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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
ДГ „Гинка Маркова” , с. Камен има дългогодишна история. Началото е поставено
през 1958г. Сградата е построена специално за детска градина с пет занимални-спални и
съответните сервизни помещения към тях. От тогава, до сега в нея са отгледани повече от
600
деца
на
възраст
от
3
до
7
години.
През учебната 2013/2014г към ДГ „Гинка Маркова” с. Камен, като филиали се
присъединяват: ДГ с. Лозен и ДГ с. Виноград. През годините десетки учители и обслужващ
персонал са посветили знания, опит, талант и грижи за малките деца.С професионалния си
опит учителите развиват у децата съвкупност от компетентности – знания, умения и
отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.
В настоящия момент, 2017-2018 учебна година, се отглеждат и възпитават 94 деца,
разпределени в 5възрастови групи.
ДГ „ Гинка Маркова” с. Камен
Група „Ягодка” – 3-4; 4-5 годишни – 26 деца
Група „ Мечо Пух” – 5-6 годишни – 17 деца
Група „Барбарони” – 6-7 годишни – 16 деца
ДГ „ Гинка Маркова” с. Лозен
Група ”Кокиче” – разно- възрастова група – 12 деца
ДГ „ Гинка Маркова” с. Виноград
Група „ Буратино” – разно -възрастова група – 23 деца
За тях се грижат 1 директор, 4 учители, 6 старши учители и 10,5 броя помощно- обслужващ
персонал. Основната цел на персонала на детската градина е превръщането на детската
градина в място за радостни преживявания , позитивно изживяване на детството, като
самоценност, чувства на радост, благодарност, обич, съчувствие и толерантност.

КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
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МИСИЯ
Да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете. Да създава благоприятна
позитивна и разнообразна среда за неговото развитие. Да мотивира учителите да реализират
в най – висока степен уменията си. Да стимулира и убеждава родителите и обществеността,
че детската градина е значима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна
възраст.
ВИЗИЯ
Утвърждаване на ДГ „Гинка Маркова” като желано и любимо място на децата, осигуряващо
им емоционален комфорт, равен шанс и целенасочена подготовка за училище, с екип от
високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане
достойнството на децата. Утвърждаване на детската градина като среда за културна и
възпитателно-образователна работа, център за творчество и сътрудничество.
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ГЛОБАЛНА ЦЕЛ
Изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно
възпитание на всички деца. Оптимизиране на възможностите на детското заведение да се
превърне в център за образователна, културна и социална дейност не само като краен
продукт, но като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни
инициативи, където играта е водещ метод за осъществяване на целите.
НАШИЯ ДЕВИЗ
Детската градина е детска планета на мечти, радостни игри и приятели добри!

