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130 ГОДИНИ ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ
НАШИТЕ СЕДЕМ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ
ЦДГ „ПЧЕЛИЦА”
ЛЯСКОВЕЦ

От паметната 1882 г. та и до наши дни наследниците гордо крачат по нелекия път на
учителя, тук в нашия град.

малка част от постиженията на „Пчелица”.
Десетки години ЦДГ „Пчелица” приема
деца, които се отглеждат с много любов и
всеотдайност. Символът на детската градина „пчелицата” олицетворява трудолюбие,
упоритост и усърдие. Успехите на нейните
възпитаници - пчеличките, е доказан
през годините.
ЦДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“
ДОБРИ ДЯЛ

Първият, създаден в града ни и изобщо в
общината детски рай е ЦДГ „Пчелица”. Историята й ни отвежда в далечната 1966 т. Името й тогава е „Лиляна Димитрова” и тя се е помещавала в отделни стари сгради. Новопостроеният дом е с първи директор Радка Балабанска. По-късно детската градина е преименувана в „Пчелица”. От създаването си до
днес, тя е придобила добър авторитет сред
обществеността. Днес в детската градина са
записани 101 деца, разпределени в четири
възрастови групи.
В ЦДГ „Пчелица” работи млад и квалифициран екип от педагози и помощниквъзпитатели с директор Анка Иванова.

Педагогическият екип взема дейно участие във всички конкурси и квалификационни
програми, а с помощта на учреденото през
2004 г. училищно настоятелство, участва и в
редица проекти на местно и международно
ниво. Като членове на Европейската общност, съвместно с Информационен център
„Европа Директно”, детското заведение работи по европейски проекти. За участие в
доброволчески дейности и инициативи ЦДГ
„Пчелица“ получи сертификат „Доброволец
на годината” през 2011. Дейностите по проекти „Здравно образование” и „Безопасно поведение на пътя” са с продължаващо обучение. За отлично представяне в V Международен детски театрален фестивал за деца от
3 до 8 години, детска градина „Пчелица” притежава грамота и плакет. Екипът участва в
Национална научно-практическа конференция „Водим Бъдещето за ръка”. По случай
честванията на 130 години предучилищно
възпитание в България в конкурс за детска
рисунка „Детство мое - реално и вълшебно”,
се включиха деца от ЦДГ „Пчелица” от 4 до 6годишна възраст. Деца от трета и четвърта
група със свои рисунки участваха и в Международна творческа изложба. Това са само

Целодневната детска градина в Добри дял е открита на 13 септември 1967
година с директор Йорданка Узунова и
30 възпитаника. До 1989 г. тя се е помещавала в една сграда с медицинската
служба в селото.
На 28 април 1989 г. учители, персонал и обществеността в село Добри дял
се включват в откриването на новата
сграда в центъра на селото, като детското заведение приема името „Щастливо детство“. Детската градина е стандартен тип едноетажна сграда за две групи с
общ брой 50 деца. За директор е назначена
Живка Иванова. От февруари 1999 г. директор е Петранка Станева.
В настоящия момент детската градина
работи на една група с 28 деца. 75 % от записаните са от ромски произход и се нуждаят
от допълнителна образователна подкрепа
за изравняване на стартовата им позиция с
останалите деца. Детската градина е желана територия за децата и родителите, защото тя им осигурява равен шанс и качествено
образование, чрез съчетаване на добрите
традиции и модернизация на процесите.
Създадена е иновативна образователна среда, където подрастващите се
възпитават на толерантност и уважение към индивидуалните и културни различия.
Децата с радост участват в изяви,
организирани съвместно с читалище
„П.Р. Славейков-1903” Добри дял, община Лясковец, РИО В.Търново и други обществени институции, където са награждавани с грамоти. Усилията на целия екип са насочени към създаване на
обстановка, предизвикваща комуникативност, индивидуалност, творчество,
любопитство и желание у децата да
останат по-дълго в детската градина. Те
имат възможност да създават неповторими рисунки, апликации, изображения от
пластелин, природни материали - плод на
техните желания и способности, интереси и
преживявания. Затова и с удоволствие каз-

ват: „Моите приятели са при мен, найинтересно и забавно ми е с тях“. С любимите
театрални кукли всеки малчуган се пренася
във вълшебния свят на приказките, създа-

СЕСЪЗДАВА ОЩЕПРЕЗДАЛЕЧНАТА1882ГОДИНА
През 1882 година в Свищов видният
възрожденец Никола Живков поставя началото на предучилищното образование у нас.
Първата организирана детска градина в
България е открита в дома на Алекси Гълчавата. Там се събират 53 деца на предучилищна възраст. Играели си с дървени играчки и парцалени кукли. Учредител е Никола
Живков, учител, книжовник и обществен деец. Неговата идея е децата да се възпитават
„по български дух и характер”. Детското заведение се издържа от общината и работи само няколко месеца. Пет години по-късно,
през 1887г. Живков издава първото ръководство за работа в детски градини - „Детска
мъдрост”, а също и „Ръководство на обучение и възпитание на децата”. И до днес важат неговите мисли:
„Както през живота ни всичкия въпрос се
заключава не какви сме ний, а какво мислят
хората за нас, тъй във възпитанието се гледа не истинското, полезно знание, а само
външното му действие на другите… За да се
даде добро, полезно възпитание на детето,
трябва да се проучи да гледа и цени сам себе си, какво може…, вместо да се увлича в
това, какво впечатление ще направи на другите. Излишните награди тъй също лошо вли-

яние имат. Ако често даряваме детето, то нищо не върши без награда. Всички игри, песни и прочие съм имал и ще имам по български дух, по български характер, едни събрани из народа, а други съставени от мен, тъй
трябва да бъде за българска школа, за
български рожби… всичко по български
дух…“
Въпреки че първото детско заведение
просъществувало за кратко, предучилищното възпитание се налага във времето като задължително и благодарение на това децата
се научават да общуват и работят заедно от
малки. По повод 130-та годишнина от създаването на първата детска градина бяха поднесени и венци пред паметната плоча на Никола Живков в Свищов.Там се състоя и V-та
Национална конференция. Нашите предучилищни педагози също участваха във форума. На регионално ниво в старопрестолно
Търново имаше среща на педагози и експерти. Участваха над 400 учени, преподаватели
и експерти. В рамките на националната конференция регионалните детски градини бяха представени като открита практика пред
гостите на националната конференция „Водим бъдещето за ръка”, посветена на 130 г.
от предучилищното възпитание в България.

ват също и свои такива. Родителите пък от
своя страна са една прекрасна публика при
провеждането на тържествата и празниците.
Чаровните усмивки, изразителните детски
изпълнения, карат сърцата на присъстващите да трептят от радост и удоволствие.
„Предучилищният период е найинтензивен за обучение и възпитание. Така
семейството, екипът на детската градина и
обществеността, работят за превръщането
на детето в личност, отговаряща на предизвикателствата на времето. Всички работим
под мотото: „Децата - наша грижа и отговорност - заедно да го постигнем”, казва директорката Петранка Станева.

сен, по текст на джулюнския поет Цоньо Калчев, а песента със същото заглавие става
химн на детското заведение.
През 2008 година бе извършен основен
ремонт във вътрешните помещения на сградата, финансиран от Японското правителство с активното съдействие на кмета на общината д-р Ивелина Гецова. Визията в занималните бе цялостно променена и осъвременена.
През месец юни 2009 година започна ремонт на сградата на детската градина по проект „Красива България”, защитен от д-р Ивелина Гецова и екипът й. В края на месец юли
същата година бе посрещнат като официален гост сумиста и бивш възпитаник на детското заведение Калоян Махлянов-Котоошу.
Към настоящия момент директор на детската градина е Йорданка Бонева. В „Сладкопойна чучулига” се възпитават и обучават

ЦДГ „СЛАДКОПОЙНА ЧУЧУЛИГА”
ДЖУЛЮНИЦА
Целодневната организация на възпитание и обучение за децата от предучилищна възраст в Джулюница датира от
1966 година. Същата година на 1 септември с 26 деца и 5 души обслужващ
персонал с директор Тотка Николова
под името ЦДГ „Лиляна Димитрова” се
поставя началото. Използва се къщата
на Златка и Атанас Стефанови като паралелно с това се строи и новата сграда
на детската градина. В новата просторна сграда децата влизат на 19 февруари 1968 година, но вече са открити две
групи. Желаещите да посещават детската градина са много и така през годините до 1973-та групите стигат до четири на брой, като същите се запазват до
1998 година.
От откриването си през 1968 до 1979 година детската градина е базова и посещавана
от редица наши и чуждестранни делегации,
в това число от Нигерия, Унгария, Румъния и
др. През 1978 г. започва изграждането на надстройка на съществуващата двуетажна сграда, осигуряваща приемането на още две групи деца от яслена възраст. През 1992 година, по решение на учителския съвет, детската градина се преименува в „Сладкопойна чучулига” на името на популярната детска пе-

40 малки палавници, разпределени в две
смесени по възраст групи с екип от трима педагози и четири души обслужващ персонал.
„Приоритетите на екипа ни в педагогически аспект са подготовката на децата от
подготвителна група за безпроблемна адаптация в училище, усъвършенстване на педагогическото взаимодействие на базата на
личностно-ориентирания модел, повишаване личната квалификация на педагогичесна стр. 2

ЛЯСКОВЕЦ

Общинска хроника

стр. 4

НАШИТЕ СЕДЕМ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
от стр. 1
кия и не педагогическия персонал, култура и
добронамереност във взаимоотношенията
учител-дете-родител, използването на
държавните символи и българския фолклор
за определяне на националната идентичност и възпитанието на детето и др. За децата на Джулюница са създадени прекрасни
условия за възпитание и целият екип с много
любов, търпение и обич ги обгрижва и защитава своя девиз: „Децата са цветята на земята”, казва Й. Бонева.

директор Пенка Пенкова. През първата учебна година децата, посещавали детската градина били 124, разпределени в 4 възрастови

ЦДГ „ВЪЛШЕБСТВО”
ДРАГИЖЕВО
През 1970 година в село Драгижево по
предложение на местната управа и решение
на Градския народен съвет се полагат основите за построяване на детска градина.
След близо двегодишно строителство, на 29
декември 1972 година, с тържествен ритуал
и много гости, построената сграда отваря
врати за малките си възпитаници. За директор на новото детско заведение е назначена
Йорданка Бабачева от село Драгижево, която работи като директор до 1998 година.

Капацитетът на детското заведение е 52
деца, разделени в две групи. Възрастовият
състав на децата е от 2 г. и 8 месеца до 6годишни възпитаници. Подготвителната група е на полудневно обучение към училището. В този си вид предучилищното образование съществува до 1984 г. Демографският
срив обаче се отразява чувствително и това
налага промени и във възпитателния процес. Полудневната група се закрива и децата се събират в целодневната градина. Тази
промяна се приема добронамерено и се оценява положително от родителите на децата.
Малчуганите от 2 г. и 8 месеца до 7 години се
обучават целодневно отново в две групи.
Миграцията на младите семейства продължава, тъй като в близост до село Драгижево се намира механичен комбинат „Е.
Стайков“ и предлага жилища за кадрите си в
общинския център. След 3 години детската
градина в село Драгижево остава да работи
с една група от около 30 деца. През 1987 година тя приема за патрон името на Дора Бешева, внучка на д-р Пею Бешев от с Драгижево, но не за дълго. Близо 20 години е без
име. От 2009 година детската градина носи
името „Вълшебство”.
В момента децата са 17 на брой. За тях
се грижат 4,5 бройки педагогически и помощен персонал. Екипът на детската градина
се стреми да подсигури добри санитарнохигиенни условия и да насърчава проявите и
творческите заложби на децата. Не липсват
и развлечения, спортни празници, екскурзии, куклен театър, излети сред природата.
Градината осигурява добра среда за успешното физическо, духовно, нравствено и социално развитие на възпитаниците си, като се
стреми да предлага оптимални условия за
провеждане на модерен учебновъзпитателен процес и пълноценна подготовка на децата. „Не отминаваме и всички
традиционни празници, които са споделени
с родителите и цялата общественост на Драгижево”, казва изпълняващата в момента
длъжността директор Керанка Караиванова.

групи. През следващите години броят им достига до 143. Сформира се педагогически колектив, който с много любов и ентусиазъм започва работа с най-младото поколение на нашия град. С финансиране от Градски народен съвет и Механичен комбинат е обзаведена сградата и са монтирани уреди в двора.
Годината е 1982 - отбелязват се сто години Предучилищно възпитание в България, последвана от 10 годишен юбилей
на детската градина, организиран от директора Иванка Джурова, детско предаване „При нас е весело” и много други
празници.
С настъпването на демократичните
промени в България се поражда необходимост за промяна в начина на работа и преименуване на детската градина.
От 1991 г. тя приема името „Радост”.
Отбелязва се и 20-годишния й юбилей.
От 1999 г., поради структурни промени в
образованието, за директор е назначена Марияна Милева, ръководила детската градина до 2008. Тази година ще
остане паметна с отбелязване на 35годишния юбилей на детската градина под
наслов: „България през вековете”. От същата година с конкурс е назначена за директор
на ЦДГ „Радост” Габриела Иванова. През тези четири години детската градина работи по
два проекта и спечели отново доверието на
обществеността в нашия град.
„Днес с гордост и самочувствие можем
да твърдим, че с много грижа и любов съхранихме изграденото преди нас и с много труд
и усилие направихме детската градина това,
което е сега. Стимулирахме родители и деца
да бъдат съпричастни към нашата работа и
заедно, с неизчерпаем потенциал превърнахме нашата детската градина в детска
градина-мечта”, разказва настоящият директор Г. Иванова.

Нашата мисия като учители и възпитатели е да съхраним любовта на нашите деца,
за да могат след години, вече пораснали, да
черпят от нея сила и вяра, и да знаят, че всичко е възможно, а най-хубавото е пред тях и
тепърва им предстои”, категорична е младата амбициозна директорка.
ЦДГ„ДЕТЕЛИНА”
КОЗАРЕВЕЦ
През 1975 г. в село Козаревец отваря врати целодневна детска градина, която от 2004
г. носи името „Детелина”. През годините капацитетът на детската градина е варирал, като
максималният брой на обучаващи се деца е
достигал 38. Днес тя работи с пълния си капацитет от 30 деца на възраст от 2 до 6 години.

Детската градина посреща своите възпитаници в приветлива сграда, с подновена материална база, освежени помещения и детска
площадка. В един от най-хубавите паркове в село Козаревец, с красиви борове и китни градинки, се е сгушила сградата на детска градина „Детелина”.
Целодневната детска градина
e с отворени за малчуганите врати
вече 37 години. От 1975 година до
днес, поколения деца прекрачват
развълнувани нейния праг, за да
останат завинаги в сърцата им спомените за мъдростта и знанието.
Детски смях и глъч на 24 деца
зазвънтя в първия учебен ден на текущата 2011/12г. Всеки ден е малък
празник за възпитаниците на „Детелина”, обградени с любовта и грижите на учителския и помощен персонал. В календара на малчуганите е запазено специално място за традиционните български празници и обреди. Децата се обогатяват с нови знания за българския фолклор, култура и история.
В коледното тържество, преминало под
наслов „За духът на Коледа и още нещо” родители и възпитаници на детската градина
се запознаха с традициите на коледната трапеза, с коледарските обреди и наричания.
Посрещнаха 2012 г. с мултимедийна презентация „Библията през детските очи” - красива библейска приказка за Раждането на
Исус Христос, представена от отец Ангел. Децата сами изработиха картички с рисунки, родили се в детското съзнание след първата
им среща с историята за раждането на Исус.

В ранното утро на Лазаровден, с цветни
китки от росен здравец, с плетени кошнички
и лазарски песни, децата на ЦДГ „Детелина”
обходиха гостоприемните козаревчани, нарекоха домовете и стопаните за здраве и берекет и отнесоха със себе си емоциите от
един незабравим пролетен празник.
Възпитаниците на ЦДГ „Детелина” станаха също част от тържествения концерт
по повод „15 години ВГ „Младост”. Те поздравиха юбилярите с празнични стихове и песни и им пожелаха още много
успешни творчески изяви.
В седмицата на книгата децата посетиха детския отдел на библиотеката и
направиха първата си среща с книгата и
нейния чуден свят на знанието. Творенията, създадени от работливите детски ръце, може да види всеки, който прекрачи прага на „Детелина”. На специално табло, постоянно се подновява изложбата на децата - там от стените греят усмихнати картини, изобразяващи настроението в детския дом.
В ЦДГ „Детелина” работи и се грижи
за възпитанието на децата петчленен екип,
ръководен от директорката Петранка Стоянова. Колективът на детското заведение и родителският комитет благодарят на община
Лясковец и кметство Козаревец за помощта
и съдействието при реализацията на всички
прояви, организирани за доброто възпитание и развитието на козаревските деца.
ЦДГ „СЛАВЕЙЧЕ”
ЛЯСКОВЕЦ

ЦДГ „Славейче”, третата детска градина
в град Лясковец, отваря врати на 27 декември 1979 г. Името „Славейче” носи от 1986 г.,
На 16 април 1974 година е открита вторакогато е определена и за базова. Днес в детта в град Лясковец детска градина, носеща
ската градина се възпитават деца от 3 до 7 гоимето Мария Гюлчева и е назначен първият
дини. Екипът работи успешно с Ресурсен
център, гр.
Издава Община Лясковец
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
В. Търново
разпространява се безплатно
e-mail:
obshtina@lyaskovets.net
,
web:
www.lyaskovets.net
във връзка с
четете и в сайта на общината
ЦДГ „РАДОСТ”
ЛЯСКОВЕЦ

приема в детската градина и на деца със специални образователни потребности. Важна
роля за приобщаването на тези деца играе
съвместната работа на учители, специалисти и родители за тяхната социализация сред
останалите им връстници. В детското заве-

дение са създадени условия за природосъобразен и здравословен начин на живот, развитие на личностния потенциал, ранно откриване и развиване на итересите, способностите, заложбите на децата. Детската градина е заведение с традиции, иновации, демократичен стил на управление, възпитание
и обучение. Основни приоритети, които
екипът има са интегрирани с европейската
възпитателна практика, със свободата на избора, инициативността и творчеството на децата и педагозите.
Детската градина бе посетена в началото
на месец април от румънска делегация от
град Крайова, а на 26 април бе проведена открита практика във връзка с Петата национална конференция „Водим
бъдещето за ръка”. Педагози и експерти по предучилищно възпитание от цялата страна се събраха за открития
урок в ЦДГ „Славейче”. Директорката
на лясковската детска градина посрещна своите колеги и гости, за да представи възможностите на детското заведение и да им разкрие нагледно резултатите от работата по проектите, които
„Славейче” успя успешно да реализира. Специални гости бяха също и общинското ръководство - кметът д-р Гецова, председателят на Общинския съвет
Даниела Арабаджиева и зам. кметът Георги Петров, както и директори и учители от
общинските детски градини.
Празникът откри директорката Елка Йорданова. За всички експерти и директори на
детски градини децата поднесоха хубав екоспектакъл. В двора на своята градина те демонстрираха уменията си - пяха, танцуваха и
рецитираха стихове за цветята, за природата и за любовта към родния край и родината.
Основният акцент падна върху опазването
на природната среда, разделното събиране
на отпадъците и отглеждането на екологич-

но чисти продукти. В трицветните контейнери, поставени в двора, децата под формата
на игра, бързо разпределиха пластмаса,
стъкло и желязо. В екоспектакъла се включиха абсолютно всички малчугани. Откритият урок на славейчетата от Лясковец заинтригува педагозите, дошли специално в тази
детска градина по време на националния форум на предучилищните педагози.
„Обичта и доверието в очите на децата,
признателността на родителите, поверили
най-скъпото си в ръцете ни - ето това е найважно за мен и екипа ми”, казва директорката Елка Йорданова.

