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I. УВОД 

Програмната система е цялостна концепция за развитие на детето и придобиване на 

компетентности по всяко едно образователно направление, чрез подходящи подходи и 

форми на педагогическо взаимодействие, която е разработена на основание  чл.70 ал.1 от 

Закона за предучилищното и училищното образование, чл.29 ал.1 от Наредба №5/ 

03.06.2016г./ за предучилищното образование и е част от Стратегия за развитие на детската 

градина за периода 2020-2024 година.  

Програмната система създава условия за придобиването на компетентности по всяко от 

образователните направления, а именно: 

1. Български език и литература 

2. Математика 

3. Околен свят 

4. Изобразително изкуство 

5. Музика 

6. Конструиране и технологии 

7. Физическа култура. 

Програмната система е разработена съобразно спецификата на ДГ№16“Слънчева дъга“ 

и съответства на възрастовите особености, интересите и възможностите на децата.  

При разработването и педагогическия екип се ръководи от стратегията за развитие на 

ДГ - мисия и визия на образователната институция:  

 
Мисията на Детска градина №16 „Слънчева дъга”: 

• Осигуряване на условия за максимално развитие на индивидуалните качества на всяко дете и 

стимулиране на творческите му заложби чрез прилагане на съвременни иновационни модели за 

образователно-възпитателна дейност;; 

• Възпитаване в ценности, даващи най-добър шанс на детето за пълноценно развитие, плавен преход 

от предучилищна към училищна степен и реализация в живота; 

• Формиране на личности със социално поведение в съответствие с потребностите на обществото, в 

дух на уважение и толерантност към индивидуалните и културни различия. 

• Утвърждаване авторитета на детското заведение като желано и предпочитано място за децата, 

предоставящо подходяща среда за оптимално развитие на личностния потенциал. 

 
Визия на Детска градина №16 „Слънчева дъга”: 

• Институция с утвърден екип от висококвалифицирани специалисти, отговорни личности, 

проявяващи толерантност, загриженост, зачитайки авторитета на детската личност. 

• Методически център мотивиращ професионално-творчески изяви, възможности и подкрепа в 

развитието и самоусъвършенстването на педагогическите кадри. 

• Среда, гарантираща умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо 

развитие на всяко дете в предучилищна възраст, осигуряващо емоционален комфорт и целенасочена 

подготовка за училище. 

• Място за родители търсещи сигурност и гаранция за живота, здравето, възпитанието и 

пълноценното развитие на детето си. 
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• Благоприятно място за конструктивен диалог, доверие, подкрепа, партньорство на деца, 

родители, педагози и различни групи от обществото. 

 

II. ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

1. ПОДХОДИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на цялостно 

развитие на детската личност и придобиване на съвкупност от компетентности – знания, 

умения и отношения, необходими за плавния преход от предучилищното към училищното 

образование.  

В глобален план, за постигане на поставената глобална цел, описана подробно в 

Стратегия за развитието на детската градина за периода 2020-2024 година се прилага 

личностно-хуманният подход, който се базира на стимулиране развитието на детето в 

детската група, като субект в предметната и социална среда, което по собствена инициатива 

и самостоятелно си поставя цели и участва в дейности, мисли критично и прави избор, 

открива и решава проблеми и е творец с развито въображение и находчивост.  

При планиране, организиране и провеждане на основните и допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие се прилага системен и последователен подход. 

В процеса на осъществяване на педагогическото взаимодействие се прилагат и 

конструктивен и ситуативен подход. 

В своята ежедневна дейност, педагозите прилагат групов, фронтален, интегрален, 

компетентностен, индивидуален и диференциран подход за осъществяване целите и 

задачите на образователно-възпитателния процес, в който децата са активни, мотивирани, 

мислещи, а педагогът е основен проводник на знания и техен помощник, сътрудник и 

партньор. 

Личностен подход 

Промяна в отношението на възрастните към детето - от обект на въздействие към субект на 

взаимодействие. Свобода на детето при избор на дейност и партньор в избраната от него 

дейност. Свобода на детето да променя средата съобразно потребностите си и творческите си 

интереси. 

Индивидуален подход 

Опознаване индивидуалните особености на детето и тяхното проявление в различни 

ситуации и в различни периоди от неговото израстване. Дълбоко проникване в постъпките на 

детето, проучване на неговите интереси и потребности, оценка на външните му възможности 

Интегрален подход 

Опознаване на заобикалящата действителност като единно цяло с множество сложни 

причинни връзки и зависимости. Тематична обвързаност на всички дейности в детската 

градина с глобални теми. Тематична подчиненост на темите, спираловидно подреждане на 

целите, преносимост на знанията и уменията, връзка между знания, умения, навици и 

правила на поведение. 

Ситуационен подход 

Оптимално съчетаване на планираните цели с конкретните ситуации. Създаване на условия 

за всяко дете спокойно да се ориентира в конкретната ситуация и да взема правилни 

решения. Постепенно формиране на умения у децата търпеливо да анализират конкретна 

ситуация, да степенуват трудностите и да изберат според своя личен опит и знания варианти 
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за решение. Създаване на условия за реална оценка и самооценка на поведението на децата в 

конкретна ситуация. 

Компетентностен подход 

Процес и резултат на прогнозиране и формиране на качества – знания, умения, 

отношение,навици. Овладяване на ключови компетенции. …Детската градина – общност на 

учащи се 

Други подходи 

Диференциран подход Кооперативно учене, Интеркултурно образование, Конструктивен 

подход, креативност и успеваемост, използване на Е-обучение и технологии. 

 

 

2. ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Основната форма на педагогическото взаимодействие в детската градина е 

педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра. Педагогическите 

ситуации се организират само в учебно време, т.е. от 15 септември до 31 май на учебната 

година и осигуряват постигането на компетентностите, определени от Държавния 

образователен стандарт за предучилищното образование. Педагогическите ситуации се 

провеждат на основание чл.28, ал.2 от Наредба №5/ 03.06.2016г. за предучилищното 

образование по всички образователни направления – български език и литература, 

математика, околен свят, изобразително изкуство, музика, конструиране и технологии и 

физическа култура. Чрез педагогическата ситуация се интегрират два процеса – на 

възпитание и обучение, съобразени с играта и личният предметно-практически опит на 

детето в групата. 

 Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират 

ежедневно, по преценка на учителя и са свързани с цялостната организация на деня в 

детската група. Чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се разширяват 

и усъвършенстват отделни компетентности от определените в държавния образователен 

стандарт за предучилищно образование, които допринасят за личностното развитие и за 

разнообразяване живота на детето. Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие 

се организират от учителя на групата извън времето за провеждане на педагогическите 

ситуации. 

Най-често използваните допълнителни форми на педагогическо взаимодействие в ДГ 

№16 „Слънчева дъга“ са: 

 Игри с правила 

 Театрализирани игри 

 Сценични изяви – концерти, театрални спектакли 

 Участие в конкурси, фестивали, състезания 

 Организирани развлечения 

 Разходки 

 Екскурзии 
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 Наблюдения 

 Спортни празници 

 Самостоятелни дейности по избор 

 

 

III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 Детска градина №16“Слънчева дъга“ работи при целодневна организация. В учебно време 

(от 15.09. до 31.05. на следващата година) се редуват основни и допълнителни, а в неучебно – 

само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. Осигурява се и: 

 условия и време за игра и почивка (вкл. следобеден сън); 

 условия и време за четирикратно хранене; 

 екскурзии, посещение на исторически и природни забележителности. 

Ритъмът на тези дейности е определен в дневен режим, както следва: 

 

№ ДЕЙНОСТ ЧАСОВИ ИНТЕРВАЛ 

 

1.  Прием на децата 7,00 – 8,30 

2.  Утринно раздвижване 8,25 – 8,40 

3.  Закуска 8,40 – 9,00 

4.  Основни и допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие 

9,00 – 11,00 

5.  Подкрепителна закуска/плод/  10,00 – 10,15 

6.  Допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие  

11,00 – 12,00 

7.  Обяд 11,30 – 12,30 

8.  Самообслужване, тоалет 12,30 – 13,00 

9.  Следобеден сън 13,00 – 15,30 

10.  Подвижни игри след сън 15,30 – 15,40 

11.  Следобедна закуска 15,40 – 16,00 

12.  Допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие 

16,00 – 19,00 

13.  Изпращане на децата, работа с 

родители 

16,30 – 19,00 

 

Горепосоченият дневен режим е обобщен и се осъществява в гъвкав порядък,  в зависимост 

от възрастта, нуждите и интересите на децата. 

Разпределение на педагогическите ситуации: 

Разпределението на педагогическите ситуации по отделните образователни направления се 

осъществява в седмично разпределение. То се разработва преди началото на учебната година 

от педагогическите екипи по възрастови групи и се утвърждава от директора на детската 

градина.  
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За периода 2020-2024 година броят на педагогическите ситуации по групи се разпределя 

както следва:  

 

Първа възрастова група (3-4г.): 

НАПРАВЛЕНИЕ МИНИМАЛЕН 
БРОЙ ПС ПО 
НАРЕДБА №5 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН 
БРОЙ 

ОБЩ БРОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ 
СИТУАЦИИ ЗА 
СЕДМИЦА 

Български език 1  1 

Математика 1  1 

Околен свят 1  1 

Изобразително изкуство 2  2 

Музика 2  2 

КТ 1  1 

Физическа култура 3  3 

ОБЩО: 11  11 

 

 

Втора възрастова група (4-5г.): 

НАПРАВЛЕНИЕ МИНИМАЛЕН 
БРОЙ ПС ПО 
НАРЕДБА №5 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН 
БРОЙ 

ОБЩ БРОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ 
СИТУАЦИИ ЗА 
СЕДМИЦА 

Български език 2  2 

Математика 1  1 

Околен свят 2  2 

Изобразително изкуство 2  2 

Музика 2  2 

КТ 1  1 

Физическа култура 3  3 

ОБЩО: 13  13 

 

Трета възрастова група (5-6г.): 

НАПРАВЛЕНИЕ МИНИМАЛЕН 
БРОЙ ПС ПО 
НАРЕДБА №5 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН 
БРОЙ 

ОБЩ БРОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ 
СИТУАЦИИ ЗА 
СЕДМИЦА 

Български език 2  2 

Математика 2  2 

Околен свят 2  2 

Изобразително изкуство 2  2 

Музика 2  2 

КТ 2  2 

Физическа култура 3  3 

ОБЩО: 15  15 
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Четвърта възрастова група (6-7г.): 

НАПРАВЛЕНИЕ МИНИМАЛЕН 
БРОЙ ПС ПО 
НАРЕДБА №5 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН 
БРОЙ 

ОБЩ БРОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ 
СИТУАЦИИ ЗА 
СЕДМИЦА 

Български език 3  3 

Математика 3  3 

Околен свят 2  2 

Изобразително изкуство 2  2 

Музика 2  2 

КТ 2  2 

Физическа култура 3  3 

ОБЩО: 17  17 

 

 

По тематична област „Безопасност на движението по пътищата“ в ДГ „Слънчева дъга“ 

се провеждат педагогически ситуации по образователни направления „Околен свят“ и 

„Конструиране и технологии“ с годишен брой както следва: 

- Първа възрастова група – 5; 

- Втора възрастова група – 5; 

- Трета възрастова група – 6; 

- Четвърта възрастова група – 7; 

 

 

IV. МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В 

ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Предучилищното образование като процес на възпитание, социализация и обучение на 

децата се осъществява при взаимодействие и сътрудничество на всички участници в него – 

деца, педагози (учители и директори) и родители.  

Развитието и възпитанието на децата са в пряка зависимост от положителното 

взаимодействие между родители и учители. 

На основание чл.51 от Правилника за дейността на детската градина, родителите 

участват като партньори във възпитанието и обучението на децата, имат важна роля за 

постигане целите на образователния процес и участват активно в подпомагане дейността на 

детското заведение. 

Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина се 

осъществяват чрез: 

 Индивидуални срещи в удобно за двете страни време; 

 Регламентирано приемно време на учителите; 

 Възможност за комуникация в електронна среда; 

 Родителски срещи – минимум веднъж на три месеца; 

 Дни на отворените врати; 

 Съвместни мероприятия и инициативи – тържества, концерти, излети и др. 
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Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина се 

осъществяват при условия и по ред, определени с Правилника за дейността на детската 

градина, приет с решение на педагогическия съвет – протокол № 7/ 11.09.2020г. 
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