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ПРОГРАМНА СИСТЕМА 

на ДГ „Дъга“ град Габрово за учебната 2018/2019 година 

 

 

Концепция за образователната политика на детската градина: 

Процесът на предучилищното образование в ДГ „Дъга“ е подчинен на прилагането на 

програмната система като част от стратегията за развитието на детската градина, което извършва 

задължително предучилищно образование, и което съответства на изискванията на ДОС за 

предучилищно образование. Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с 

подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел. 

 

Програмната система  „Моливко – играя и зная“, предназначена за деца от три до седем 

годишна възраст, представлява цялостна концепция и създава условия за придобиване на 

компетентности по всички образователни  направления в съответствие със Закона за 

предучилищното и училищното образование от 2016 г., Наредба № 5 от 2016 г. и Държавните 

образователни стандарти (ДОС) от 2016 г. Чрез нея се осигуряват физическото, познавателното, 

езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата в 

условията на игра и при взаимодействие и сътрудничество с родителите. 

В духа на съвременните реалности и новите законово-нормативни изисквания система 

„Моливко“ развива наименованието си в „Моливко – играя и зная“ в съответствие с 

компетентностния и игрово-познавателния подход, регламентирани в Закона за ПУО. Програмна 

система „Моливко – играя и зная“ определя целите, задачите, организацията и съдържанието на 

образователно-възпитателния процес в детската градина с насоченост към формирането на общо 

познание на 3–7-годишните деца за цялостната картина на света и развиване на мисленето и 

интелектуално-личностните качества на децата, създаване на предпоставки за формиране на 

учебна дейност (специална подготовка на децата за училище), стимулиране на социалните 

двустранни и многостранни взаимодействия между субектите на педагогическия процес (учители, 

деца, родители, социални партньори). 

Реализирането на програмната система е обществена мисия, която има за: 

 Глобална цел на програмната система: Осигуряване на емоционален и психологически 

комфорт на детето и създаване на оптимални условия за развитие на индивидуалния му 

личностен потенциал. Осигуряване на системно обучение и възпитание, съобразени с: 

- възрастовата сензитивност 

- актуалните образователни потребности на обществото 

- индивидуалния потенциал на детето 

- особеностите на деца, които нямат равен старт: 

-  деца със специални образователни потребности; 

-  деца от социално слаби семейства; 

- деца, за които българският език не е майчин. 

Визия 

Утвърждаване в общественото пространство на ДГ като модерна, гъвкава, конкурентна и 

необходима предучилищна институция, като среда за социално-културна, възпитателна и 

образователна работа, като център за творчество, като съмишленик и партньор на деца, родители и 

учители чрез:  
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- осигуряване на условия за социален и емоционален комфорт, за придобиване на кометентности, 

необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в 

съвременните общности; 

- гарантиране на личностно-ориентиран и резултативно-обоснован възпитателно-образователен 

процес в педагогическото взаимодействие; 

- водене на постоянен конструктивен диалог, с доверие и подкрепа на родителите в името на 

децата 

Мисия 

Целенасочено взаимодействие с детето за създаване и структуриране на благоприятна среда 

за неговото развитие.  

Развитие, трансфер и адаптиране на иновативни алтернативни услуги в областта на ранното 

детско развитие и образование.  

Стимулиране развитието на по-ефективна среда за сътрудничество между представителите на 

организациите на гражданското общество и публичните власти. 

Ценност 

 Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и насърчаване на 

развитието и реализацията им 

 Формиране на толерантност и уваженние към етническата, националната, 

културната, езиковата и религиозна идентичност. 

 Формиране на толерантност и уважение към правата на децата и хората с 

увреждания. 

 Познаване на националните, европейските и световни ценности и традиции. 

Системата е разработена на основата на следните водещи цели: 

 

 осигуряване на равни шансове (равнопоставеност) на всички деца при отчитане на 

индивидуалния им опит; 

 отчитане на индивидуалните възможности на всяко дете и темповете в неговото 

развитие; 

  развиване на самостоятелност, инициативност и отговорност у детето; 

 формиране на умения за решаване на познавателни задачи, за откриване и решаване на 

проблеми; 

 формиране на умения за работа в екип (в група); 

  разгръщане на творческите заложби на всяко дете и осигуряване на условия за 

проявяването им; 

 формиране на социална и комуникативна компетентност на основата на различни 

възможности за педагогическо взаимодействие; 

 формиране на умения за комуникиране и общуване както с възрастни, така и с 

връстници; 

 гарантиране на балансирано взаимодействие между детската градина и училището. 

 В програмната система се включват: 

1. подходи и форми на педагогическо взаимодействие; 

2.разпределение на формите на педагогическо взаимодействие; 

3. тематично разпределение за всяка възрастова група; 

4. механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование. 
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В съответствие с чл. 29 на наредбата се обновява структурата на програмна система „Моливко – 

играя и зная“ и се изявяват вътрешно-интегралните връзки на образователното съдържание (по 

ядра и образователни направления), обогатява се методическата осигуреност със седмични 

разпределения на формите и тематични разпределения за всяка възрастова група. 

Тематичното разпределение осигурява ритмично и балансирано разпределяне на съдържанието 

по всички образователни направления и включва теми за постигане на отделни компетентности 

като очаквани резултати от обучението, както и методите и формите за проследяване на 

постиженията на децата. 

В  детската градина 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. 

Компетентностите, свързани с обучението по БДП, са част от интердисциплинарен комплекс: 

1. Гражданско образование, област на компетентност „социална политика, справедливост и 

солидарност”- детето обяснява своите постъпки, като ги свързва с правила и ценности. 

2.Здравно образование, област на компетентност „Безопасност и първа помощ”- детето назовава  

нещата, които са опасни в обкръжаващата среда. 

3.Интеркултурно образование, област на компетентност „Културна осъзнатост”- сравнява норми 

на поведение в културно различен битов и празничен контекст. 

Възпитанието и обучението по БДП сa целенасочен, системен и непрекъснат процес за 

формиране на граждански компетентности и качества на детето и сa неделима част от цялостното 

образование и възпитание на личността. Социализирането на личността е процес на адаптация, 

индивидуализация и усвояване на социо-културните роли, чрез които детето намира мястото си в 

обществото. Формирането на защитни механизми при децата за съхраняване и безопасност при 

движение по пътищата е актуална тема в 

гражданското общество и важна задача на държавата, образователните институции и семейството. 

С всяка тема от учебната програма следва да се реализират основните идеи за: 

1. Разпознаване основните елементи на улицата. 

2. Съобразяване местата за игра съобразно безопасността. 

3. Спазване правила при пресичане на улично платно със и без светофарна уредба. 

4. Познаване пътни знаци с основни превозни средства. 

5. Разпознаване хоризонтална маркировка тип „Зебра“. 

6. Спазване правила при пресичане на пешеходна пътека 

Оценяването на компетентностите по БДП може да се осъществи чрез наблюдение, тестове 

и игри. 

Програмата по безопасност на движение по пътищата (БДП) включва целите, темите, понятията, и 

тематично разпределение за организиране на обучението и възпитанието по БДП във всички 

възрастови група в детската градина. В нея са формулирани и очакваните 

резултати от процеса на взаимодействие в ситуациите по БДП като гаранция за устойчивостта и 

качеството на обучение. 

 

Програмната система „Моливко –играя и зная“ съдържа: 

 материали за индивидуална работа на всяко дете от подготвителни групи–учебни книжки с 

приложения, албуми, блокове, допълнителни работни листове, комплект игри и игрови 

материали по всички направления. В материалите за всяко направление са включени и 
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системи от диагностични задачи и упражнения за проверка и оценка на постиженията по 

всички направления в началото и в края на обучението във всяка възрастова група; 

 материали за фронтална работа с групата – дидактични табла по всички образователни 

направления, окомплектовани с оперативен материал; 

 книги за учителя с принципни разработки на образователното съдържание и 

диагностичните процедури по направленията; 

 методически ръководства за учителя с примерни разработки на всички ситуации, 

предложени в системата; 

 сборници с текстове, игри и песни; 

 дискове с музика, подходяща за изпълнение и възприемане от децата; 

 

Глобалната цел на образователната политика в ДГ „Дъга“  

 

Съобразяване с личността на детето, развиване на неговата индивидуалност, интереси и 

способности, в уютна, спокойна и грижовна среда, с компетентност, професионализъм и обич. 

Формиране на социално отговорни, значими в обществото личности. Изграждане на хуманна , 

функционална и позитивна образователна среда в детското заведение осигуряваща равен шанс и 

достъп и свободен избор за качествено предучилищно възпитание и образование за всички деца.  

Оптимизиране на структурата, функциите и методите на управление на детското заведение за 

утвърждаването му като социо-културен, възпитателен и методически център за осъществяването 

на многостранни инициативи. 

 

 Подцели: 

1.Утвърждаване на демократичен стил на работа, осигуряващ ефективност, свобода при вземане 

на решения, стил залагащ на 

предприемчивостта , инициативността, експеримента за издигане авторитета на детското 

заведение. 

2.Осигуряване на безопасни условия за обучение, възпитание и труд. 

3.Създаване на условия за развиващо обучение, което да осигурява изява на детските способности  

4.Равен шанс и достъп до образование. 

5.Създаване на партньорски отношения с родителската общност. 

6.Акцентиране върху овладяване на книжовен български език. 

7.Привличане на финансови и човешки ресурси отвън за подпомагане на дейностите и 

подобряване МТБ на детското заведение, необходима за обезпечаване на образователен процес от 

качествено нов тип. 

8.Реализиране на принципа за екипност в работата на персонала – съвместно вземане на решения, 

взаимна комуникация и други. 

9.Иновационна стратегия – използване на нови и модерни техники и технологии в процеса на 

възпитание и обучение. 

10.Показване на практическата приложимост на изучаваното и поставяне на детето в активна 

позиция по отношение на знанията ; 

11.Акцентиране върху способността за самостоятелно получаване на знания и тяхното правилно 

използване ; 

12.Утвърждаване облика на детската градина и чувството за принадлежност към нея на всеки 

възпитаник ; 

13.Защита личното достойнство на децата в синхрон с процесите на демократизация в обществото 

 

 

Подходи и форми на педагогическо взаимодействие 
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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 провеждането на педагогическото взаимодействие учителите използват игровата дейност 

за постигането на компетентностите по Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищно 

образование. 

Детската градина осигурява игрова дейност във всички видове организация на 

предучилищното образование през учебното и неучебното време. 

 

Подходи на педагогическо взаимодействие: 

При разработване на тематичното разпределение по програмна система „Моливко – играя и зная“ 

е приложен 

- системно-интегралният,  

- синергетичният подход и  

- тематично-холистичният подход, като: 

 

Посочена е обща тематична зона за седмицата, така че детето да разкрие в система от 

знания, умения и отношения единството на заобикалящия го свят. Седмичната глобална тема се 

извежда на принципа на празничния календар и сезонно-природните явления и това осигурява 

обща база за търсене на сюжетно-логически връзки между знаниевите информационни полета при 

реализиране темите на педагогическите ситуации за седмицата по направления. 

Всяко образователно направление има своите специфични цели и задачи за формиране на 

конкретни специални компетентности, което предполага динамика в търсенето на интегративни 

връзки на познанието и уникалност на педагогическото взаимодействие. В организационно-

методически план учителят може да разкрие общи връзки между знанията, уменията, отношенията 

на две и повече направления.  

Темите се основават на вътрешно-дяловата интеграция на образователните ядра в дадено 

образователно направление. Затова в графата „Образователно ядро“ на тематичните 

разпределения са посочени повече от едно ядро, като първото е водещо при определяне на целите 

и задачите на ПС. 

Подходите, базисът за реализиране на програмната система, по-конкретно: съдържанието 

на формите на педагогическо взаимодействие; тематичните разпределения по образователните 

направления във всички възрастови групи; проследяването на индивидуалните резултати на детето 

от предучилищното образование; заложените идеи за ефективен механизъм на взаимодействие 

между участниците в предучилищното образование са следните: 

 Личностен и индивидуален подход към всяко дете. 

 Ситуационен и интегрален подход. 

 Конструктивен подход. 

 Използване на Е-обучение и технологии 

 Креативност и успеваемост 

За постигане на глобалната цел на програмната система водещи подходи в педагогическото 

взаимодействие е прилагането на хуманно-личностния подход, рефлексивен, синергетичен, 

дейностен. 

Хуманно-личностен подход: 

 Личния опит е в основата на субективния опит–основна  функция  на образователната 

институция е да се осъзнае и систематизира стихийният опит на детето.  
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 Възпитаването и обучението на детето се осъществяват чрез съчетаване на вербалните с 

игрови, нагледни и практически интерактивни техники.  

 Дейността не е цел, а културните компетенции чрез нея като средство придават модерна 

характеристика на европейското образование в комплексно интегрираните 

 форми на интеракция на основата на водещата за психичното развитие -  игровата.  

 Гарантират се динамичните преходи от ситуации като варианти за мястото и позицията, на 

ролята и статуса на детето в тях.  

 Търсят се индикатори за вътрешната динамика на игра и усвояване,  на познание и 

креативност. 

 Осигурява се самооценка на индивидуалността – стабилност, присъединяване и приемане, 

самоуважение и толерантност. 

 Рефлексивен подход, чрез който се осъществява самоанализ на собствените мисли и 

преживявания. Саморегулация при решаване на игрови, практически и познавателни 

задачи. 

 Синергетичен подход- подбуждане към знание, сътрудничество със самия себе си и другите 

деца. 

 Дейностен подход - „учене чрез правене.” 

 

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 (български език 

и литература; математика; околен свят; изобразително изкуство; музика; конструиране и 

технологии и физическа култура.). Игровата дейност е базиса на всички видове форми на 

взаимодействия през учебното и неучебното време в детската градина и в подготвителна група в 

училище. 

Формите за педагогическо взаимодействие в програмната система са: 

 основна 

 допълнителна 

 

При използването на формите на педагогическо взаимодействие, детският учител се 

съобразява със: степента на развитие на децата в групата, възрастови особености, потребности и 

интереси за постигане на целта – цялостно развитие на детето. 

Годишният календар е разпределен на учебна година, в рамките на 12 месеца разпределени , 

както следва: 

• учебно време, което е между 15 септември и 31 май; 

• неучебно време, което е между 1 юни и 14 септември. 

 

Педагогическата ситуация е основната форма на педагогическо взаимодействие, която 

протича предимно 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. Ситуацията се използва при реализиране на 

образователните направления: български език и литература, математика, околен свят, 

изобразително изкуство, музика, конструиране и технологии и физическа култура. 

Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се 

осъществява в седмично разпределение, което е разработено по възрастови групи от учителите на 

конкретната група преди началото на учебната година и се утвърждава от директора на детската 

градина. 
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ И 

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО 

НАПРАВЛЕНИЕ 

I група  II група III подг. група IV подг. група 

(15 – 20 мин.)  (15 – 20 мин.)  (20 – 30 мин.) (20 – 30 мин.) 

Брой ПС Брой ПС Брой ПС Брой ПС 

Мини

м.бро

й  

Допъ

лн. 

брой  

Мини

м. 

брой 

Допъл

н. брой 

Мини

м 

брой  

Допълн. 

брой 

Мини

м. 

брой  

Допълн. 

брой 

1. Български език и 

литература  

1 + 1  2 + 1 2 + 1 (1) 3 + 1  (1) 

2. Математика  1  1 +1 2   3   

3. Околен свят 1 + 1   2 + 1 2 + 2 (1) 2 + 2   (1) 

4. Изобразително  

изкуство 

2  2  2   2   

5. Музика 2  2  2   2   

6. Конструиране и 

технологии  

1  1  2   2   

7. Физическа 

култура 

3  3  3   3   

Минимален общ 

 брой педагогически 

ситуации 

11  13  15   17   

Целодневна 

организация 

11 13 /16 13 15 /18 15 18 /20 17 20 /22 

Полудневна и  

почасова 

организация 

11 13/ 13 13 15/ 15 15 17/17 17 19 /19 

 

Следвайки постановката, че компетенциите са „знания в действие“, в тематичните 

разпределения по програмна система „Моливко – играя и зная“ педагогическите ситуации (ПС) са 

два типа: 

- Педагогическа ситуация с игрово-обучаващ характер (в сутрешен режим – озн. в червено), 

в която се формират знания и умения (на ниво конкретни представи) от дадена 

образователна област. 

- Педагогическа ситуация за усвояване и усъвършенстване на компетенциите по основната 

тема за седмицата (в сутрешен или следобеден режим – озн. в синьо).  

1. Основната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която 

протича предимно под формата на игра; 

2. Продължителността на една педагогическа ситуация варира както следва: 

Първа и втора възрастови групи – от 15 до 20 минути; 

Трета и Четвърта възрастови предучилищни подготвителни групи – от 20 до 30 минути; 

3. Педагогическите ситуации се организират само в учебно време от 15.09 до 31.05. и 

осигуряват постигането на компетентностите по чл. 28 ал.2 от Наредба № 5 за предучилищно 

то образование на МОН / ДВ бр.46 /17.06.2016 в сила от 1.08.2016 год./ 

 

 

Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие през учебната година 
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Чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се разширяват и 

усъвършенстват компетентностите на детето по седемте образователни направления. 

Допълнителните форми се организират по преценка на учителя в съответствие с интересите и 

потребностите на децата. 

Видове допълнителни форми: 

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

* Дейности, организирани от детския учител – различни видове игри, състезания, конкурси, 

екскурзии, лагери, спортни празници, тържества, развлечения, наблюдения на обекти от околната 

среда. Провеждат се извън времето на педагогическите ситуации, както в учебното, така също и в 

неучебното време. 

Допълнителни форми използвани в учебно време: 

 

 Самостоятелните дейности по избор на детето, дейности, организирани от детския учител. 

Време за организиране: от 15 септември до 30 май на съответната година. Тези допълнителни 

форми се прилагат в сутрешни режимни моменти и след следобедния сън. 

Допълнителни форми използвани през неучебно време: 

 

 Самостоятелните дейности по избор на детето, дейности, организирани от детския учител. 

Време за организиране: от 1 юни до 14 септември на съответната година. Тези допълнителни 

форми се прилагат в сутрешни режимни моменти и след следобедния сън. 

 

 

 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (3–4 г.)  

Примерно седмично разпределение по Програмна система 

 „МОЛИВКО – ИГРАЯ И ЗНАЯ“ 

 

Таблица 2. Седмичен брой педагогически ситуации за I група (3–4 г.) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО  

НАПРАВЛЕНИЕ 

I група (3–4 г.) 

Времетраене на педагогическа ситуация: 

15 – 20 минути 

Минимален брой 

ПС 

Допълнителен брой 

ПС 

1. Български език и литература  1 + 1  

2. Математика  1  

3. Околен свят 1 + 1  

4. Изобразително изкуство 2  

5. Музика 2  

6. Конструиране и технологии  1  

7. Физическа култура 3  

Минимален общ брой 

педагогич.ситуации 

11  

Целодневна организация 11 13 / 16 

Полудневна и почасова организация 11 13 / 13 

 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ФОРМИ 

ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (3–4 г.) 
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ФОРМИ 

Времетраене 

ПОНЕДЕЛН

ИК 

ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪ

К 

ПЕТЪК 

7.00 – 8.30 

ДФ 

Прием на децата  

 (сутрешно раздвижване, дейност по избор, индивидуална работа и др.) 

8.30 - 9.00  

ДФ 

Закуска 

(разговори, игри, ритуали, поздрав и др.) 

9.00 – 9.20 

 ПС  

Околен свят – 

1. (СС) 

Математика БЕЛ – 1.  Конструиран

е и 

технологии 

Изобразително 

изкуство 

9.20 – 10.00  

ДФ 

(подвижни игри, творчески игри, занимания по интереси и др.) 

10.00 – 10.20 

ПС  

Музика Физическа  

култура 

 

Музика   

10.20 – 12.00 

ДФ 

(дейност по избор, междинна подкрепителна закуска, игри на открито, 

разходки, закалителни процедури и др.) 

12.00 – 12.30   Обяд 

12.30 - 15.30 Следобеден сън (следобедна почивка) 

15.30 – 15.45 

ДФ 

(подвижни игри) 

15.45 – 16.00 Следобедна подкрепителна закуска 

  

16.00 – 16.20 

 ПС 

Изобразителн

о изкуство 

БЕЛ – 2 . 

 

Околен 

свят – 2. 

(ПС) 

Физическа 

култура 

 Физическа  

култура 

16.20 - ДФ (игри, разходки, наблюдения, творчески дейности и др.) 

 

 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (4–5 г.)  

 

 

 

 

 

Примерно седмично разпределение по Програмна система  

„МОЛИВКО – ИГРАЯ И ЗНАЯ“ 

 

Таблица 2. Седмичен брой педагогически ситуации за II група (4–5 г.) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 

II група (4–5 г.) 

Времетраене на ПС: 15 – 20 минути 

Минимален 

брой ПС 

Допълнителен брой  

(+ 2 до 5 броя) 

1. Български език и литература  2 + 1 

2. Математика  1 +1 

3. Околен свят  2 + 1 

4. Изобразително изкуство 2  

5. Музика 2  

6. Конструиране и технологии  1  

7. Физическа култура 3  
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Минимален общ брой педагог. ситуации 13  

Целодневна организация 13 16 /18 

 

 

 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ФОРМИ 

ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЪВ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

(4–5 г.) – целодневна организация 

  

Форми  ПОНЕДЕЛНИ

К 

ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТ

ЪК 

ПЕТЪК 

7.00 – 8.30 

ДФ 

Прием на децата  

 (сутрешно раздвижване, дейност по избор, индивидуална работа и др.) 

8.30 - 9.00 

ДФ 

Закуска 

 (разговори , игри, ритуали, поздрав и др.) 

9.00 – 9.20 

 ПС  

БЕЛ – 1. Конструира

не и 

технологии 

Околен 

свят-СС   

БЕЛ – 2. 

 

Математика 

9.20 – 10.00 

ДФ 

 (подвижни игри, творчески игри, занимания по интереси и др.) 

10.00 – 

10.20 

 ПС  

Изобразителн

о изкуство 

 

Музика Физическа 

култура 

Музика Физическа 

култура  

  Околен свят 

- ПС 

   

10.20 – 

12.00 ДФ 

(дейност по избор, междинна подкрепителна закуска, игри на открито, 

разходки, закалителни процедури и др.) 

 

12.00 – 

12.30  

Обяд 

12,30 – 

15,30 

Следобеден сън (следобедна почивка) 

15.30 – 

15.45 ДФ 

(подвижни игри) 

15,45 – 

16.00 

Следобедна подкрепителна закуска 

16.00 – 

16.30 

ПС 

Физическа 

култура 

БЕЛ-1 Математика Околен 

свят- ПС 

Изобразител-

но изкуство 

16.30 

 ДФ 

(игри, разходки, наблюдения, творчески дейности, ателиета и др.) 
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ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (5–6 г.) 

Примерно седмично разпределение по Програмна система  

„МОЛИВКО – ИГРАЯ И ЗНАЯ“ 

 

Таблица 2. Седмичен брой педагогически ситуации за III подготвителна група (5–6 г.) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО  

НАПРАВЛЕНИЕ 

III подготвителна група (5–6 г.) 

 Времетраене на ПС: 20 – 30 минути 

Минимален бр. ПС Допълнителен брой 

1. Български език и литература  2 + 1  

2. Математика  2   

3. Околен свят 2 + 2  

4. Изобразително изкуство 2   

5. Музика 2   

6. Конструиране и технологии  2   

7. Физическа култура 3   

Минимален общ брой педагогически 

ситуации 

15   

Целодневна организация 15 18   

 

 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ФОРМИ 

ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

В ПОДГОТВИТЕЛНА ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (5–6 г.) 

 

ФОРМИ ПОНЕДЕЛНИ

К 

ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪ

К 

ПЕТЪК 

7.00 – 8.30  

ДФ 

Прием на децата  

(сутрешно раздвижване, дейност по избор, индивидуална работа и др.) 

8.30 - 9.00  

ДФ 

Закуска 

(разговори , игри, ритуали, поздрав и др.) 

9.00 – 9.30 

 ПС  

Околен свят – 

1. (СС) 

Математик

а 

БЕЛ – 1. БЕЛ – 2. 

 

Конструиране и 

технологии 

9.30 – 9.45  

ДФ 

(игри ) 

9.45 – 10. 15 

   ПС  

Физическа 

култура 

Изобразите

лно 

изкуство 

Околен 

свят – 2. 

(ПС) 

Конструира- 

не и 

технологии 

Математика 

10.15 – 10.30  

ДФ 

Междинна подкрепителна закуска 

(игри ) 

10.30 – 11,00  

    ПС  

  Музика Физическа 

култура 

Музика  

11.00 – 12.30  

ДФ 

(игри, разходки, наблюдения на открито, дейности по ателиета и др.) 

12.30 – 13.00 Обяд 

13.00 – 15.00 Следобедна почивка (следобеден сън) 

15.00 – 15.15  

ДФ 

(подвижни игри) 

 

15.15 – 15.30 Следобедна подкрепителна закуска 
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15.30 – 16.00 

 ПС  

Изобразително 

изкуство 

Околен 

свят – 1. 

(СС) 

 Околен свят 

– 2. (ПС) 

Физическа 

култура 

16.00 - ДФ (творчески игри, игри с правила, дейност по ателиета, разходки и др.) 
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ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (6–7 г.)  

Примерно седмично разпределение по Програмна система 

„МОЛИВКО – ИГРАЯ И ЗНАЯ“ 

Таблица 2. Седмичен брой педагогически ситуации за IV подготвителна група (6–7 г.) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО 

НАПРАВЛЕНИЕ 

IV подготвителна група (6–7 г.) 

Времетраене на ПС: 20 – 30 минути  

Минимален 

брой ПС 

Допълнителен брой 

ПС (+ 2 до 5) 

1. Български език и литература  3   

2. Математика  3   

3. Околен свят 2 + 2   

4. Изобразително изкуство 2   

5. Музика 2   

6. Конструиране и технологии  2   

7. Физическа култура 3   

Минимален общ брой педагогически 

ситуации 

17   

Целодневна организация 17 19  

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ФОРМИ 

ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В 

ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (6–7 г.) 

 

ФОРМИ ПОНЕДЕЛН

ИК 

ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪ

К 

ПЕТЪК 

 

7.00 – 8.30  

ДФ 

Прием на децата  

(сутрешно раздвижване, дейност по избор, индивидуална работа и др.) 

8.30 - 9.00  

ДФ 

Закуска 

(разговори , игри, ритуали, поздрав и др.) 

9.00 – 9.30 

 ПС  

Околен свят – 

1. (СС) 

Математика БЕЛ – 1. Математика Конструиран

е и 

технологии 

9.30 – 9.45 - ДФ  (игри и др. ) 

9.45 – 10. 15 

       ПС  

Музика 

 

Физическа 

култура 

 

Музика 

 

Изобразителн

о изкуство 

Физическа 

култура  

10.15 – 10.30  

ДФ 

Междинна подкрепителна закуска 

(игри ) 

10.30 – 11.00  

 ПС  

БЕЛ – 1.  Околен свят 

– 2. (ПС) 

  

11.00 – 12.30  

ДФ 

(игри, разходки, наблюдения на открито, дейности по ателиета, експерименти 

и др.) 

12.30 – 13.00 Обяд 

13.00 – 15.00 Следобедна почивка (следобеден сън) 

15.00 – 15.15  

ДФ 

(подвижни игри) 

 

15.15 – 15.30 Следобедна подкрепителна закуска 

15.30 – 16.00 

ПС 

Математика Конструира

не и 

Физическа 

култура 

БЕЛ – 2.  

Изобразител
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технологии но изкуство 

16.0 0-16.30 

ПС 

.  Околен свят 

– 2. (ПС) 

Околен свят – 

1. (СС) 

 

16.00 - ДФ (творчески игри, игри с правила, дейност по ателиета, разходки, проектни 

дейности и др.) 

 

 

Програмна система „Ръка за ръка“ на издателство Просвета 

за полудневна група филиал с. Яворец 

 

Ръка за ръка“ е педагогическа система за постигането на сигурност на детето – бъдещ 

ученик, изградена върху компетенции, които му гарантират успех както в общата, така и в 

специалната подготовка. Тя е създадена и с мисията да се регулира и управлява преходът от 

семеен към български език при интегриране на деца от различен етнически произход. Насочва ги 

да се ориентират комуникативно в света и да утвърждават своята индивидуалност. Овладяването 

на българския език като основа за опознаване на света, за разширяване на познанието и 

систематизиране на опита надхвърля ролята му на образователно направление или учебен 

предмет. В настоящата система общуването на български език се разглежда като способност за 

изграждането на собствена езиково – културна идентичност. 

„Ръка за ръка“ е програмна система, в която взаимодействието предполага не просто 

предаване и приемане на информация, а процеси на въвеждане, на интерпретиране, на 

преобразуване, чрез които се осъществява ориентирането в междучовешките връзки. 

            Обучаемостта се гарантира в три основни надграждащи се степени: социална, познавателна 

и специална готовност. Формират се умения за работа в група и в междуетническа среда, 

стимулира се процесът на самоутвърждаване на децата – чрез осигурен успех и изграждане на 

индивидуален стил на дейност и поведение в условията на екипната работа. Това е свързано с 

ориентацията на професионалната дейност на учителя към индивидуални и групови ситуационни 

форми, при която се извършва обмен на опит и идеи между децата с цел вземане на решение и 

поемане на отговорност. Осигуряват се възможности за прояви на : искреност и откритост към 

другия: емпатийност и съпричастност към намеренията му; свободно изразяване на реакции и 

емоции; вникване в очакванията и проблемите на другите. 

            Основната ориентация на програмната система „Ръка за ръка“ е към способностите и 

уменията за взаимодействие и ориентиране в междуетническа среда. Оттук обосноваването й 

съвсем ясно може да се проектира чрез субективния опит в детството като култура на общуване, 

комуникация и поведение, изразени в начините на реализирането на задължителна подготовка за 

училище при отворения характер на българската общност и свободното приобщаване на всеки 

субект към нея. 

Реализирането на програмната система „Ръка за ръка“ е обществена мисия, която има за 

цел: 

 да осигури обществените условия за промяна на детската индивидуалност към 

положителната нагласа за училище; 
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 да гарантира подкрепа на отворения характер на образованието в детството; 

 да защити равните шансове за обучение и развитие на деца в междуетническото 

пространство като решаващи за обществения им съвместен бъдещ живот; 

 да реализира плавния преход към училищно обучение. 

Знанията под формата на възприятия, представи и понятия са основата за полагането на 

продуктивните стратегии. Децата получават информация за това как да се откриват и формулират 

проблеми, как да се ориентират в проблемни ситуации, как да се събира и обработва информация, 

как да се формулират и доказват хипотези, как да се правят проучвания, опити и изследвания. 

Програмната система удовлетворява следните емоционално – социални потребности и 

педагогически нужди на всяко дете: 

 приемане на неговата натура като психо – физическа и социална уникалност; 

 осигуряване на внимание и грижа; 

 признаване на възможностите за игра и занимания; 

 уважение на семейния и обществения живот; 

 осигуряване на разбирателство и договаряне; 

 изразяване на емоционален отклик и доверие; 

 гарантиране на автономия и свобода; 

 съобразяване с неговата позиция и перспективи за промяната й; 

 отдаване на признание и социална съпричастност; 

 балансиране на личен опит и стимули за усъвършенстване на индивидуалната 

насоченост; 
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ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (5–6 г.) ПОЛУДНЕВНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Примерно седмично разпределение по Програмна система  

„Ръка за ръка“ на издателство Просвета 

 

Таблица 2. Седмичен брой педагогически ситуации за III подготвителна група (5–6 г.) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО  

НАПРАВЛЕНИЕ 

III подготвителна група (5–6 г.) 

 Времетраене на ПС: 20 – 30 минути 

Минимален бр. ПС Допълнителен брой 

1. Български език и литература  2   

2. Математика  2   

3. Околен свят 2   

4. Изобразително изкуство 2   

5. Музика 2   

6. Конструиране и технологии  2   

7. Физическа култура 3   

Минимален общ брой педагогически 

ситуации 

15   

Полудневна и почасова организация 15   

 

 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ФОРМИ 

ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

В ПОДГОТВИТЕЛНА ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (5–6 г.) 

 

ФОРМИ ПОНЕДЕЛНИ

К 

ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪ

К 

ПЕТЪК 

7.00 – 8.30  

ДФ 

Прием на децата  

(сутрешно раздвижване, дейност по избор, индивидуална работа и др.) 

8.30 - 9.00  

ДФ 

Закуска 

(разговори , игри, ритуали, поздрав и др.) 

9.00 – 9.30 

 ПС  

Околен свят – 

1. (СС) 

Математик

а 

БЕЛ – 1. БЕЛ – 2. 

 

Конструиране и 

технологии 

9.30 – 9.45  

ДФ 

(игри ) 

9.45 – 10. 15 

   ПС  

Физическа 

култура 

Изобразите

лно 

изкуство 

Околен 

свят – 2. 

(ПС) 

Музика Физическа 

култура  

10.15 – 10.30  

ДФ 

Междинна подкрепителна закуска 

(игри ) 

10.30 – 11,00  

    ПС  

 Конструиране 

и технологии 

Физическа 

култура 

Изобразите

лно 

изкуство 

Математика Музика 

11.00 – 11.15 

ДФ 

Игри 

11.15 – 11.45 (игри, разходки, наблюдения игри, разходки, 

наблюдения  

 на открито, дейности по на открито, дейности по                            

 ателиета и др.) ателиета и др. 
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11.45– 13.00 

ДФ 

(игри, разходки, наблюдения на открито, дейности по ателиета и др.) 
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ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (6–7 г.) ПОЛУДНЕВНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Примерно седмично разпределение по Програмна система  

„Ръка за ръка“ на издателство Просвета 

 

 

Таблица 2. Седмичен брой педагогически ситуации за IV подготвителна група (6–7 г.) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО 

НАПРАВЛЕНИЕ 

IV подготвителна група (6–7 г.) 

Времетраене на ПС: 20 – 30 минути  

Минимален 

брой ПС 

Допълнителен брой 

ПС (+ 2 до 5) 

1. Български език и литература  3   

2. Математика  3   

3. Околен свят 2   

4. Изобразително изкуство 2   

5. Музика 2   

6. Конструиране и технологии  2   

7. Физическа култура 3   

Минимален общ брой педагогически 

ситуации 

17   

Полудневна и почасова организация 17   

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ФОРМИ 

ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В 

ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (6–7 г.) 

 

ФОРМИ ПОНЕДЕЛН

ИК 

ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪ

К 

ПЕТЪК 

 

7.00 – 8.30  

ДФ 

Прием на децата  

(сутрешно раздвижване, дейност по избор, индивидуална работа и др.) 

8.30 - 9.00  

ДФ 

Закуска 

(разговори , игри, ритуали, поздрав и др.) 

9.00 – 9.30 

 ПС  

Околен свят – 

1. (СС) 

Математика БЕЛ – 1. БЕЛ – 2. 

 

Конструиран

е и 

технологии 

9.30 – 9.45 - ДФ  (игри и др. ) 

9.45 – 10. 15 

       ПС  

Физическа 

култура 

 

Изобразител

но изкуство 

Околен свят – 

2. (ПС) 

Музика Физическа 

култура  

10.15 – 10.30  

ДФ 

Междинна подкрепителна закуска 

(игри ) 

10.30 – 11.00  

 ПС  

Конструиране 

и технологии 

Физическа 

култура 

Изобразителн

о изкуство 

Математика Музика 

11.00 – 11.15 

ДФ 

игри 

  

11.15– 11.45 

ПС 

БЕЛ -1 Конструира

не и 

технологии 

(Игри, разходки, наблюдения 

на открито, дейности по 

ателиета, експерименти и др.) 

 Математика 

11.45 – 13.00 

ДФ 

Игри, разходки, наблюдения на открито, дейности по ателиета, експерименти 

и др.) 
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ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (6–7 г.) ПОЛУДНЕВНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Примерно седмично разпределение по Програмна система  

„Ръка за ръка“ на издателство Просвета 

 

 

Таблица 2. Седмичен брой педагогически ситуации за IV подготвителна група (6–7 г.) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО 

НАПРАВЛЕНИЕ 

IV подготвителна група (6–7 г.) 

Времетраене на ПС: 20 – 30 минути  

Минимален 

брой ПС 

Допълнителен брой 

ПС (+ 2 до 5) 

1. Български език и литература  3   

2. Математика  3   

3. Околен свят 2   

4. Изобразително изкуство 2   

5. Музика 2   

6. Конструиране и технологии  2   

7. Физическа култура 3   

Минимален общ брой педагогически 

ситуации 

17   

Полудневна и почасова организация 17   

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ФОРМИ 

ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В 

ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (6–7 г.) 

 

ФОРМИ ПОНЕДЕЛН

ИК 

ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪ

К 

ПЕТЪК 

 

7.00 – 8.30  

ДФ 

Прием на децата  

(сутрешно раздвижване, дейност по избор, индивидуална работа и др.) 

8.30 - 9.00  

ДФ 

Закуска 

(разговори , игри, ритуали, поздрав и др.) 

9.00 – 9.30 

 ПС  

Околен свят – 

1. (СС) 

Математика БЕЛ – 1. БЕЛ – 2. 

 

Конструиран

е и 

технологии 

9.30 – 9.45 - ДФ  (игри и др. ) 

9.45 – 10. 15 

       ПС  

Физическа 

култура 

 

Изобразител

но изкуство 

Околен свят – 

2. (ПС) 

Музика Физическа 

култура  

10.15 – 10.30  

ДФ 

Междинна подкрепителна закуска 

(игри ) 

10.30 – 11.00  

 ПС  

Конструиране 

и технологии 

Физическа 

култура 

Изобразителн

о изкуство 

Математика Музика 

11.00 – 11.15 

ДФ 

игри 

  

11.15– 11.45 

ПС 

БЕЛ -1 Конструира

не и 

технологии 

(Игри, разходки, наблюдения 

на открито, дейности по 

ателиета, експерименти и др.) 

 Математика 

11.45 – 13.00 

ДФ 

Игри, разходки, наблюдения на открито, дейности по ателиета, експерименти 

и др.) 
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Механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование 

 

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. 

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. В резултат на сътрудничество между 

учителя и родителя, детето получава най-необходимата и ценна подкрепа за неговото пълноценно 

цялостно развитие. 

Необходимо е в програмната система на детската градина да се отдели темата за 

приобщаването на детето в нейния по-широк контекст. В съвременния живот темата за 

приобщаване се превърна в универсална и общочовешка,  решаването на която е мяра за 

хуманизъм и етика на дадено общество. Приобщаването на едно дете и неговите родители в 

живота на детската общност включва освен децата със СОП и децата, които се отличават по етнос, 

култура, непълни семейства, деца отгледани от един родител или от други членове на 

семейството, или настойници и т.н. Всички тези деца, израснали в различна среда и култура – имат 

специфични и специални потребности. От друга страна темата за приобщаване трябва да бъде 

разгледана през различните призми – морална, духовна, етична и образователна. Нашето 

обществото е съчетание от многообразие, не е моделирано, така, че да изолира различията. Затова 

и нашето разбиране по тази тема, представено в програмната система, е базирано върху уважение 

на различията и отхвърляне на предразсъдъците. 

Чрез различните форми на сътрудничеството и взаимодействието между учителите, 

директора и другите педагогически специалисти и родителите в детската градина се създават 

условия за постигане на целите на детската градина – за възпитание, социализация, отглеждане, 

обучение, на децата, както и за формиране на положително отношение към детската градина. 

Най-добрият начин за оказване подкрепа на детето и родителите му е разбирането за 

неповторимата ситуация в семейството и непрекъснатото сътрудничество с него. При наличие на 

ефективно взаимодействие възрастните – родители и педагози – взаимно и ползотворно се влияят 

и допълват в изпълнение на своите социални роли и функции, което носи много положителни 

моменти. Ето и най-важните от тях. 

    За детето: 

–        облекчава се адаптацията при прехода от домашна обстановка към условията в 

детската градина; 

–        засилва се чувството за сигурност и за емоционален комфорт; 

–        стимулира се активността и индивидуалната изява; 

–        компенсира се дефицитът от общуване с работещи родители; 

–        обогатява се социалният опит… 

За родителите: 

–        разбират по-добре своите деца, сравнявайки ги с връстниците им; 

–        овладяват конкретни способи за общуване с децата в разнообразни дейности; 

–        приемат от нова позиция работата на педагога, нараства доверието към него; 

–        опознават съдържанието на педагогическия процес и на ежедневието в детската 

градина; 

–        повишават своята педагогическа компетентност и я пренасят вкъщи; 

–        разчупват закостенели стереотипи за семейното възпитание; 

–        обменят информация не само с педагога, но и помежду си; 

–        добиват по-голямо самочувствие като особено важни възпитатели на своите деца; 

–        укрепват родителската общност като важна институция… 

За педагога: 
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–        използва идеите, знанията и професионалния опит на родителите за обогатяване на 

живота в групата; 

–        стимулиране в търсенето и прилагането на различни стратегии (формални и 

неформални) за общуване с родители и с техните деца; 

–        разбира по-добре децата, опознавайки близките им; 

–        осъществява взаимен обмен на информация с родителите за индивидуалните 

особености на всяко дете; 

–        използва непосредствената помощ на родителите в педагогическия процес; 

–        разчита на съдействието на родителите при възникнали инциденти, проблеми… 

Непрекъснатото сътрудничество и взаимният обмен на информация с родителите са 

възможни, ако педагогът умее: 

–        ефективно да говори; 

–        ефективно да слуша; 

–        да бъде позитивен. 

 

 

 

 

План за действие 
 

Стратегически цели Средства Очаквани 
резултати 

Отговорни за 
изпълнението 

 1.Административно-
управленска дейност 

 

  

1.Изграждане на 
иновационна 
образователна среда 
чрез внедряване на 
иновации и ИКТ 
модели.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 .Търсене на пътища 
за по-голяма 
ефективност и  
рекламиране  на  
дейността на 
детската градина 
 
3.Качествено и 
ефективно 
удовлетворяване на 
потребностите на 

1.1  Въвеждане и 
прилагане в 
образователния процес 
на иновационни 
технологии и 
интерактивни методи и 
средства, включително 
и на електронно 
съдържание базирана на 
съвременни 
съоръжения за ИКТ за 
онагледяване 
1.1.1.Поддържане на 
интернет страница. 
 
1.2.Участие в проекти и 
програми (общински,  
регионални, 
национални, 
международни). 
 
 
 
1.3.Популяризиране на 
постижения на деца и 
учители. 

Образователен 
процес, 
съответстващ на 
съвременните 
технологични 
механизми. 
 
 
 
 
Популяризиране 
добри 
педагогически 
практики в 
детската градина 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кариерно 
израстване на 
педагогическите 

 
 
Директор 
Учители 
ДГ 

 
 

 
Учители 
ДГ 
 
 
 
 
 
Директор 
 Учители 
ДГ 
 
 
Директор 
Учители      
ДГ 
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деца, родители 
детска градина, 
общество. 
 
4. Непрекъснато 
повишаване на 
компетентността на 
педагогическите 
кадри. 
  
5.Изграждане на 
гъвкава 
квалификационна 
система. 
 
7.Създаване на 
условия  и 
възможности за 
гъвкавост в 
подходите, 
съобразно 
потребностите на 
децата. 
 
8.Интегриране на 
деца със специални 
образователни 
потребности и от 
различни етноси. 
 
9.Активизиране 
взаимодействието 
детска градина-
семейство. 
 

 
 
 
 
1.4.Стимулиране и 
мотивиране изяви на 
деца и учители. 
 
 
 
1.5.Търсене на 
допълнителни средства 
за финансиране на 
дейностите. 
 

кадри 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осигуряване 
подкрепяща 
среда  
 
 
 
Активизиране 
участието на 
родителите за 
постигане на 
устойчиво 
развитие на 
децата 

Директор 
Учители   
ДГ 
 
 
 
 
Директор 
Учители 
ДГ 
 
 
 
 
 
 
Директор 
Учители 
ДГ 
 
 
 
Директор 
Учители 
ДГ 
 
 
 
 
 
Директор 
Учители 
ДГ 
 

10. Обсъждане на 
резултатите от 
дейността на 
детската градина и 
изработване на 
колективни решения. 

Педагогически съвети Законосъобразни 
и целесъоб- 
разни решения 
на педагоги- 
ческите съвети 

 
Директор 
Учители 
ДГ 
 
 
 
 
 

11.Разработване на 
кадровата политика 
на ДГ.  
11.1. Установяване на 
нуждата от кадри.  
11.2. Подготовка за 
дългосрочна 
прогноза, съобразно 

Разчет на 
педагогическите 
специалисти, 
помощник- 
възпитателите и 
помощния персонал. 
Система за 
квалификация. 

Образователен 
ценз 
Конкурентност 
Мотивираност на 
педагоги- 
ческата колегия 
Формиране на 
политика за 

Директор 
Учители 
ДГ 
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целите на ДГ.  
11.3. Развитие на 
кадрите 

развитие на 
предучилищното 
образование 

12 Изграждане и 
функциониране на 
информационната 
система 

Организиране на 
информационна банка. 
Компютризиране на 
управлението 

Оптимално 
функционираща 
информационна 
система 

Директор 
Учители 
ДГ 
 

13. Проучване на 
оферти за 
специализирани 
звена и институти за 
квалификация 

Обучения за 
поддържаща ква- 
лификация: - Участия в 
конференции; - 
Публикации 

Успешна 
личностна и 
профе- сионална 
реализация 

Директор 
Учители 
 

14. Приоритет на 
личностно- 
ориентиран модел на 
възпитание 

Диагностика на личния 
статус на детето в 
групата Работа за 
личностно развитие на 
децата 

Прилагане на 
съвременни под- 
ходи и методи за 
индивидуално-
личностно 
развитие 
Индивидуален 
подход 

Директор 
Учители 
 

15. Изграждане на 
функционални:  
- Среда за творчест- 
во;  
- Условия за качест- 
вено педагогическо 
взаимодействие 

Обогатяване на 
предметно- 
материалната и 
дидактическа база 
Обогатяване на 
центровете по интереси 

Функционалност 
и развиващ 
характер на 
средата 

Директор 
Учители 
 

 

 

 

 

Програмна система  на ДГ”Дъга” Габровo  е приета на заседание на Медико-педагогически 

съвет с Протокол №1/13.09.2018г. и е утвърдена със Заповед № 445 / 14.09.2018г. 

 


