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ДГ „Ангел Каралийчев“ гр. Стражица се намира в централната част на гр.
Стражица, в близост до градския парк. Местоположението на детската градина е
удобно за родителите и благоприятно за контактите на децата с природата, разходките
и игрите на чист въздух.
ДГ „Ангел Каралийчев” отваря врати на 26.11.1973 г. в специално построена
сграда, с прилежащ двор и обособени площадки за игра и спорт. Разкрити са 4
предучилищни и 2 яслени групи.
След земетресението, през 1986 г., пострадалата сграда е конструктивно
укрепена.
От 01.06.2013 г. към ДГ „Ангел Каралийчев“ гр. Стражица са присъединени като
филиали ДГ с. Бряговица и ДГ с. Царски извор.
Към момента в ДГ „Ангел Каралийчев” гр. Стражица се отглеждат, възпитават и
обучават 142 деца, разпределени в 4 възрастови групи за деца от 3 до 7 години, 1 яслена
група, 1 разновъзрастова група в с. Бряговица и 1 разновъзрастова група в с. Царски
извор. В групите се приемат 5 и 6 годишни деца от съседни населени места, в които
няма детска градина. Приобщават се деца от различен етнически произход и деца със
специални образователни потребности. Детската градина предлага целодневна и
почасова форма на обучение. По желание на родителите се организират допълнителни
дейности, при условия и по ред, определени с наредба на Общински съвет - Стражица.
Директорът и учителите притежават необходимото образование, професионална
квалификация,
педагогически
умения
и
компетентности.
Възпитателнообразователният процес се реализира от 12 учители, които прилагат съвременни форми
на педагогическо взаимодействие с децата, съобразно възрастовите и индивидуалните
им потребности. Екипът отдава специално внимание на личностното развитие на децата
и успешната им подготовка за училище. Във всички групи се организират
допълнителни педагогически ситуации по образователно направление „Български език
и литература“.
Осъществява се добро сътрудничество със семейството. Към детската градина са
изградени Обществен съвет и настоятелство. Организират се разнообразни съвместни
мероприятия с родители и деца – празници, изложби, спортни състезания, развлечения,
тренинги и др. Децата се включват в общоградски тържества и чествания, участват в
конкурси и изложби.
Непедагогическият персонал се състои от 16 заети лица. Медицинското
обслужване се осъществява от медицински специалист. В детската ясла работят две
медицински сестри. В сградата на детската градина функционира детска млечна кухня
за деца до 3 години.
Девиз: Весели игри с приятели добри, приказни мечти в люлка от лъчи!
Мисия: Равен шанс, качествена подготовка за училище, социално-личностно и
творческо развитие на всяко дете.
Основна цел: Осигуряване на равен достъп, качествена предучилищна
подготовка чрез игра, социализация и личностно развитие на децата от
висококвалифицирани и мотивирани педагози в атмосфера на взаимно уважение,
толерантност и разбирателство между деца, учители и родители.
Детската градина има химн, знаме и емблема.

Контакти:
ДГ „Ангел Каралийчев“
гр. Стражица – 5150
общ. Стражица
ул. „Тодор Каблешков“ № 2
тел.: 06161/3505, 0879250661, 0879116371, 0879116372
e-mail: odz_ak@abv.bg
ДГ „Ангел Каралийчев“ – Група в с. Бряговица
с. Бряговица – 5152
общ. Стражица
ул. „Трета“ № 8
тел.: 0879250657
e-mail: cdg_brqgovica@abv.bg
ДГ „Ангел Каралийчев“ – Група в с. Царски извор
с. Царски извор – 5174
общ. Стражица
ул. „Чапаев“ № 5
тел.: 0879250668
e-mail: cdg_carskiizvor@abv.bg

