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Програмната система е неотменна част от Стратегия за развитие на 
Детска градина „Радост” за периода 2020 – 2024 година и реализира 
целите и  дейностите  при осигурена среда за учене чрез игра, 
съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното 
развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и 
психическото му здраве. 

І.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
  Основните подходи на педагогическо взаимодействие са: 
Игров,ситуационен,личностно  ориентиран,хуманистичен, 
индивидуален,конструктивен,комуникативен, действено – 
практически,които образуват комплексен подход, който гарантира 
правото на глас, изказване и задаване на въпроси от страна на детето и 
практическо реализиране на творческите идеи и инициативи. 

ІІ. Форми на педагогическо взаимодействие 
    Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се 
организира в основна форма и допълнителни форми. 
1. Основна форма на педагогическото взаимодействие е
педагогическата ситуация, която се организира под формата на 
игра.Педагогическите ситуации се организират само в учебно време от 
15 септември до 31 май на следващата календарна година и осигуряват 
постигане на компетентностите за цялостно развитие на детската 
личност, придобиване на съвкупност от знания, умения и отношения, 
необходими за успешно преминаване на детето към училищното 
образование, определени в Държавния образователен стандарт за 
предучилищно образование. Компетентностите са дефинирани като 
очаквани резултати от възпитанието, обучението и социализацията на 
децата за всяка възрастова група по образователни направления: 
български език и литература;математика;околен свят;изобразително 
изкуство;музика;конструиране и технологии;физическа култура. 
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Хорариумът за групите е гласуван на заседание на Педагогически съвет 
№ 7 от 28.07.2022г.Рещение №3 
Възрастова група/ 
Общ брой 

Образователно направление Брой педагогически 
ситуации 

Първа -12 БЕЛ 2 
Математика 1
Околен свят 1
Изобразително изкуство 2 
Музика 2
Конструиране и технологии 1 
Физическа култура 3

Втора-13 БЕЛ 2 
Математика 1 
Околен свят 2
Изобразително изкуство 2 
Музика 2 
Конструиране и технологии 1
Физическа култура 3

Трета-15 БЕЛ 2 
Математика 2 
Околен свят 2
Изобразително изкуство 2
Музика 2 
Конструиране и технологии 2 
Физическа култура 3

Четвърта -17 БЕЛ 3 
Математика 3 
Околен свят 2
Изобразително изкуство 2
Музика 2 
Конструиране и технологии 2 
Физическа култура 3
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Утвърдил: 
   Директор: 

        /Габриела Иванова/ 

Седмично разпределение на педагогическите ситуации за Първа група 

понеделник вторник сряда четвъртък петък 

Околен свят 
Физическа 
култура 

Български 
език и 
литература 
Конструиране 
и технологии 

Музика 

Математика 
Изобразително 
изкуство 

Физическа 
култура 

Български 
език и 
литература 
Музика 

Изобразително 
изкуство 
Физическа 
култура 

Седмично разпределение на педагогическите ситуации за Втора група 

понеделник вторник сряда четвъртък петък 
Околен свят 
Изобразително 
изкуство 
Физическа 
култура 

Български 
език и 
литература 
Музика 
Физическа 
култура 

Математика 
Изобразително 
изкуство 

Български 
език и 
литература 
Музика 
Физическа 
култура 

Околен свят 
Конструиране 
и технологии 

Седмично разпределение на педагогическите ситуации за Трета група 

понеделник вторник сряда четвъртък петък 
Български 
език и 
литература 
Околен свят 
Физическа 
култура 

Математика 
Музика 
Конструиране 
и технологии 

Български 
език и 
литература  
Изобразително
изкуство 
Физическа 
култура

Математика 
Изобразително
изкуство 
Музика 

Конструиране 
и технологии 
Околен свят 
Физическа 
култура 
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Седмично разпределение на педагогическите ситуации за Четвърта група 

понеделник вторник сряда четвъртък петък 
Български 
език и 
литература 

Околен свят 

Физическа 
култура 

Математика 

Български 
език и 
литература 

Конструиране 
и технологии 

Български език 
и литература  

Изобразително 
изкуство 

Физическа 
култура 

Музика 

Математика 

Музика 

Конструиране 
и технологии 

Изобразително 
изкуство

Математика 

Околен свят 

Физическа 
култура 

2. Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие се
организират ежедневно по преценка на учителя.Чрез тях се разширяват 
и усъвършенстват отделни компетентности от определените в 
държавния образователен стандарт,съобразно потребностите и 
интересите на децата.  
2.1.  В рамките на дневната организация 
 Основните и допълнителни форми се обединяват от дневната 
организация на детската градина по групи
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Утвърждавам: 
Директор: 
        /Габриела Иванова/ 

Дневна организация – Първа възрастова група „Гъбарко“ 

Час Основни и допълнителни форми 
7.00-8.20 Прием и дейности по избор 
8.20-8.30 Утринна гимнастика 
8.30-8.40  Подготовка за закуска 
8.40-9.00 Закуска 
9.00-10.00 Основни форми на педагогическо 

взаимодействие(педагогически ситуации) 
10.00-10.20 Подкрепителна закуска
10.20-10.40 Допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие
10.40-11.40 Свободни игри и дейности по избор на открито и закрито
11.40-11.45 Подготовка за обяд 
11.45-12.30 Обяд 
12.30-13.00 Подготовка за следобедна почивка 
13.00-15.30 Следобеден сън
15.30-15.50 Ставане от сън и подвижни игри 
15.50-16.10 Следобедна закуска 
16.10-16.30 Допълнителни форми
16.30-17.30 Игри на открито/ закрито 
17.30-18.00 Изпращане на децата 
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              Утвърждавам: 
              Директор: 

    /Габриела Иванова/ 

Дневна организация – Втора възрастова група „Калинка“ 

Час Основни и допълнителни форми 
7.00-8.20 Прием и дейности по избор 
8.20-8.30 Утринна гимнастика 
8.30-8.35  Подготовка за закуска 
8.35-9.00 Закуска 
9.00-10.00 Основни форми на педагогическо 

взаимодействие(педагогически ситуации) 
10.00-10.15 Подкрепителна закуска 
10.15-10.45 Основна форма на педагогическо 

взаимодействие(педагогическа ситуация) 
10.45-11.45 Свободни игри и дейности по избор на открито и закрито
11.45-11.55 Подготовка за обяд 
11.55-12.30 Обяд 
12.30-13.00 Подготовка за следобедна почивка
13.00-15.30 Следобеден сън 
15.30-15.45 Ставане от сън и подвижни игри
15.45-16.10 Следобедна закуска 
16.10-16.30 Допълнителни форми 
16.30-17.30 Игри на открито/ закрито
17.30-18.00 Изпращане на децата 
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              Утвърждавам: 
              Директор: 

    /Габриела Иванова/ 

Дневна организация – Трета възрастова група „Дъга“ 

Час Основни и допълнителни форми
7.00-8.00 Прием и дейности по избор 
8.20-8.30 Утринна гимнастика 
8.30-8.35 Подготовка за закуска 
8.35-9.00 Закуска 
9.00-10.00 Основни форми на педагогическо 

взаимодействие(педагогически ситуации) 
10.00-10.15 Подкрепителна закуска 
10.15-10.45 Основна форма на педагогическо 

взаимодействие(педагогическа ситуация) 
10.45-11.45 Свободни игри и дейности по избор на открито и закрито
11.45-11.55 Подготовка за обяд 
11.55-12.30 Обяд 
12.30-13.00 Подготовка за следобедна почивка 
13.00-15.00 Следобеден сън 
15.00-15.30 Следобедна закуска 
15.30-16.00 Допълнителни форми / Педагогическа ситуация 
16.00-17.30 Игри на открито/ закрито 
17.30-18.00 Изпращане на децата 
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              Утвърждавам: 
              Директор: 

    /Габриела Иванова/ 

Дневна организация – Четвърта възрастова група „Слънчо“ 

Час Основни и допълнителни форми 
7.00-8.00 Прием и дейности по избор 
8.15-8.25 Утринна гимнастика 
8.25-8.30  Подготовка за закуска 
8.30-9.00 Закуска 
9.00-10.00 Основни форми на педагогическо 

взаимодействие(педагогически ситуации) 
10.00-10.15 Подкрепителна закуска 
10.15-10.55 педагогическа ситуация
10.55-11.50 Свободни игри и дейности по избор на открито и закрито
11.50-12.00 Подготовка за обяд 
12.00-12.45 Обяд 
12.45-13.15 Подготовка за следобедна почивка 
13.15-15.00 Следобеден сън
15.00-15.30 Следобедна закуска 
15.30-16.30 Педагогическа ситуация/Допълнителни форми по избор 
16.30-17.30 Игри на открито/ закрито
17.30-18.00 Изпращане на децата 
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2.2. Допълнителни форми в празничния календар на детската 
градина 

Месец Допълнителна форма Дата Отговорник 
Септември 1.Празник „Добре дошли в 

ДГ”Радост”-откриване на първия 
учебен ден 

15.09.2022 Учителите от 
4 група 

Октомври Развлечение „Опознай света, чрез 
магията на дигиталната игра“ 
система за интерактивен под в 
детската градина

21.10.2022 Учителите от 
всички групи 

Октомври Златна есен - развлечение 28.10.2022 Учителите от 
всички групи 

Ноември „Мамо, тате, хайде да играем“ 
развлечение в 1 група 

21.11.2022г. Учителите от 
1 група 

Ноември „Чук и Пук – здрави зъбки“ 
развлечение във 2 група 

22.11.2022г. Учителите от 
2 група 

Ноември „С мама и татко играем, мечтаем и 
знаем“ развлечение в 3 група 

23.11.2022г. Учителите от 
3 група 

Ноември „Празнуваме с татко“ – 
развлечение в 4 ПГ 

24.11.2022г. Учителите от 
4 група 

Декември Тържество ”Дядо Коледа в ДГ 
„Радост“” 

16.12.2022 Отговорник 
работен екип 
сценарии  

Март Баба Марта 
Празникът на мама 
Първа пролет 

01.03.2023 
07.03.2023 
21.03.2023 

Учителите от 
всички групи 

Април Юбилеен концерт – 50 години ДГ 
„Радост“ 

20.04.2023 работен екип 
сценарии 

Април Червен, червен Великден  13.04.2023 Учителите от  
всички групи

Май Тържество „Здравей първи клас” 30.05.2023 Учителите от 
4 група 

 Допълнителни форми със заплащане от родителите, които са 
извън дневната организация на детската градина  Няма 
2.4. Деца със СОП на ресурсно подпомагане - няма 
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Механизъм за взаимодействие между участниците в 
предучилищното образование 

 Механизмът се определя  от основните приоритети в Стратегията на 
детската градина, а именно: 

1. Грижа и възпитание в култура и доверие на взаимоотношенията между деца-
учители-родители в детска градина „Радост”;

2. Превръщане на детската градина в център за игри, възможност за развитие
личността на детето, общуване с деца и възрастни и хармонично
взаимодействие с природата;

3. Добър имидж сред родителската общност и обществеността в града и
общината

4. Ангажираност на всички заинтересовани страни и диалог между тях по
въпросите    на образованието. 

Приоритетите, на които залагаме трябва да осигурят баланс между нуждите
на потребителите и възможностите на детската градина. Дейностите, които ще 
реализираме ще позволят да затвърдим своята динамична структура и да постигнем 
баланс между краткосрочните и дългосрочни такива. 

Дейности: 

1.Срещи   с родители с организационен характер и запознаване с
нормативни документи 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  СРЕЩИТЕ В НАЧАЛОТО 
НА УЧЕБНАТА ГОДИНА 

1.15.09.20222г. – 16.09.2022г. –  всички групи 

2.Работни срещи с родителите по определени теми за възпитанието
и отглеждането на децата; превенция на здравето; тютюнопушенето 
и др. 
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ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИТЕ ПРЕЗ 
УЧЕБНАТА ГОДИНА 

І. Месец Октомври – тема: Информационна кампания по проект към 
фонд за местни инициативи на Община  Лясковец и платформа 
АГОРА „Опознай света, чрез магията на дигиталната игра“ – за 
всички възрастови групи 

ІІ. Месец Ноември – „Адаптацията на децата към детската 
градина”- за първа възрастова група съвместно с психолог, назначен 
в ДГ „Радост“ по проект „АПСПО“ 

       ІІІ.Месец Декември „Коледни вълнения” – включване на родители 
в подготовката и        провеждането на Коледните празници - изработка 
на Коледни сувенири за участие в благотворителни базари 

За всички възрастови групи 

ІV.Месец Декември –  Прием на децата от 4 възрастова група в 
училище- среща с родителите  на децата от 4 група с учители от 
двете училища на територията на община Лясковец  

       V.Месец Февруари  -“Запознаване с особеностите на възрастовата 
група,споделяне на взаимодействие мужду рдители учители и деца“ – 
трета възрастова група 

VІ.Месец  Март –  Туберкулоза – за всички групи 

VІІ.Месец Май - тема:”  Ниво на усвоените знания и умения на 
децата и тяхното развитие през учебната година” –  след 
проследяване на постиженията на децата , изходна ниво. 
Втора и трета възрастови групи 
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3. Привличане на родителите в помощ на учителите  за работещо
партньорство и добра координация 

 Съвместна работа с родители по  проект към фонд за местни 
инициативи на Община  Лясковец и платформа АГОРА „Опознай 
света, чрез магията на дигиталната игра“ . 
Основната цел на проекта е изработване и прилагане на ефективни 
мерки за плавен преход на детето от семейната среда  към детската 
градина чрез игри на интерактивен под. 
Дейности: 
Създаване на условия за работа със семейната общност. 
Организиране на събирания и представяне на добри  практики. 

ГРАФИК 
ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА РОДИТЕЛИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА И 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАЗНИЦИ  

І. С книжка на първия учебен ден -предоставяне  на книги  за    
обогатяване на детската библиотека 
ІІ. Обособяване на пространство за монтиране на система за 
интерактивен под в детската градина по проект 
ІІІ.Участие в подготовката на тържеството Златна есен. 
ІV.Участие в подготовка за празниците във всички групи през 
месец ноември 
V.Тържество”Дядо Коледа в ДГ „Радост“ – подготовка на украса и 
подаръци за децата- всички групи 

      VІ.Баба Марта- родител влиза в ролята на Баба Марта    
     VІІ.Осмомартенски тържества във всички групи –  
     VІІІ.Юбилеен концерт на ДГ „Радост“ 
      ІХ. Изпращане на децата от 4 възрастова група  в първи клас – 
организация на средата и осигуряване почерпка за децата 
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4.Установяване на партньорски взаимоотношения с 
Читалище „Напредък 1870” в гр.Лясковец 

Участие на децата от 4 възрастова група в мероприятия, 
организирани от читалищното ръководство 

5. Разширяване на контактите и сътрудничеството с
Училищното Настоятелство   при детската градина 

Съвместна работа  по  проект към фонд за местни инициативи на 
Община  Лясковец и платформа АГОРА „Опознай света, чрез магията 
на дигиталната игра“ . 

6. Взаимодействие с  организации
6.1. Съвместни мероприятия с Център за обществена подкрепа 
гр.Лясковец: 
Включване на психолог от ЦОП гр.Лясковец в дейностите по 
Обучение за родители  

7.Взаимодействие с образователни институции
Работа по съвместни проекти със СУ „Максим Райкович” 
гр.Лясковец. 
Съвместната работа между двете образователни институции за 
адаптиране на децата от четвърта възрастова група към 
училищния живот. 
Дейности: 
І. Обмяна на опит между учителите от двете образователни 
институции във връзка с нагласата на родителите и децата за 
преминаване в следващия етап на образователната система. 
ІІ. Запознаване на учителите от СУ „Максим Райкович” и НУ 
„Цани Гинчев“с резултатите от изходното ниво от проследяване 
постиженията на децата  от 4 възрастова група 
8. Взаимодействие с Община Лясковец
– работа по проекти, празници, годишнини
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ГРАФИК 
ЗА ФОРМИТЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩИНА 

ЛЯСКОВЕЦ 
І.Откриване на учебната година 
ІІ.Гостуване на деца от ДГ „Радост“ в общината – ритуал 
Сурвакане 
ІІІ.Участие на децата в конкурс за коледна картичка, 
организиран от общината 
ІV.Работа по съвместни проекти 

Проект към фонд за местни инициативи на Община  Лясковец и 
платформа АГОРА „Опознай света, чрез магията на дигиталната игра“  
- месец Октомври 2022г. 

Програмната система е неразделна част от Стратегия за развитие 
на ДГ „Радост”  и е с действие за учебната 2022/2023 г. 
Приета е с решение № 4 / 15.09.2022г. на Педагогически съвет 
№1 и утвърдена със Заповед №13/15.09.2022г. 
Тя е отворена система и може да бъде променяна съобразно 
възникнала необходимост отново с решение на ПС. 


