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Програмната система е неотменна част от Стратегия за развитие на Детска
градина „Радост” за периода 2016 – 2020 година и реализира част от
подцелите и дейностите на ценността на детската градина и глобалната цел
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 №
6 от 31.07.2017 г.
Възрастова група/
Общ брой
Първа - 12

Втора-13

Трета-15

Четвърта -18

Образователно направление

Брой педагогически
ситуации

БЕЛ
Математика
Околен свят
Изобразително изкуство
Музика
Конструиране и технологии
Физическа култура
БЕЛ
Математика
Околен свят
Изобразително изкуство
Музика
Конструиране и технологии
Физическа култура
БЕЛ
Математика
Околен свят
Изобразително изкуство
Музика
Конструиране и технологии
Физическа култура
БЕЛ
Математика
Околен свят
Изобразително изкуство
Музика
Конструиране и технологии
Физическа култура

2
1
1
2
2
1
3
2
1
2
2
2
1
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
3
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Седмично разпределение на педагогическите ситуации за Първа група
понеделник вторник
ОС
БЕЛ
ИИ
ФК

сряда
Математика
ИИ

четвъртък
БЕЛ

Музика

петък
КТ
ФК

ФК

Седмично разпределение на педагогическите ситуации за Втора група
понеделник вторник
ОС/ ПС /
Бел
ИИ
ФК

ФК

КТ

сряда
Математика
Музика

четвъртък
Бел
ФК
ИИ

петък
ОС/ СС

Музика

Седмично разпределение на педагогическите ситуации за Трета ПГ
понеделник вторник
ОС/ ПС /
БЕЛ
БЕЛ
ФК
ИИ
Математика

сряда
Математика
Музика
ИИ

четвъртък
Музика
КТ
ФК

петък
КТ
ФК
ОС

Седмично разпределение на педагогическите ситуации за Четвърта ПГ
понеделник
БЕЛ
ОС/ПС
ФК
Музика/сл.режим/

вторник
ОС/СС
ИИ
Математика
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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
Дневна организация – Първа група
Час
7.00-8.00
8.10-8.20
8.20-8.30
8.30-9.00
9.00-10.10
10.10-10.25
10.25-11.35
11.35-11.45
11.45-12.30
12.30-13.00
13.00-15.20
15.20-15.40
15.40-16.10
16.10-16.30
16.30-17.30
17.30-18.00

Основни и допълнителни форми
Прием и дейности по избор
Утринна гимнастика
Подготовка за закуска
Закуска
Основни форми на педагогическо
взаимодействие(педагогически ситуации)
Подкрепителна закуска
Свободни игри и дейности по избор на открито и закрито
Подготовка за обяд
Обяд
Подготовка за следобедна почивка
Следобеден сън
Ставане от сън и подвижни игри
Следобедна закуска
Допълнителни форми
Игри на открито/ закрито
Изпращане на децата
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Дневна организация – Втора група
Час
Основни и допълнителни форми
7.00-8.00
Прием и дейности по избор
8.10-8.20
Утринна гимнастика
8.20-8.30
Подготовка за закуска
8.30-9.00
Закуска
9.00-10.15
Основни форми на педагогическо
взаимодействие(педагогически ситуации)
10.15-10.30 Подкрепителна закуска
10.30-11.40 Свободни игри и дейности по избор на открито и закрито
11.40-11.50 Подготовка за обяд
11.50-12.40 Обяд
12.40-13.00 Подготовка за следобедна почивка
13.00-15.20 Следобеден сън
15.20-15.40 Ставане от сън и подвижни игри
15.40-16.10 Следобедна закуска
16.10-16.30 Допълнителни форми
16.30-17.30 Игри на открито/ закрито
17.30-18.00 Изпращане на децата
Дневна организация – Трета и Четвърта група
Час
Основни и допълнителни форми
7.00-8.00
Прием и дейности по избор
8.00-8.10
Утринна гимнастика
8.10-8.30
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
10.15-10.45 педагогическа ситуация
10.45-11.45 Свободни игри и дейности по избор на открито и закрито
11.45-12.00 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 Ставане от сън и подвижни игри
15.30-16.00 Следобедна закуска
16.10-16.30 Педагогическа ситуация/Допълнителни форми
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
Септември
Октомври
Октомври
Ноември
Ноември
Ноември
Декември
Март
Април
Май

Допълнителна форма
Празник
„Добре
дошли
в
ДГ”Радост”-откриване на първия
учебен ден
Тържество”Есен”
„Хелуин” – 3 ПГ
Тържество”Ден на християнското
семейство”
4 ПГ
Тържество „Мама, татко и аз” – 1
група
„На театър” – 2 група
Тържество”Дядо Коледа”
Баба Марта
Празникът на мама
Пролет здравей
45 годишен юбилей на ДГ
„Радост”
Тържество „Здравей първи клас”

Дата
15.09.2017

Отговорник
Учителите от всички
групи

21.10.2017
30.10.2017
21.11.2017

учителите
Учителите от 3 ПГ
Учителите от 4 ПГ

24.11.2017

Учителите от 1 група

3.11.2017
21.12.2017
01.03.2018
06.03.2018
23.03.2018
28.04.2018

Учителите от 2 група
учителите
учителите

29.05.2018

Учителите от 4 ПГ

учителите

2.3. Допълнителни форми със заплащане от родителите, които са
извън дневната организация на детската градина: Няма
2.4. Основни форми за деца със СОП на ресурсно подпомагане: Едно
дете със СОП във Втора възрастова група.
Механизъм за взаимодействие между участниците в предучилищното
образование
Механизмът се определя от основния приоритет в Стратегията на
детската градина, а именно:
Т.2 Грижа и възпитание в култура и доверие във взаимоотношенията
между деца-учители-родители в детска градина „Радост”.
Т.3 Превръщане на детската градина в център за игри, възможност за
развитие личността на детето, общуване с деца и възрастни и хармонично
взаимодействие с природата
за работещо партньорство и добра координация, за разширяване на
контактите и сътрудничеството с родители, родителски актив, институции и
обществени организации.
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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.
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ
В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА
І.18 Септември - Втора група
ІІ.20 Септември - Първа група
ІІІ.19 Септември - 4 ПГ
ІV.19 Септември - 3 ПГ
2. Работни срещи с родителите по определени теми за възпитанието и
отглеждането на децата; превенция на здравето; тютюнопушенето и др.
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА
І. Месец Октомври – тема: Адаптацията на децата от първа група в ДГ
„Радост” и включване на родителите в подготовката за празника „Мама,
татко и аз” - 1 група
ІІ. Месец Ноември – тема: Предпазване от простудни заболявания - За
всички възрастови групи
ІІІ. Месец Декември – тема: Прием на децата от 4 ПГ в училище - среща с
родителите на децата от 4 ПГ с учители от трите училища на територията
на община Лясковец
V. Месец Март – тема: Туберкулоза - за всички групи
VІ. Месец Април – тема: Юбилейно тържество – договорка с родителите
за участието им в подготовката на празника - за всички възрастови групи
VІІ. Месец Май – тема: Лятна ваканция – организация за лято 2018 всички групи
ГРАФИК
ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА РОДИТЕЛИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА
И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАЗНИЦИ
І. тържество - „Есен” – родителите осигуряват облекло за децата си.
ІІ. тържество - „Хелуин” – аксесоари за празника – 3 ПГ
ІІІ. „Ден на християнското семейство” – подготовка на декора за празника
– 4 ПГ
ІV. Тържество в 1 група – подготовка на средата
V. Тържество „На театър” – 2 група – осигуряване на кукли за театъра
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VІ. Тържество”Дядо Коледа” – подготовка на украса и подаръци за децата
- всички групи
VІІ. Баба Марта - родител влиза в ролята на Баба Марта
VІІІ. Пролет здравей - пролетна украса по групи
VІІІ. 45 годишен юбилей на детската градина – родителите осигуряват
предметни награди и почерпка за децата
3. Установяване на партньорски взаимоотношения с Читалище „Напредък
1870” в гр. Лясковец
4. Взаимодействие с Община Лясковец – работа по проекти, празници,
годишнини
ГРАФИК
ЗА ФОРМИТЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
І. Откриване на учебната година
ІІ. Гостуване на деца от 4 ПГ в общината – ритуал Сурвакане
ІІІ. Участие на децата в конкурс за коледна картичка, организиран от
общината
ІV. Работа по съвместни проекти
Програмната система е неразделна част от Стратегия за развитие на ДГ
„Радост” до 2020 г. и е с действие за учебната 2017/2018 г.
Приета е с решение № 1 / 15.09.2017г. на Педагогически съвет.Тя е
отворена система и може да бъде променяна съобразно възникнала
необходимост отново с решение на ПС.
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Организация на учебния ден в Първа група
Час
7.00-8.00
8.10-8.20
8.20-8.30
8.30-9.00
9.00-10.10
10.10-10.25
10.25-11.35
11.35-11.45
11.45-12.30
12.30-13.00
13.00-15.20
15.20-15.40
15.40-16.10
16.10-16.30
16.30-17.30
17.30-18.00

Основни и допълнителни форми
Прием и дейности по избор
Утринна гимнастика
Подготовка за закуска
Закуска
Основни форми на педагогическо
взаимодействие(педагогически ситуации)
Подкрепителна закуска
Свободни игри и дейности по избор на открито и закрито
Подготовка за обяд
Обяд
Подготовка за следобедна почивка
Следобеден сън
Ставане от сън и подвижни игри
Следобедна закуска
Допълнителни форми
Игри на открито/ закрито
Изпращане на децата
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Организация на учебния ден във Втора група

Час
7.00-8.00
8.10-8.20
8.20-8.30
8.30-9.00
9.00-10.15
10.15-10.30
10.30-11.40
11.40-11.50
11.50-12.40
12.40-13.00
13.00-15.20
15.20-15.40
15.40-16.10
16.10-16.30
16.30-17.30
17.30-18.00

Основни и допълнителни форми
Прием и дейности по избор
Утринна гимнастика
Подготовка за закуска
Закуска
Основни форми на педагогическо
взаимодействие(педагогически ситуации)
Подкрепителна закуска
Свободни игри и дейности по избор на открито и закрито
Подготовка за обяд
Обяд
Подготовка за следобедна почивка
Следобеден сън
Ставане от сън и подвижни игри
Следобедна закуска
Допълнителни форми
Игри на открито/ закрито
Изпращане на децата
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Организация на учебния ден в Трета и Четвърта група
Час
7.00-8.00
8.00-8.10
8.10-8.30
8.30-9.00
9.00-10.00
10.00-10.15
10.15-10.45
10.45-11.45
11.45-12.00
12.00-12.45
12.45-13.15
13.15-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.10-16.30
16.30-17.30
17.30-18.00

Основни и допълнителни форми
Прием и дейности по избор
Утринна гимнастика
Подготовка за закуска
Закуска
Основни форми на педагогическо
взаимодействие(педагогически ситуации)
Подкрепителна закуска
педагогическа ситуация
Свободни игри и дейности по избор на открито и закрито
Подготовка за обяд
Обяд
Подготовка за следобедна почивка
Следобеден сън
Ставане от сън и подвижни игри
Следобедна закуска
Педагогическа ситуация/Допълнителни форми
Игри на открито/ закрито
Изпращане на децата

Тел:+359 0619 23029

Е-майл: cdgradost2@abv.bg

