Детска Градина Сава Цонев
В утрото на далечната 1946 година, отваря врати първото целодневно детско заведение в град
Стражица, посещавано от общо 40 деца. Радост и надежда огряват младите трудещи се семейства.
От тогава до 1966 година се разкриват нови групи и детска ясла и многобройния прием на деца
налага през 1968 година , детската градина да се премести в нова сграда на ул.”Велико Търново „
№ 1.
След разрушителното земетресение през декември 1986 година, ДГ” Сава Цонев” се премества в
изцяло новопостроената сграда на ул.”Вит” № 20 , където се помещава и до днес. Обособени са 4
групи , от които 1 е яслена. От тогава до днес детският глъч не стихва.
С решение на Общински съвет град Стражица, през 2013 година , към детското заведение, като
филиали, се присъединяват детските градина от селата Асеново и Сушица. Към настоящият
момент , Детска градина „Сава Цонев „ и филиали се посещава от общо 110 деца , обучавани,
възпитавани и отглеждани от общо 11 човека педагогически и 12 човека помощно- обслужващ
персонал.
Сградата на ДГ и филиали са построени по типови проекти и отговарят изцяло на изискванията
за дейността си . Характеризират се с раздвиженост, функционалност, озеленени , чисти и
просторни помещения, обширни дворове.
През всичките изминали години, учителската колегия на детското заведение е
висококвалифицирана и иновативно чувствителна към промените на педагогическата наука и
настоящото съвремие. В ежедневието си учители и персонал се стараят да доближат работата си и
резултатите от нея до изискванията и очакванията на родителите. Непрекъснато се подобрява
качеството на възпитателно – образователния процес , с цел оптимизирането му, за максималното
постигане на Държавните образователни стандарти за предучилищно образование и възпитание,
както и за развитие потенциала и заложбите на всяко от децата. Екипът на ДГ „Сава Цонев” е
подчинил работата си на непрекъснато повишаване конкурентността на детското заведение чрез
иновации в използваните методи, форми и гъвкава организация на дейността .
През изминалите години са положени основите на редица традиции – организиране на есенни
изложби, участие в мероприятията посветени на дните на писателя Ангел Каралийчев, отбелязване
на празници и състезания съвместно от децата и техните родители, съхраняване на българския
дух и традиции.
Детската градина се ползва с авторитет на територията на Община Стражица и е известна с
добрата си материална база, качествена подготовка на децата за училище, доброто медицинско
обслужване и най-вече с приветливият и отзивчив персонал. Затова децата посещават ДГ”Сава
Цонев „ с желание и усмивка, затова с гордост можем да заявим , че детската ни градина е
предпочитано място от децата и техните родители.

