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П Р О Г Р А М Н А   С И С Т Е М А 

НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“  

ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА 

Мисията на детската градина като образователна институция е да бъде 

професионално подготвено от учителите пространство за игра, познание, общуване и 

творчество, като желани и значими за децата и техните родители форми за индивидуален 

прогрес  и културен просперитет в обществото. 

Програмната система на ДГ „Щастливо детство“ налага баланс между 

традиционните достойнства на българското предучилищно възпитание и необходимостта 

от усъвършенстване и актуализиране на системата за предучилищно ранно образование 

и задължителна подготовка на децата в детските градини. Тя осигурява равен достъп до 

задължителната подготовка на децата.  

Основните принципни положения, заложени при разработването на програмните 

системи са:  

 Детето е център и субект в педагогическото взаимодействие; 

 Осигуряване на равни шансове за всички деца при отчитане на индивидуалните 

темпове на детското развитие; 

 Дейностно интегриране на образователното съдържание по всички направления; 

 Развитие на социално важни качества и умения. 

 

I. Подходи на педагогическо взаимодействие. 
Програмната система гарантира прилагането на педагогически технологии, 

структурно подчинени на съвременни подходи: 

• Личностно-хуманен - детето да се приема като значима личност – с уважение и 

достойнство; приемане на детето такова, каквото е; човечно отношение към него- 

оказване на обич и подкрепа; съобразяване с потребностите и интересите на детето като 

субект; подпомагане на детето в изграждане на позитивен Аз-образ. Детето- в центъра на 

педагогическото взаимодействие. 

• Индивидуален - съобразяване с уникалността на всяко дете, с неговия собствен 

темп на развитие и сензитивност; опознаване на силните му страни, върху които да се 

изгради педагогическото взаимодействие. 

• Дейностен - 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. На детето се признава необходимостта да се движи, да се изразява и да 

действа свободно; 



 

• Ситуационен - да се създават специално организирани ситуации и да се 

използват непреднамерено възникващите, за да се постави всяко дете в благоприятна 

позиция, осигуряваща неговото емоционално и интелектуално благополучие. 

• Холистичен - детската личност е цялостна динамична система, затова е 

необходимо да се работи за развитие на всичките й страни;  

• Комплексен - всички главни и подпомагащи социално-педагогически фактори да 

действат като взаимно допълващи се за осигуряване на пълноценен живот на децата; 

цялостното поведение на детето да протича в социален контекст в среда на положително 

настроени връстници и възрастни. 

• Синергетичен - подход с обединяваща сила и енергия, изискващ създаване на 

условия за растеж, развиване на личния потенциал, зачитане на човешкото 

достойнство, осигуряване качество на живот за всяко дете. 

 Рефлексивен  подход – свързан с развитие на такива феномени като: самооценка, 

самоконтрол  - саморегулация при решаване на игрови, практически и познавателни 

задачи, познание за собствената познавателна дейност и на собствената личност. 

 Комуникативно-експресивен - Разчита се на неформални контакти, общи 

желания, идеи и проекти. Подпомага се индивидуалната експресивност на детето. 

 Креативен подход - Акцентира се вържу креативните прояви в играта, 

познанието, общуването. Развиват се комуникативни умения, уменията за 

самопредставяне и за работа с другите – в диади, малки групи и в екип. 

 

II. Форми на педагогическо взаимодействие 
Педагогическото взаимодействие в ДГ „Щастливо детство“ се организира в 

основна форма и в допълнителни форми: 

 

1. Основната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата 

ситуация, която протича предимно под формата на игра.  Педагогическите ситуации се 

организират само в учебното време и осигуряват постигането на компетентностите, 

определени в Държавния образователен стандарт за предучилищното образование.  

Компетентностите  са дефинирани като очаквани резултати от възпитанието, обучението 

и социализацията на децата за всяка възрастова група 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. 

Продължителността на педагогическата ситуация в първа и втора възрастова 

група по преценка на учителя е от 15 до 20 минути. 

Продължителността на педагогическата ситуация в трета и четвърта възрастова 

група по преценка на учителя е от 20 до 30 минути. 

 

 Хорариумът е гласуван на заседание на ПС. 

Направление Брой ситуации 

I група II група III група IV група 

БЕЛ 1 2 2 3 

Математика 1 1 2 3 

Околен свят 1 2 2 3 

Изобразително изкуство 2 2 2 2 

Музика 2 2 2 2 

Конструиране и технологии 1 1 2 2 

Физическа култура 3 3 3 3 

                         Общ брой: 11 13 15 18 



 

За  групата във филиал с. Драганово, броят на падагогическите ситуации по БЕЛ 

са с 1 повече, за усвояване на българския език от децата-билингви.  

 

 Разпределянето на педагогическите ситуации по образователни 

направления се осъществява в седмично разпределение, което е разработено по 

възрастови групи от учителите на конкретната група и е утвърдено от директора на 

детската градина със Заповед на Директора. 

 

Седмично разпределение на педагогическите ситуации  

за Първа „а“ група – „Мики Маус” 

 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1. Околен свят 

2. Музика 

 

1. БЕЛ 

2. Изобразител-

но изкуство 

3.Физическа 

култура 

 

1. Математика 

2. Музика 

 

1.Конструиране 

и технологии 

 2.Физическа 

култура  

 

1.Изобразително 

изкуство 

 2.Физическа 

култура  

 

 

Седмично разпределение на педагогическите ситуации  

за Първа „б“ група – „Мечо Пух” 

 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1. Околен свят 

2. Музика 

 

1. БЕЛ 

2.Физическа     

    култура 

 

1. Математика 

2. Музика 

3. Изобразител-

но изкуство 

 

1.Конструиране 

и технологии 

2.Физическа       

    култура 

 

1.Изобразително 

изкуство 

2.Физическа   

     култура 

 

 

Седмично разпределение на педагогическите ситуации  

за Втора „а“ група – „Слънчо” 

 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1.Околен свят 

2.Физическа 

култура 

3.Музика  

1.БЕЛ 

2.Изобразително 

изкуство 

3.Физическа 

култура  

1.Математика 

2.Околен свят 

3.Музика 

1.БЕЛ-ХЛ 

2.Изобразително 

изкуство 

 

1.Конструиране 

и технологии 

2.Физическа 

култура 

 

Седмично разпределение на педагогическите ситуации  

за Втора група „б“ група  - „Буратино ” 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1.Математика 

2. Музика 

3.Физическа 

култура 

 

1.БЕЛ 

2.Изобразително 

изкуство 

 

1.БЕЛ 

2.Околен свят 

3.Музика 

1.Околен свят 

2.Изобразително 

изкуство 

3.Физическа 

култура 

1.Конструиране 

и технологии 

2.Физическа 

култура 

 

Седмично разпределение на педагогическите ситуации  

за Трета група – „Зайчето Бъни” 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1.Околен свят  

2.Математика  

3.Музика  

1. БЕЛ  

2.Изобразително   

изкуство 

3.Физическа 

култура  

1.Математика  

2. Конструиране 

и технологии 

3.Музика  

1. Околен свят 

2. Изобразител-

но   изкуство 

3.Физическа 

култура  

1.БЕЛ  

2.Конструиране 

и технологии  

3.Физическа 

култура  



 

 

Седмично разпределение на педагогическите ситуации  

за Четвърта група – „Смърфове” 

 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1.Околен свят  

2.Изобразително 

изкуство  

3.Музика  

1.Математика 

2.БЕЛ 

3.Физическо 

възпитание  

4.Околен свят  

1.Околен свят 

2.Изобразително 

изкуство  

3.Математика 

4.Музика  

1.Математика 

2.Конструиране 

и технологии 

3.Физическо 

възпитание  

4.БЕЛ 

1.БЕЛ 

2.Конструиране 

и технологии 

3.Физическо 

възпитание  

 

 

Седмично разпределение на педагогическите ситуации  

за разновъзрастова  група „Звездички”, с. Драганово 

 

Първа и втора възрастова група 

Понеделник 

 

Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1.Околен свят 

2.Физическа култура 

3. Музика    

1.Математика 

2.Изобразител

но изкуство 

3. БЕЛ 

 

1.Околен свят 

2.Физическа 

Култура 

3. БЕЛ 

 

1.БЕЛ  

2.Музика 

3.Изобразително 

изкуство 

1.Конструиране и 

технологии 

2.Физическа 

култура 

Трета и четвърта възрастова група 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1.Околен свят  

2. БЕЛ 

3. Музика 

4.Изобразително 

изкуство 

1.Математика 

2.БЕЛ 

3. Физическа 

култура 

4. Околен 

свят 

1.Околен свят 

2.Изобразително 

изкуство 

3. Математика 

4.Музика  

1.БЕЛ 

2.Физическа 

култура 

3. Математика 

4.Конструира не 

и технологии 

 

1. БЕЛ 

2.Конструиране и 

технологии 

3. Физическа 

култура 

 

 

2. Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират от 

учителя на групата извън времето за провеждане на педагогическите ситуации,  както в 

учебното, така и в неучебното време. Те се организират по преценка на учителя в 

съответствие с цялостната организация на деня и с интересите и потребностите на 

децата. 

 Разходки, излети и екскурзии; 

 Празници и развлечения; 

 Творчески дейности в ателиета и кътове; 

 Дидактични, подвижни, сюжетно-ролеви игри, театрализирани игри; 

 Игри-инсценировки; 

 Практически упражнения; 

 Утринната гимнастика;  

 Спортно-подготвителни игри, спортни празници. 

 

 

 

2.1. Основните и допълнителни форми се обединяват от дневната 

организация на детската градина 



 

Час 

 

Основни и допълнителни форми 

 

 6.30 –  8.10   Прием и дейности по избор 

 8.10 –  8.20    Утринна гимнастика 

 8.20 –  8.30 Подготовка за закуска 

 8.30 –  9.00 Закуска 

 9.00 – 10.30  Основни форми на педагогическо взаимодействие 

(педагогически ситуации) 

10.00 – 10.20   Сутрешна подкрепителна закуска 

10.20 – 11.30   Педагогическа ситуация, игри, дейност по избор, 

развлечения, разходки; Допълнителни форми със 

заплащане от родителите, които са извън  дневната 

организация на детската градина 

11.30 – 13.00   Обяд 

12.45 – 13.15 Подготовка за следобедна почивка 

13.00 – 15.00   Следобеден сън 

15.00 – 15.30  Ставане от сън  и подвижни игри 

15.30 – 16.00 Следобедна закуска 

16.00 – 16.30 Педагогическа ситуация, допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие 

16.30 – 18.30  Игри, дейност по избор, допълнителни форми, които са 

извън  дневната организация на детската градина, 

изпращане на децата  

 

2.2. Допълнителни форми със заплащане от родителите, които са извън  

дневната организация на детската градина - провеждат се извън занималните, в 

подходящи помещения, по определен график. 

Английски език 

Модерен балет 

Футбол  

Народни танци 

 

2.3. Форми за деца със СОП на ресурсно подпомагане – провеждат се по 

утвърден графикът за провеждане на заниманията с ресурсния учител, психолог и 

логопед. 

 

III. Тематично разпределение за всяка група. 

 

1. Проследяване на постиженията се постига чрез съчетаване на двете 

форми:  

  Текущо: чрез  ситуации, по отделните образователни направления, наблюдение, 

беседа, анкета и интервю, ролеви игри, дидактични тестове, проучване на детско 

творчество.  

 На  принципа “вход-изход”:  за  сравняване и оценяване на резултатите от 

направленията, осъществявани през съответна учебна година. 

 Детско портфолио: Хронологично се проследяват развитието и постиженията 

на всяко дете през целия престой в детската градина – от 3 год. до постъпването му в 

училище. 

1. Като резултат : 

 проследяват се резултатите от педагогическото взаимодействие по 

образователни направления; общо за детската група; по отношение на всяко дете; 

 на базата на тези резултати се планират предстоящите дейности по 

образователни направления; 

 проследява се системно динамиката на всяко дете. 



 

 

III. Механизъм за взаимодействие между участниците в предучилищното 
образование – Механизмът се определя от основния приоритет в Стратегията на 

детската градина № 4 и оперативна цел № 5 за работещо партньорство и добра 

координация, за разширяване на контактите и сътрудничеството с родители, родителски 

актив, институции и обществени организации. Приобщаването на родителите към 

живота в детската градина на основата на партньорство и сътрудничество, като 

непосредствени участници в ежедневието на детското заведение. 

 Форми на сътрудничество преди приема – контакт с родителите, уведомителен 

разговор, предварително посещение, редовни следобедни посещения, първоначална 

родителска среща, кафе за родителя – първи ден, домашно посещение или позвъняване; 

 Форми на сътрудничество след приема – инфоформи, образователни форми, 

форми на пряко участие на родителя, дарителски форми 

Дейности. 

1. Традиционни родителски срещи за разясняване на промените в образователната 

система и свързаните с това нормативни документи: Стратегия на детската 

градина и програмна система, Правилник за дейността на детската градина, 

близки цели на предучилищното образование, учебни помагала. 

2. Индивидуални срещи и консултации. 

3. Работни срещи с родителите по определени теми за възпитанието и отглеждането 

на децата; превенция на здравето и др.  

4. Проучване мненията и нагласите на родителите чрез анкети, беседи, разговори. 

5. Информационни табла и кътове за родителите. 

6. Активен обмен на информация чрез фейсбук групите. 

7. Избор на родителски актив. 

8. „Заедно можем повече“ – участие на родителите в допълнителните форми на 

педагогическо взаимодействие с дейности по тяхно желание. 

9. Включване на родителите в подготовката, организацията и провеждането на 

традиционни и значими празници и развлечения, свързани с празничния календар 

на групите и детската градина.  

10. Взаимодействие с Обществения съвет на детската градина. 

Детската градина осъществява взаимодействие с институции и организации, 

подкрепящи и подпомагащи дейността и: 

 Управленски институции на няколко равнища 

- общинско – Община Г.Оряховица, Дирекция „Образование, култура, младежки 

дейности и спорт, социални дейности и здравеопазване, международни връзки” и 

Комисия по образование; 

- регионално – с РУО В.Търново  

 Връзки с неправителствени организации - Общински структури и културни 

институции на територията на гр. Г.Оряховица и с. Драганово. 

 Връзки с ЦПЛР, ЦОП,  РЦПППО, Дирекция „Социално подпомагане“ и Отдел 

„Закрила на детето“. 

 Връзки с детските градини, ясли и училищата на територията на града и с. 

Драганово. 

 

 

IV. Заключение: 

Програмната система е неразделна част от Стратегия за развитие на детската 

градина до 2020 г. и е с действие за учебната 2018/2019 г.  

 


