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 На 01.08.1969г. се провежда тържественото откриване на 17-та детска 

градина в кв. Сторгозия от директорката г-жа Велина Първанова. Гости  на 

откриването са г-н Любен Начев и г-жа Верка Тодорова от ГНС и отдел „ Народна 

просвета”. 



 Новият колектив на 17-та детска градина, наречена ДОЗ „ 

Митко Палаузов” „пое своята трудна и благородна задача- 

отглеждането и възпитанието на най- скъпото народно богатство- 

децата” 

 Детската градина е методическо обединение по физическа култура и 

сюжетно- ролеви игри. 



 По време на управлението на г- жа Стефка Виткова втората директорка на 

детската градина ОДЗ №1 „ Славейче”- Плевен е школа по математика, 

ръководител на която е ст.н.с. Йорданка Факирска от Института по Образование- 

София. 

 През 1990г. детската градина е преименувана 

от ДОЗ „ Митко Палаузов”  на ОДЗ№1”Славейче” – 

Плевен, след което поетът Кирил Назъров  написва 

химн на славейчетата. 

 Добрата и позитивна образователна кампания 

на учителите извежда добър педагогически опит и през 

2001г. под ръководството на г-жа Анелия Мишева 

ОДЗ№1”Славейче” е поканено от ВТУ”Св.св. Кирил и 

Методий”, Педагогически колеж – Плевен за базова 

детска градина. 

 През 2003г. децата от ІVгр. С учители Вулева и Димитрова намират нови 

приятели – децата от област Тюрингия – Германия, с които кореспондират чрез 

рисунки, апликации и продукти от българското народно творчество. 



 През 2006г. съвместно с Регионален исторически музей, децата от ІVгр. И 

техните учители – Михайлова, Георгиева претворяват българските традиции и обичаи от 

пролетният цикъл „Лазарица, Цветница, Великден” 

 Гости на изявата са г-жа Р.Веселинова – директор на дирекция „Образование и 

култура”, директор на Регионалния исторически музей – проф. М.Грънчаров, експерти от 

отдел „Култура”, медии, родители, директори на детски градини. 

 През 2007г. „Екопак -България” монтира 

съвременна детска площадка в двора на детската 

градина. Инициативата е открита с тържествено 

слово на г-н Н.Зеленогорски – Кмет на Община 

Плевен 



 В периода до 2011г. детската градина провежда множество концерти, 

развлечения, тържества, учебни ситуации пред родителите, участва в изложби. 

 На 3 май 2012г. детската градина участва в областен конкурс-изложба за 

дидактични помагала и пособия посветен на 130-годишнината на предучилищното 

образование в България и печели второ място.  



 През 2014 г. Детска градина „Славейче“ отправи поздравителен адрес към 

Община Плевен по случай предстоящите Коледни и Новогодишни празници. 

 На 9 декември 2014г. децата и Директор на детската градина поздравиха 

кмета и служителите на Община Плевен с песни, танци и претворяване на народните 

традиции. 



 През 2015г. детската градина участва в изложба, коята се проведе в 

Панорамата. 

  



 Провеждане на Новогодишни, Осмомартенски и други тържества, както и 

допълнителни развлечения за децата. 

  



 В периода до 2016г. детската градина провежда множество концерти, 

развлечения, тържества, учебни ситуации пред родителите, участва в изложби. 

Тържества по случай откриването на учебната година.  



Проведени бяха есенни тържества. 

  



Открита ситуация по БДП с участието на всички групи от детската градина. 

  



С цел подобряване взаимодействието между детската градина и семейството през 

годините бяха проведени много мероприятия, които бяха включени в Плана за 

работа с родители. 

Изработване на кукли.  



Засаждане на дръвчета в двора на детската градина с помощтта на родители и 

отлеждане на зеленчуци по проект съвместно с ученици от СОУ „Пейо К. Яворов. 



Проведени бяха множество Коледни, Мартенски и Великденски работилници и 

базари, в които дейно участие отново вземаха родителите на децата от групите в 

детската градина. 



Съвместната дейност на родители, учители и деца води до постигане на 

положителни емоции и за трите страни. 

Малките сладкари доволни от пройзведенията си. 


