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                                                                                                     УТВЪРДИЛ, 

                                                                                                                 ДИРЕКТОР  Маргарита Атанасова                                                                       

 

 

 

 

              Програмната система е неотменна част от Стратегия за развитие на ДЕТСКА 

ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ“ за периода 2020-2024 г. и реализира част от подцелите и дейностите за 

постигане качество на образователната услуга и за удовлетворяване очакванията на 

потребителите - деца, родители, учители, общност, при осигурена среда за учене чрез игра, 

съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и 

опазване на физическото и психическото му здраве. 

           Цели на програмната система: 

1. Създаване на условия за съвременно европейско образование за децата, ранно детско 

развитие и подготовка на детето за училище - социална, познавателна, специална; 

2. Прилагане на образователни модели, съобразно европейските ключови компетенции и 

целите на стратегията на детската градина за подобряване на образователните 

постижения на децата. 

            Програмната система включва: 

1. Подходи и форми на педагогическо взаимодействие 

2. Разпределение на  формите на педагогическо взаимодействие 

3. Дневна организация в учебно и неучебно време 

4. Тематично разпределение на образователното съдържание за всяка възрастова група 

5. Механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование 

 

Очаквани резултати при реализиране на програмната система: 
 

1. Детето да е спокойно, щастливо, уверено и успешно да навлиза в света, чрез игри, 

познание, радост и творчеството; 

2. Личностно развитие на детето; 

3. Компетентно проследяване резултатите от предучилищното образование 

4. Ефективно сътрудничество между детската градина и семейството в процеса на 

възпитание, социализация и обучение на децата 

5. Оптимално взаимодействие между детската градина и други педагогически 

специалисти и институциите, подпомагащи дейността на детската градина. 
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ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван 

резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни участници са учителят и 

детето.   

1. ПОДХОДИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

      Системата от подходи осигурява единство на обучение и възпитание, базирани върху 

партньорска комуникация между детето и педагога, съществуващ опит, непрекъснато 

развиващи се потребности и желания на детето и динамично развиващи се представи, умения 

и отношения, заложени като очаквани резултати в нормативните документи за 

предучилищната образователна степен.  

 Личностно-ориентиран  подход   
• Детето да се приема като значима личност - с уважение и достойнство; 

• Личният опит е в основата на субективния опит - детската градина осъзнава и 

систематизира стихийния опит на детето; 

• Възпитаването и обучението на детето се осъществяват чрез съчетаване на 

словесните с игрови, нагледни и практически интерактивни техники; 

• Придобиване от детето на културни компетенции чрез водещата игрова 

дейност; 

• Търсене на индикатори за вътрешната динамика на игра и усвояване, на 

познание и креативност; 

• Стабилност, присъединяване и приемане, самоуважение и толерантност 

Гарантират се динамичните преходи от основната и допълнителните форми на 

педагогическо взаимодействие като варианти за мястото и позицията, за ролята и статуса 

на детето в тях, за неговата успеваемост. 

 

 Дейностен подход 

        На детето да се осигурява активна позиция чрез участие в разнообразни дейности с 

подходящо физическо, емоционално и интелектуално натоварване; стимулиране на 

контакти и общуване в различни формални и неформални обединения; 

              

 Комуникативно –експресивен и креативен подход   
Възпитание и обучение в условията на добронамерени контакти, общи желания и 

идеи. Подпомага се индивидуалната експресивност на детето.  

Акцентира се върху креативните прояви в играта,познанието, общуването. Развиват се 

комуникативните умения, уменията за самопредставяне и работа с другите – в диади, 

малки групи и в екип. 

 

 Рефлексивен и ценностно - ориентиран подход 

Акцентира се върху развитието на детската личност по посока на самоопределяне, 

саморегулиране, коопериране, приемане и зачитане на другите;  по посока достигане на 

общочовешки ценности при запазване и развиване на националната идентичност и 

традиции;  
 

II. Форми на педагогическо взаимодействие:  

Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван 

резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни участници са: учителят и 

детето. При осъществяване на педагогическо взаимодействие учителите използват игровата 

дейност за постигане на компетентностите по седемте образователни направления. 

1.Формите за педагогическо взаимодействие са: основна  и допълнителна 
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1.1.Основна форма: Педагогическа  ситуация  

 

Педагогическата ситуация е основната форма на педагогическо взаимодействие, която 

протича под формата на игра. Тя се организира само в учебно време, чрез нея се интегрират  

двата процеса – на възпитание и обучение, съобразени с играта и личният предметно-

практическият опит на детето в групата. Осигурява се постигането на компетентностите, 

определени в Държавния  образователен стандарт  за предучилищно образование. 
 

 

Конкретно разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления: 

1. Български език и литература;  

2. Математика;  

3. Околен свят ; 

4. Изобразително изкуство ; 

5. Музика ; 

6. Конструиране и технологии;  

7. Физическа култура,  

 

 Възрастова група /общ 

брой педагогически 

ситуации 

 

Образователно направление Брой 

педагогически 

ситуации 

 

 

Първа група 

Общо 11  ситуации 

седмично 

БЕЛ 1 

Математика 1 

Околен свят 1 

Изобразително изкуство 2 

Музика 2 

Конструиране и технологии 1 

Физическа култура 3 

 

 

 

Втора група  

Общо 13  ситуации 

седмично 

БЕЛ 2 

Математика 1 

Околен свят 2 

Изобразително изкуство 2 

Музика 2 

Конструиране и технологии 1 

Физическа култура 3 

 

 

Подготвителна група 5 

годишни  

Общо 15  ситуации 

седмично  

БЕЛ 2 

Математика 2 

Околен свят 2 

Изобразително изкуство 2 

Музика 2 

Конструиране и технологии 
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Физическа култура 3 

 

 

 

Подготвителна група 6 

годишни 

Общо 17  ситуации 

седмично 

БЕЛ 3 

Математика 3 

Околен свят 2 

Изобразително изкуство 2 

Музика 2 

Конструиране и технологии 2 

Физическа култура 3 

 

                       

       Педагогическите  ситуации по образователни направления са разпределени  в седмично 

разпределение за всяка възрастова група.  

 

                                                                                 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ 

ЗА ПЪРВА ГРУПА „ЗВЕЗДИЧКИ“    
 

+ 
 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 
 

 

1. Български 

език и            

литература 

2. Изобразително 

изкуство 

3. Физическа 

култура 

 

 

1. Околен 

свят 
 

2. Музика 

 

1. Физическа 

култура 

2. Конструиране 

и технологии 

 

1. Математика 
 

2. Музика 

 

1. Физическа 

култура 
 

2.Изобразително 

изкуство 

 

 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ 

ЗА ВТОРА ГРУПА „МАРГАРИТКА“ 

 
 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

 

1. Околен свят 

2. Физическа 

култура 

 

1. Музика 

2. Български език 

и литература 

3. Изобразително 

изкуство 

 

1. Математика 

2.Конструиране 

и технологии 

3. Физическа 

култура 

1. Околен свят  

2.Български 

език и 

литература 

3. Музика 

1. Физическа 

култура 

2. Изобразително 

изкуство 
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СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ 

ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА  ГРУПА „ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА“ 5 годишни 

 

 
СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ 

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА  ГРУПА „СЛЪНЦЕ“ 6 годишни  

 

 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1. Околен свят 

2. Български език 

и литература        

3. Изобразително  

изкуство 

4. Физическа 

култура        (след 

обяд) 

1. Български език 

и литература 

2. Изобразително 

изкуство  

3. Музика 

 

4. Математика 

(след обяд) 

 

1.Математика 

2. Физическа 

култура 

3. Конструиране 

и технологии  

1.Български 

език и 

литература 

2. Музика 

3. Околен свят 

1. Математика                                                         

2. Физическа 

култура                                                           

3. Конструиране 

и технологии 

 

 

 

Продължителност  на  педагогическите ситуации: 

 В първа и втора групи – по преценка на учителя от 15 до 20 минути 

 В трета и четвърта подготвителни групи - по преценка на учителя от 20 до 30 минути 

 

1.2.Безопасност на движение по пътищата 

      В предучилищна възраст се поставят основите на гражданските компетентности на 

детето като пълноправен участник в пътното движение, притежаващ конкретни знания, 

умения и отношение към спазването на обществените правила и норми за лична и 

колективна безопасност.  

       Постигането на компетентностите за спазване на правила за безопасност и култура на 

поведение на пътя се разгръща в следните направления: правила за движение на пешеходец, 

правила за движение на велосипед, правила за движение в жилищна зона, правила за 

поведение на автобусна спирка, опасни и безопасни места за игра, понятие за 

пътнотранспортно произшествие, сензорна и моторна двигателна активност.  

      Обучението по БДП в детската градина се осъществява задължително във всички групи в 

основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие       

      Разпределението на  основните педагогически ситуации за обучението по БДП е както 

следва: 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1.  Български 

език и 

литература  

2. Околен свят 

3. Физическа 

култура 

 

1.  Математика 

2.  Изобразително 

изкуство  

3.  Музика 

 

1.  Български 

език и 

литература 

2. Конструиране 

и технологии  

3. Физическа 

култура 

 

1.  Математика 

2.  Музика 

3.Изобразително 

изкуство  

1.  Околен свят 

2.  Конструиране 

и технологии  

3.  Физическа 

култура 
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Първа група Втора група Трета група  Четвърта група 

 

5 педагогически 

ситуации 

5 педагогически 

ситуации 

6 педагогически 

ситуации 

 

 

7 педагогически 

ситуаци 

 

 

Ситуациите по БДП са включени в Тематичните разпределения на образователното 

съдържание по образователни направления „Околен свят“ на всяка група.  
 

Графика  на провеждане на педагогическите ситуации по тематична област „Безопасност на 

движението по пътищата“ е Приложение № 5 към Програмната система. 

1.3.Допълнителни форми  

                 Допълнителните  форми на педагогическо взаимодействие са дейности, 

организирани съобразно интересите и потребностите на децата. Чрез допълнителните форми 

на педагогическо взаимодействие се разширяват и усъвършенстват компетентностите на 

детето по седемте образователни направления. 

 
 
 

Видове допълнителни форми 

Самостоятелни дейности по избор на детето – в зависимост от условията в групата;  

Дейности, организирани от детския учител – различни видове игри, спортни и културни 

дейности, конкурси, разходки, екскурзии, тържества, изложби, празници и развлечения, 

наблюдения на обекти от околната среда, мини образователни проекти на групата или на 

детската градина, посещение на музей и др. 

Провеждат се извън времето на педагогическите ситуации, както в учебно, така също и в 

неучебновреме (1 юни до 14 септември). 

Организират  по преценка на учителя и в съответствие с цялостната организация на деня, 

психо-физическите възможности на децата и установената потребност. 

Дейности по национални програми за учебната 2020/2021 година 

 НП „ Успяваме заедно“ Проектът ще бъде осъществен от учителите на Първа група 

„Звездички“, с 24,  2-3 годишни новопостъпили деца и с техните родители и 

семейства. 

Очаквани резултати: Постигане на плавен преход от семейната среда към детската 

градина, чрез ефективно сътрудничество с представителите на родителска  общност.   

 НП „Заедно в грижата за ученика“, Модул 2„Осигуряване на условия за екипна 

работа на учителите от началния етап с детски учители "– „Заедно в детската 

градина и в училище“. През учебната 2020/2021 година ДГ“Здравец“ ще  работи 

като партньор на СУ „Вичо Грънчаров“ Горна Оряховица. Проектът ще бъде 

осъществен от екип от учител на IV ПГ“Слънце“ и начален учител в  СУ „Вичо 

Грънчаров“ първи клас. 

Очаквани резултати:Придобиване на увереност в собствените възможности у децата-

бъдещи първокласници и мотивация за успешен преход в следващия образователен 

етап – начално образование. 
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Допълнителни форми, които са извън дневната организация на детската градина:   

Организират  се по желание на родителите , със или без  заплащане от тяхна страна.  

Мажоретен състав/ Английски език / Ритмични танци /  Йога / Екология/ Вокална група 

Забележка: Тези допълнителни форми не пречат на провеждането на основните и 

допълнителните форми в дневната организация; провеждат се извън занималните, в 

подходящи помещения от ръководителите на групите. При участие на всички деца от 

групата се провеждат в занималнята на групата. 

Основните и допълнителни форми се обединяват от дневната организация на детската 

градина/група. 

в учебно време от 15 септември до 31 май 
 

Час  Основни и допълнителни форми  

6.30-8.10 Прием и дейности по избор 

8.10 – 8.30  Утринна гимнастика 

8.30-9.00 Закуска 

9.00-10.10 Основни форми на педагогическо взаимодействие 

(педагогически ситуации) 

10.10-10.30 Подкрепителна закуска 

 

10.30-11.45  Свободни игри и дейности по избор на открито (на закрито 

при неподходящо време) 

11.45-12.00  Подготовка за обяд 

12.00-12.45 Обяд 

13.00-15.00 Следобеден сън 

15.00-15.30  Тоалет  и подвижни игри 

15.30-15.50 Следобедна закуска 

16.00-16.30 Допълнителни форми, които са извън дневната организация на 

детската градина   

 

16,00 /16.30-17,30  

 

Забележка:  

16,00 /16.30-18,30  

Игрова дейност по избор, дейност организирани от учителя на 

открито (на закрито при неподходящо време), изпращане на 

децата. 

При отпадане на противоепидемичните мерки 
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в неучебно време от 01 юни до 14 септември 
 

Час  Основни и допълнителни форми  

6.30-8.30 Прием на децата, дейности по избор; дейности, организирани 

от детския учител  

8.30-9.00 Закуска 

9.00-10.10  Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от 

детския  учител 

10.10-10.30 Подкрепителна закуска 

10.3- 12.00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от 

детския учител  

12.00-12.45 Обяд 

12.45-13.15 Подготовка за следобедна почивка 

13.15-15.00 Следобеден сън 

15.00-15.30  Тоалет  и подвижни игри 

15.45-16.15 Следобедна закуска 

16.15-18.30  

Забележка:  

16,00 /16.30-18,30 

Дейности, организирани от детския учител, изпращане на 

децата; дейности по избор на децата; игри 

При отпадане на противоепидемичните мерки 

 

III. Тематични разпределения по образователни направления 

 

               Тематичното разпределение за всяка възрастова група осигурява ритмичното и 

балансираното разпределяне на съдържанието по образователните направления и включва 

темите за постигане на отделни компетентности като очаквани резултати от обучението, 

както и методите и формите за проследяване на постиженията на децата. Тематично 

разпределение отчита интересите на децата и спецификата на образователната среда. 

Тематичното разпределение за всяка възрастова група е приложение към Програмната 

система. 

 

1. Тематично разпределение по Образователни направления за първа възрастова 

група ( Приложение№1)  

2. Тематично разпределение по Образователни направления за втора възрастова 

група ( Приложение№2) 

3. Тематично разпределение по Образователни направления за трета възрастова 

група ПГ – 5 годишни( Приложение№3) 

4. Тематично разпределение по Образователни направления за четвърта възрастова 

група ПГ – 6 годишни ( Приложение№4) 
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IV. Механизъм за взаимодействие между участниците в предучилищното 

образование 

 

           Механизмът се определя от основен приоритет №5 в Стратегията на детската градина: 

Партньорство, координация и сътрудничеството с родители, родителски активи, институции 

и обществени организации.  

 

          Предучилищното детство е много ценен и значим период в живота на човека. 

Безспорни авторитети за детето в тази възраст са възрастните (родители и екипа в детската 

градина), които оказват съдействие и подкрепа на детето в този процес. Чрез 

предучилищното образование в детската градина се полагат основите за учене през целия 

живот, като се осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, 

емоционално и творческо развитие на детето и се отчита значението на играта за детето. В 

резултат на сътрудничество между учителя и родителя, детето получава най-необходимата и 

ценна подкрепа за неговото пълноценно цялостно развитие.  

 

 Сътрудничество и взаимодействие с родителите. Форми на 

сътрудничество и взаимодействие между детската градина и семейството 
 

 

        Взаимодействието, основано на взаимно доверие и сътрудничество, между родителите 

на всяко дете и екипа на детската градина, има голямо значение за адаптирането на детето 

към правилата на образователната среда, както и за развиване на самоувереност и чувство за 

принадлежност. 

       Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и ДГ, се осъществяват при 

условия и по ред, определени с Правилника за дейността на детската градина, чрез:  

 Индивидуални срещи в удобно за двете страни време - разговори, консултации, 

съобщения;  

 Родителски срещи - Създаването на сплотена група от родители, които да се включат 

в живота на групата, допринася за реализирането на целите и задачите на детската 

градина. Позитивното въвличане на родителите като участници и партньори, 

подпомага реализирането на програмната система на детската градина.; 

 Тренинги - интерактивна форма на комуникация, върху основата на диалогичното 

общуване между  учителя и участващите в тренинга (родителите); 

 Присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образование - 

открити ситуации, тържества, проекти, солидарни акции, празници; 

 Проучване желанията и мненията на родителите; 

 Поддържане на родителски кътове с информация за работата в групата и 

индивидуалните постижения на всяко дете; 

 Поддържане фейсбук страницата на групата; 

 Предоставяне актуална информация на Сайта на детската градина – 
http://www.zdravets1.com/  

 Съвместна работа с Обществен съвет и Родителският актив;  

 

Чрез съвместно сътрудничество между педагози от детската градина и родители ще 

постигнем: 

1. Повишаване доверието в образователната система. 

2. Успешна адаптация, социализация на детето и  личностно развитие. 

3. Създаване на условия за ранно детско развитие и подготовката на децата за училище. 

4. Разбиране, подкрепа и споделена отговорност между детската градина и семейството 

за формиране на положително отношение към училището и мотивация за учене. 

5. Съвместна работа за разбиране на ученето като ценност. 

http://www.zdravets1.com/
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6. Разпределяне на правата, задълженията и отговорностите между детската градина и 

семейството за постигане на стратегическите цели и приоритетите на политиката за учене 

през целия живот. 
 

Акцентите в сътрудничеството „учител-родител” са ориентирани към: 

1. Условия за подкрепа на детското развитие. 

2. Повишаване на педагогическите компетентности на родителите. 

3. Взаимодействия за подобряване на материалната среда. 

4. Празници и развлечения за децата. 

 

Родителите дължат почит и уважение на педагогическите специалисти, които от своя 

страна зачитат правата и достойнството на самите родители като участници и партньори 

в системата на предучилищното образование. /ЗПУО Глава 11, Раздел 2, чл. 219, ал.2 и 3 / 

 

Съгласно ЗПУО родителите участват в Обществения съвет на детската градина по реда, 

посочен в Глава четиринадесета, Чл. 265 и Чл. 266 на ЗПУО. Родителите имат права и 

задължения, посочени в Глава десета, чл. 209 и чл. 210 на ЗПУО.    

 

Детската градина ще разчита на отговорно участие на семейството в стимулиране 

постиженията на децата и позитивното семейно възпитание.  

 

 

 Сътрудничество между детската градина и други педагогически специалисти и 

институции, подпомагащи дейностите на детската градина 

  

            1.Детската градина осъществява взаимодействие с институции, имащи отношение 

към предмета на дейност:  

o община Г.Оряховица  -първостепенен разпоредител с бюджет 

o РУО В.Търново 

o РЗИ 

o Агенция по безопасност на храните 

o РСПАБЗН 

o РПУ Г.Оряховица 

2. Детската градина осъществява взаимодействие с институции, имащи отношение 

към закрилата на децата и оказване подкрепа за тяхното развитие 

o Дирекция „Социално подпомагане“ отдел „Закрила на детето“ 

o РЦПППО В.Търново 

o ЦПЛР Г.Оряховица 

o ЦОП  Г.Оряховица 

o здравни, културно-просветни, НПО 

 

Детската градина е първото звено в образователната система, имащо важно 

значение за социалното и личностно развитие на детето. Активните и ефективни 

взаимодействия с различни социални институции, организации, учреждения  повишава 

социализиращия ефект от нейната дейност в социалната общност, като цяло издига 

нейния просперитет и превръща детската градина в дом на радостта, където децата да 

идват с удоволствие. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Програмната система е неразделна част от Стратегия за развитие на детската градина 2020 -

2024 г. и е с действие за учебната 2020/2021 г. Приета е с Решение  на педагогически съвет от 

Протокол №1 от  14.09.2020г.  Тя е отворена система и може да бъде променяна съобразно 

възникнала необходимост отново с решение на ПС. 


