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Програмната система е неотменна част от Стратегия за развитие на ДЕТСКА ГРАДИНА  „ЧИПОЛИНО“ и реализира част от 

подцелите, дейностите на ценността на детската градина и глобалната цел, а именно  изграждане на иновационна образователна среда 

за достъп и равен шанс за предучилищно възпитание на всички деца чрез прилагане на адекватна и гъвкава програмна система, 

съобразно променящите се специфики за всяка учебна година. Оптимизиране на възможностите на детското заведение да се превърне 

в център за образователна, културна и социална дейност не само като краен продукт, но като атмосфера, дух и начин на мислене за 

осъществяване на многостранни инициативи, осъществявано чрез висококвалифицирана, мотивирана и загрижена педагогическа 

общност в доминиращите условия за прилагане на игрова дейност.  За целта осигуряваме среда за учене чрез игра, съобразена с 

възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и 

психическото им здраве.   

 

I.Основите подходи на педагогическо взаимодействие в настоящата програмна система са: игров, ситуационен, действено-

практически, комуникативен, личностно-ориентиран, индивидуален, проектно – ориентиран, холистичен, които образуват един 

комплексен подход. 

1. Подходи. 

 Игров подход – прилагат се в съвместната дейност на учители и деца. Той е основен в детската градина и допринася за 
непринудено придобиване на знания, умения, навици, за развитие на творческите способности на децата, за формиране на 
положителна мотивация и положително отношение към умствения труд. 

 Комуникативен – Цели се усъвършенстване на уменията на децата да се ориентират в комуникативната ситуация, да правят 
адекватен избор на изразни средства за реализиране на комуникативната цел, да участват в диалог по конкретна езикова тема.. 

 Личностно-ориентиран – всяко дете се приема като значима личност – с уважение и достойнство, такова, каквото е, с обич и 
подкрепа във всеки етап от своето развитие; педагогическото взаимодействие е съобразено с неговите потребности и интереси 
като субект и го подпомага в изграждането на собствен  позитивен Аз-образ. 

 Индивидуален: педагогическото взаимодействие предполага съобразяване с уникалността на всяко дете, с неговия собствен 
темп на развитие и сензитивност, с опознаването на силните му страни, върху които да стъпи, за да осигури неговия 
индивидуален личностен напредък. 

 Действено - практически: на детето 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; 

 Ситуационен: ситуацията е основна форма на педагогическо взаимодействие в детската градина, гарантираща отчитане на 
интересите и потребностите на всяко дете на всеки етап от неговото индивидуално и групово израстване; освен планираните, 
организирани ситуации, в педагогическото взаимодействие се използват и непреднамерено възникващите ситуации, за да се 
постави всяко дете в благоприятна позиция, осигуряваща неговото емоционално и интелектуално благополучие. 



 
 

  Проектно-ориентиран: Глобалният и отворен характер на съвременното образование, продиктуван от необходимостта то да 
отговаря в максимална степен на обществените изисквания и реалности, предполага използването на нови подходи в 
организацията на педагогическото взаимодействие с цел отвореност и гъвкавост на системата, както и практическа 
приложимост на знанията и уменията на децата, получени в детската градина и училището. Проектно- и проблемно-базираното 
обучение, обучението чрез проучване са част от инструментариума на една съвременна образователна институция. В детската 
градина тези подходи са съобразени с възрастовите особености, социалната среда и социо-културните традиции на 
общността.Чрез работа по проекти, реализирани в различни тематични области, децата проучват и преоткриват света, в който 
живеят, и овладяват валидни способи за взаимодействие и съучастие в живота на общността.  

 Холистичен: На детето се осигурява възможност за пълноценно развитие в неговата цялостност. Този подход гарантира 
приобщаването на всяко дете в образователната институция, в отговор на неговите комплексни потребности. 

  Комплексен: цялостното израстване на детето протича в социален контекст - в среда на положително настроени връстници и 
възрастни. Изграждането на хармонична и разнообразна образователна среда за осигуряване на равнопоставеност и достъп до 
качествено образование е елемент от Националната стратегия за учене през целия живот 2014 – 2020. Повишаването на 
качеството и подобряването на достъпа до образование и обучение за деца със специални образователни потребности и с 
хронични заболявания са залегнали в изискванията на ЗПУО по въпросите на приобщаващото образование. Развитието на 
подкрепящата среда в системата на предучилищното и училищно възпитание и осъществяването на включващо обучение се 
изразява в: подкрепа и мотивация на педагогическите специалисти за повишаване на квалификацията, стимулиране на 
екипната работа; осигуряване на гъвкави форми на обучение; осигуряване на специализирани пособия и помагала; 
индивидуална подкрепа за личностно развитие и др. 

       2. Дейности: 

 Обогатяване и усъвършенстване на вътрешно методическата дейност; 

 Използване на иновативни методи и форми на взаимодействие; 

 Насърчаване на учителите за работа в екип; 

 Насърчаване на учителите и помощник – възпитателите за учене през целия живот и непрекъснато усъвършенстване, чрез 

участие в различни форми на квалификация. 

 Установяване на такива отношения с родителите, които дават възможност съвместно да се работи за развитието на децата; 

 Осигуряване на стимулираща възпитателно образователна среда; 

 

 

 

 



 
 

II. Форми на педагогическо взаимодействие. 

    Основни форми на педагогическо взаимодействие – педагогически ситуации, ще се провеждат по следните образователни 
направления: Български език и литература, Околен свят, Математика, Изобразително изкуство, Конструиране и технологии, 
Физическа култура и Музика. Педагогическата ситуация  протича приоритетно под формата на игра, във всичките ѝ разновидности – 
игри с открити правила (авто-дидактични, подвижни и музикални), творчески игри, игри-драматизация, строително-конструктивни 
игри, сюжетно-ролеви игри, интерактивни игри (с и без използване на ИКТ) и т.н. Дейността по проследяване на постиженията на 
децата в началото и в края на учебната година, както и текущата диагностика по теми, също е регламентирана и планирана за 
реализация в педагогическите ситуации по всички образователни направления. За нея се ползва както методическия 
инструментариум, предвиден в познавателните книжки и учебни комплекти, по които учителите на групите са избрали да работят 
през учебната година, така и класически психолого-педагогически методи за диагностика на познавателното развитие в 
предучилищна възраст. 

1. Основна форма: Педагогическата ситуация  

 

Утвърждавам! 
                                                                                                                                    

                                                 Директор ДГ „Чиполино“ – Б.Цонова 

 

Хорариумът и седмичните разпределения са приети на заседание на ПС, Протокол от 13.09.2022г. и са утвърдени от директора. 

Възрастова група/общ брой Образователно направление Брой педагогически ситуации 

Първа – 11  БЕЛ 1 

 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 

 

Забележка: Тематичните разпределения по образователни направления за всички групи са в отделни приложения, неразделна част от 

настоящата Програмна система на ДГ „Чиполино“. Графикът за провеждане на педагогически ситуации по тематична област 

„Безопасност на движението по пътищата“ е неразделна част от тематичните разпределения по области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                                                       Утвърждавам! 
                                                                                                                                    

                                                 Директор ДГ „Чиполино“ – Б.Цонова 

Седмично разпределение на педагогическите ситуации за Първа група 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

Сутрешен режим 

1. Околен свят 1. Математика 1. Български език и 

литература 

1. Конструиране и 

технологии 

1. Изобразително изкуство 

 

 

 
 2. Физическа култура   

 

Следобеден режим 

1. Физическа култура  1. Музика 1. Изобразително 

изкуство 

1. Музика 1.  Физическа култура 

     

 

 

Седмично разпределение на педагогическите ситуации за Втора група 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

Сутрешен режим 

1.Български език и 

литература 

1.Изобразително 

Изкуство 

 

1.Математика 1.Музика 1.Конструиране и 

технологии 

2.Изобразително 

Изкуство 

 

2.Околен свят 2.Физическа култура 2.Български език и 

литература 

2.Околен свят 

Следобеден режим 

1.Физическа култура 1.Музика  1.Физическа култура  

     



 
 

 

Седмично разпределение на педагогическите ситуации за Трета група 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

Сутрешен режим 

1.Околен свят 1.Български език и 

литература 

1.Математика 1.Конструиране и 

технологии 

1.Изобразително изкуство 

2.Конструиране и 

технологии  

2.Изобразително 

изкуство 

2.Физическа култура 2.Български език и 

литература 

2.Физическа култура 

 

  3.Български език и 

литература 

  

Следобеден режим 

1.Физическа култура 1.Околен свят 1.Музика 1.Математика 1.Музика 

 

     

 

Седмично разпределение на педагогическите ситуации за Четвърта група 

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК 

Сутрешен режим 

1. Околен свят 1. Български език и 

литература 

1. Математика 1. Математика 1. Конструиране и 

технологии 

2. Изобразително 

изкуство 

2. Физическа култура  2. Музика 2. Конструиране и 

технологии 

2. Физическа култура 

 3. Математика 3. Български език и 

литература 

  

Следобеден режим 

1. Музика  1. Изобразително 

изкуство 

1. Физическа култура 1. Български език и 

литература 

1. Околен свят  

                                                                     

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                           

 



 
 

Утвърждавам!     

Директор ДГ „Чиполино“- Б.Цонова 

Дневна организация  

Първа възрастова група  
Час Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

06.30-08.30 Прием на децата, игри по избор 

08.30-08.45 Утринна гимнастика 

08.45-09.00 Закуска 

09.00-10.30 Основни форми на педагогическо взаимодействие (педагогически ситуации) 

10.30-11.30 Игри и разходки навън, допълнителни педагогически услуги,втора закуска 

11.30-12.00 Тоалет 

12.00 до 12.30 Подготовка за обяд и обяд 

12.30 -13.00 Подготовка за сън 

13.00-15.30 Следобедна почивка и сън 

15.30 – 15.45 Следобеден тоалет/ раздвижване , подвижни игри/ 

15.45-16.00 Следобедна закуска 

16.00-16.30 Следобедни занимания: сюжетно ролеви игри  и допълнителни педагогически услуги / английски, 

спорт, танци и др./. 

16.30-18.30 Игри на двора (или на закрито според климатичните условия). 

 

Втора възрастова група 
Час Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

06.30-08.15 Прием на децата, игри по избор 

08.15-08.30 Утринна гимнастика 

08.30-09.00 Закуска 

09.00-10.00 Основни форми на педагогическо взаимодействие (педагогически ситуации) 

10.00-10.30 Творчески, СРИ и консруктивни  игри 

10.30-11.30 Игри и разходки навън , допълнителни педагогически услуги,втора закуска 

11.30-12.00 Тоалет 

12.00 до 12.30 Подготовка за обяд и обяд 

12.30 -13.00 Подготовка за сън 

13.00-15.15 Следобедна почивка и сън 

15.15– 15.30 Следобеден тоалет 

15.30-15.45 Раздвижване, подвижни игри 

16.45-16.00 Следобедна закуска 

16.00-16.45 Основни форми на педагогическо взаимодействие (педагогически ситуации) 

16.45-18.30 Допълнителни педагогически услуги, игри на двора (или на закрито според климатичните условия). 

 



 
 

 

 

ПГ трета група 
Час Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

06.30-08.20 Прием на децата, игри по избор 

08.20-08.30 Утринна гимнастика 

8.30-08.45 Тоалет 

08.45-09.00 Закуска 

09.00-10.30 Основни форми на педагогическо взаимодействие (педагогически ситуации) 

10.30-11.00 Игри и разходки навън , допълнителни педагогически услуги,втора закуска 

11.00-12.00 Игри на открито, разходки, допълнителни дейности 

12.00-12.15 Тоалет 

12.15 до 12.45 Подготовка за обяд и обяд 

12.45 -13.00 Подготовка за сън 

13.00-15.15 Следобедна почивка и сън 

15.15– 15.30 Следобеден тоалет 

15.30-15.45 Раздвижване, подвижни игри 

16.00-16.15 Следобедна закуска 

16.15-17.00 Основни форми на педагогическо взаимодействие (педагогически ситуации) 

17.00-18.30 Допълнителни педагогически услуги, игри на двора (или на закрито според климатичните условия). 

 

ПГ четвърта група 
Час Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

06.30-08.20 Прием на децата, игри по избор 

08.20-08.30 Утринна гимнастика 

8.30-08.40 Тоалет 

08.40-09.00 Закуска 

09.00-11.00 Основни форми на педагогическо взаимодействие (педагогически ситуации) 

11.00-12.20 Игри и разходки навън , допълнителни педагогически услуги,втора закуска 

12.20-12.30 Тоалет 

12.30 до 13.00 Подготовка за обяд и обяд 

13.00 -13.20 Подготовка за сън 

13.20-15.10 Следобедна почивка и сън 

15.10– 15.30 Следобеден тоалет 

15.30-15.40 Раздвижване, подвижни игри 

15.40-15.50 Тоалет 

15.50-16.00 Следобедна закуска 

16.00-17.00 Основни форми на педагогическо взаимодействие (педагогически ситуации) 

17.00-18.30 Допълнителни педагогически услуги, игри на двора (или на закрито според климатичните условия). 



 
 

 

 

Яслени групи 
Час Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

06.30-08.20 Прием на децата, сутрешен филтър 

8.20-8.30 Организирано раздвижване,гимнастика 

8.30-9.00 Тоалет и закуска 

9.00-9.30 Тоалет,поставяне на гърне 

9.30-10.15 Организирано занимание 

10.15-10.30 Поставяне на гърне 

10.30-11.30 Игри с играчки,подвижни игри, на открито 

11.30-11.45 Подготовка за обяд и тоалет 

11.45-12.30 Обяд 

12.30-13.00 Тоалет и подготовка за сън 

13.00-15.30 Сън 

15.30.16.00 Събуждане и тоалет 

16.00-16.30 Следобедна закуска 

16.30-18.30 Игри,развлечения и предаване децата на родителите 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ПЕРИОД  

           РЕЖИМЕН МОМЕНТ ясла,  І – ІІ гр. ІІІ - ІV гр. 

Прием,игри на открито 7,00- 8,30 7,00-8,30 

Закуска 8,30 – 9,10 8,30- 9,00 

Ситуации,игри,развлечения 9,10 -12,00 9,00-12,00 

Подготовка за обяд;обяд 12,00 -13,10 12,00-13,10 

Следобеден сън 13,10 -15,30 13,10-15,30 

Тоалет след сън,подвижни игри 15,30 -16,00 15,30-16,00 

Следобедна закуска 16,00 -16,15 16,00- 16,15 

Дейност по избор 16,15 – 16,30 16,15-16,30 

Игри на открито 16,30 - 18,00/ 18,30 16,30 – 18,30 

Изпращане До 18,30 До 18,30 



 
 

1. Допълнителни форми  

     Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, които ще се реализират във всички групи в рамките на дневната 
организация са:  

 тържества и развлечения; 
 посещение на музеи; 
 излети и разходки сред природата; 
 утринна гимнастика (задължителна допълнителна форма с оздравителен ефект);   
 екологични дейности и инициативи в еко-кътовете на детската градина; 
 спортни инициативи и празници на детската градина; 
 инициативи като част от обмена на добри педагогически практики, реализирани в детската градина: състезания,  арт-ателиета, 

ателиета (заедно с родители)  за подготовка на украса, картички,  и др. атрибути на празничната среда, празнични базари и др. 

Основните и допълнителни форми се обединяват от дневната организация на детската градина/група. 

1.1. Допълнителни форми в празничния календар на детската градина  

Цел: Приобщаване на децата към живота в детската градина. Утвърждаване на българското самосъзнание и 

национални ценности. 

Задачи Възпитаване в емпатия. Изграждане на позитивно отношение към българското духовно богатство и традиции. 

ОБЩИ Дейност  Срок                                                 Отговорник 

Координатори 

1.  Откриване на учебната година 09.2022г Учители четвърта група 

2. Пресичаме безопасно - игрови ситуации по БДП 09.2022г Учители по групи 

3. „Ден на пожарникаря” 09.2022г Учители по групи 

4. Есенно развлечение 10.2022г Б. Тодорова, В. Николаева 

5. Коледни празници 12.2022г Учители по групи 

6. Спортен празник – проект на МОН 10.2022г Я. Нинова 

7.  Национална седмица на четенето 11.2022г Учители по групи 

8. Баба Марта бързала 03.2023г Учители по групи 



 
 

9. Ежемесечни театрални постановки на гостуващи 

театри 

текущ Директор 

10. Ден на детето 06.2023г Учители по групи 

І група 

ДГ 

Дейност  Срок                                               Отговорник 

Координатори 

1. 

 

Участие в откриването на учебната година 09.2022г В. Стоянова, Й. Паришева 

2. „Моето  семейство „– развлечение 11.2022г В. Стоянова, Й. Паришева 

3. Баба Марта 03.2023г В. Стоянова, Й. Паришева 

4. Поздрав за мама 03.2023г В. Стоянова, Й. Паришева 

5. Боядисване на яйца 04.2023г В. Стоянова, Й. Паришева 

6. Карнавал на приказните герои 05.2023г В. Стоянова, Й. Паришева 

ІI група 

ДГ 

Дейност  Срок                                                  Отговорник 

Координатори 

1. Участие в откриването на учебната година 12.2022г Б. Тодорова, Я. Нинова 

2. Ден на възрастните хора 10.2022г Б. Тодорова, Я. Нинова 

2. Празник с татко 11.2022г Б. Тодорова, Я. Нинова 

3. Ден на християнското семейство 11.2022г Б. Тодорова, Я. Нинова 

4. Коледни вълнения 12.2022г Б. Тодорова, Я. Нинова 

5. „На мама днес е празник!” 03.2023г Б. Тодорова, Я. Нинова 

6. Забавна работилница 04.2023г Б. Тодорова, Я. Нинова 

ІII група 

ДГ 

Дейност  Срок                                                   Отговорник 

Координатори 

1. Участие м откриване на учебната година 09.2022г В. Николаева, С. Радева 

2.  Ден на християнското семейство 11.2022г В. Николаева, С. Радева 

3. Ден на полицията 11.2022г В. Николаева, С. Радева 



 
 

4. „Дядо Коледа е тук при нас” 11.2022г В. Николаева, С. Радева 

5. Мартенска работилница с мама и татко 03.2022г В. Николаева, С. Радева 

6. „Осми март е ден на мама” 12.2022г В. Николаева, С. Радева 

7. Ден на Земята 04.2022 В. Николаева, С. Радева 

8. Ден на здравето и здравния работник 04.2022г В. Николаева, С. Радева 

ІV група 

ДГ 

Дейност  Срок                                               Отговорник 

Координатори 

1. Откриване на учебната година 09.2022г Р. Димитрова, Н. Георгиева 

2. Ден на музиката 10.2022г Р. Димитрова, Н. Георгиева 

3. Ден на будителите 11.2022г Р. Димитрова, Н. Георгиева 

4. Национална седмица на четенето 11.2022г Р. Димитрова, Н. Георгиева 

5. Коледуване 12.2022г Р. Димитрова, Н. Георгиева 

6. Дядо Коледа добре си ни дошъл! 12.2022г Р. Димитрова, Н. Георгиева 

7. Бабинден 01.2023г Р. Димитрова, Н. Георгиева 

8. Баба Марта е дошла! 03.2023г Р. Димитрова, Н. Георгиева 

9. Празник има мама 03.2023г Р. Димитрова, Н. Георгиева 

10. Международен ден на детската книга 04.2023г Р. Димитрова, Н. Георгиева 

11. Лазаровден 04.2023г Р. Димитрова, Н. Георгиева 

12. Пъстър Великден 04.2023г Р. Димитрова, Н. Георгиева 

13. Ден на Земята 04.2023г Р. Димитрова, Н. Георгиева 

14. Довиждане детска градина! 05.2023г Р. Димитрова, Н. Георгиева 

А група 

ДЯ 

Дейност Срок                                                Отговорник 

Координатори 

1. Коледно тържество 12.2022г Директор, мед.сестри 



 
 

2. Баба Марта 03.2023г Директор, мед.сестри 

3. Празникът на мама 03.2023г Директор, мед.сестри 

Б група 

ДЯ 

Дейност  Срок                                                   Отговорник 

Координатори 

1.  Коледно тържество 12.2022г Директор, мед.сестри 

2. Баба Марта 03.2023г Директор, мед.сестри 

3. Празникът на мама 03.2023г Директор, мед.сестри 

   

       1.2 Допълнителни дейности със заплащане от родителите, които са извън дневната организация на детската градина: 

 Чужд език 

 Народни песни и танци 

 Спорт  

1.3 В неучебно време на учебната година в периода от 01 юни до 15 септември се планират само допълнителни форми в 

дневната организация: 

 Дидактични игри; 

 Подвижни игри; 

 Сюжетно-ролеви игри; 

 Конструктивни игри; 

 Разходки и излети на открито; 

 Посещения на забележителности; 

 Занимания на открито 

 Закалителни процедури 

Механизъм за взаимодействие между участниците в предучилищното образование 

Съгласно чл.2, ал.2 от ЗПУО участници в образователния процес са децата, учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти, както и родителите. В Наредба №5 за предучилищно образование, гл. ІV Сътрудничество и взаимодействие между 
участниците в предучилищното образование, чл.37, ал.1 и 2 е посочено, че предучилищното образование е процес на възпитание, 
социализация и обучение на децата, който се осъществява при взаимодействие и сътрудничество с родителите в ролята им на 
участници и партньори, за да се създават условия за постигане на целите по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното 
образование, както и за формиране на положително отношение към детската градина и мотивация за учене. Според чл. 39 от 
Наредбата сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина се осъществяват при условия и по ред, 
определени с Правилника за дейността на детската градина, посредством разнообразни форми на работа. С последните промени в 
наредбата се регламентира УВР в ситуация на епидемична обстановка, като се създава възможност за включване на децата в 



 
 

самостоятелна организация на работа, а педагогическите специалисти оказват подкрепа на семействата на децата записани в този вид 
организация на работа. 

Семейна общност. 

 Родителски срещи за запознаване с нормативната уредба и предстоящите дейности в работата на детското заведение; 

 Индивидуални срещи в удобно за двете страни време; 

 Присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образование; 

 Открити моменти с различни дейности от дневния режим пред родителите; 

 Празници - по групи и общи за цялата детска градина; 

 Лични разговори с родители по проблеми, касаещи отделни деца или детското заведение. 

 Он-лайн консултации и срещи с родителите /индивидуални и групови/; 

        Всеки родител може да бъде спечелен в посока на сътрудничество и взаимност в отглеждането, възпитанието и осигуряване на 

по-добри условия за развитие на неговото дете. Такава е и нашата цел, за да постигаме все по-добри резултати при работата с децата. 
 
Дейности: 

В отговор на изискванията на ЗПУО, ДГ „Чиполино“ е планирала дейности по изпълнение на конкретни инициативи за 

взаимодействие, отразени в Годишния комплексен план на детската градина, съобразно изискванията за безопасна работа с децата в 

условия на извънредна и/или епидемична обстановка. 

 Традиционни родителски срещи за разясняване на промените в образователната система и свързаните с това нормативни 

документи: Стратегия на детската градина и програмна система. 

 Работни срещи с родителите по определени теми за възпитанието и отглеждането на децата; превенция на здравето. 

 Избор на родителски атив и актуализиране състава на обществения съвет. 

 Он-лайн консултации и срещи с родителите /индивидуални и групови/; 

 Включване на родителите в подготовката, организацията и провеждането на традиционни и значими празници и 

развлечения, свързани с празничния календар на детската градина  (по график); 

 Взаимодействие с училища и други обществени институции – РСПБЗН, РПУ, КАТ; 

 Поддържане на партньорски отношения с ПБНЧ „Е. и К. Д. Аврамови“, градска библиотека, художествена галерия и др. 

 Взаимодействие  с община Велико Търново, РУО – Велико Търново, РЗИ – Велико Търново и др. организации. 

 

 

 

 



 
 

А. РАБОТА С РОДИТЕЛИ 

Основна цел: Поставяне на родителската общност във фокуса на активното взаимодействие за привличане и задържане 

на децата в системата на образованието. 

Задачи: 

 

 

1.Чрез приобщаване на родителите към живота в детската градина да работим за привличане и задържане 

на децата в системата на предучилищното възпитание и образование. 

2.Утвърждаване на партньорството между семейството и детската градина, като осъзната отговорност 

за пълноценно развитие и успеваемост на детето. 

3.Издигане ролята на семейството, като основен фактор за изграждане на положителна нагласа за 

национална идентичност, съкровени ценности и опазване на родовата традиция.  

4.Съхраняване,  утвърждаване  и  възпитаване в духа на българските народни традиции и общочовешки 

ценности, чрез празници и развлечения в детската градина. 

Дейности обект срок Отговорност 

координатори 

Родителски срещи за запознаване на родителите с ДОС за 

съответната група и вътрешно - нормативните документи в 

частта, касаеща родителите избраните познавателни книжки 

за обучение в ДГ.  

Запознаване с допълните дейности, които предлага градината, 

заплащани от родителите; 

Събиране на актуални данни за децата и родителите и 

отразяване в дневниците.  

Проучване желанията на деца и        родители за записване в    

допълнителните дейности предлагани в детското заведение 

Проучване и установяване на индивидуалните особености на 

децата и адаптацията им към условията на градината. 

Запознаване със същността и организацията на работа на 

логопеда и психолога 

Взаимодействие с родителите и личните лекари за събиране на 

профилактични талони на децата. 

родители на 

децата от всички 

групи 

 

м.IX Директор, 

Учители,мед.сестри 

Откриване на учебната година родители на 

децата от всички 

групи 

м.IX Учители по групи 



 
 

Обогатяване на учебната база. Набавяне на материали, 

литература, играчки и др. за работа. 

фирми, 

организации, 

програми, 

родители 

м.IX Гл. учител, учители, мед.сестри 

Оформяне на кът за родители, съобразно вижданията по групи родителски табла 

за информации 

м.IX Комисия по организация на пед. 

среда и  интериор 

учители, мед.сестри 

Движа се безопасно – игрови ситуации по БДП /деца и 

родители/ 

родители на 

децата от всички 

групи 

м.IX Учители по групи 

Малкият пожарникар – игрови ситуации с родители и деца родители на 

децата от всички 

групи 

м.IX Учители по групи 

Вирусни заболявания - COVID и грип – изработване на флаер Родители на 

децата от всички 

групи 

м.IX мед.сестра в к – т 

                       учители, мед.сестри 

Заседание на Обществения съвет ОС м.IX Директор, учители, мед.сестри   

Логопедът в детската градина и сътрудничеството с 

родители и учители. 

родители на 

децата  

текущ Логопед, учители по групи, 

медицински сестри 

Среща на комисията за работа с деца със СОП и родителите  родители на деца 

със СОП 

м.X Директор, учители, мед.сестри 

Провеждане на срещи – консултации с учителите на групи по 

предварително изготвен гафик 

родители на 

децата от I, II, III, 

IV група и яслени 

групи 

текущ Учители, медицински сестри 

Фактори за развитие на езика и речта родители на 

децата от I, II, III, 

IV група и яслени 

групи 

текущ Учители, медицински сестри 

Провеждане на консултации с психолог по желание на 

родителите. 

всички групи текущ Директор, комисия 

учители, мед.сестри 

Седмица на бащата II група м. XI Б. Тодорова, Я. Нинова 

“Детската агресия.” родители на м. XI Н. Кавалджиева, учители по групи 



 
 

децата от I, II, III, 

IV група 

Празнуване Ден на християнското семейство I и II  група м. XI Учители на I и II  група 

Обогатяване къта на здравето с актуална информация  информацианно 

табло 

постоя

нен 

мед.сестра в к – т,  учители,   

мед.сестри  

Провеждане на информационна кампания, насочена към 

родителите с цел включването им като партньори при 

възпитаване на транспортна култура у децата, за 

предотвратяване на проблеми, свързани с безопасността на 

пътя. 

родители текущ Методично обединение за работа 

с родителите, 

Учители по групи 

Заседание на Обществения съвет Обществен съвет м.XII Директор, учители, мед.сестри  

„Ден на възрастните хора“ родители на 

децата от втора 

група 

м.XII Б. Тодорова, Я. Нинова 

Обогатяване на библиотечен кът „Детска библиотека – 

Чиполино“ за обмен на книги, списания, статии за деца и 

родители 

родители на 

децата от всички 

групи 

м.XII Учители по групи 

Проучване на отсъствията на децата през зимната ваканция. всички групи м.XII Учители, мед.сестри 

Подготовка за Коледните празници родителски срещи 

във всички групи 

м.XII Учители, мед.сестри 

„Коледни изненади” – осигуряване на подаръци за децата от 

Дядо Коледа 

всички групи м.XII учители, мед.сестри 

„Въздушно капкови инфекции през зимата –профилактика”- 

Училище за родители 

превенция   м.I Мед.сестра в к – т 

                       учители, мед.сестри 

Бабинден родители на 

децата от IVгрупа 

м.I Учители на IV група 

Профилактика на вирусните заболявания – Училище за 

родители 

всички групи м.II Мед.сестра в к – т 

учители,мед.сестри 

Заседание на Обществения съвет Обществен съвет м.II Директор 

Проучване на отсъствията на децата за пролетната ваканция всички групи м.III Учители, мед.сестри 

Осмомартенски празници по групи всички групи м.III Учители, мед.сестри по групи 

Родителска среща – „Възможност за избор на бъдещите среща с учители м.IV Директор 



 
 

първокласници” от училища в 

града 

                         Учители на IV група 

Карнавал на приказните герои 

 

родители на 

децата от I група 

м.IV Учители на децата от I група 

Ден на Земята родители на 

децата от IVгрупа 

м.IV Учители на IV група 

Арт забавления за деца и родители родители на 

децата от II група 

м.V Учители II група 

Родителски срещи по групи – отчет на ВОР, подготовка за 

следващата учебна година 

Родителски срещи 

всички групи 

м.V Учители, мед.сестри 

„Довиждане, детска градина” празник с 

родители в IV гр. 

м.V Учители на IV подготвителна 

група 

Проучване посещаемостта на децата за летния период по 

групи 

всички групи м.V Учители, мед.сестри 

„За да сме здрави”– закаляване  

 

информационно 

табло 

м.V Мед.сестра в к – т                            

учители и мед.сестри 

Заседание на Обществения съвет Обществен съвет м.V-VI Директор 

 

Б. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСТИТУЦИИ 

Цел: Утвърждаване на детската градина, като възпитателно - образователно звено с ключови функции в системата на образованието.  

Задачи: Привличане на обществени структури и организации, като партньори в ежедневната грижа за децата, тяхното здраве, възпитание 

и образование.  

ОБЩИ Дейност  Срок                   Отговорник 

Координатори 

Кореспондира с: 

1.  

 

Районна служба ПБЗН – Свищов/ симулативно проиграване на 

евакуация в случай на пожар/запознаване на деца и персонал с 

основни правила при евакуация от сградата. 

09.2022г 

 

Главен учител ПДБАКП, 

Гражданско образование 

2. Тренинг по евакуация от сградата на деца и персонал по План 

сигурност.   

09.2022г Служител по сигурността План сигурност 

Гражданско образование 

2. КАТ – Свищов, Тренинг - БДП 09.2022г Директор БДП, гражданско 

образование 



 
 

3.  Национална седмица на четенето – МОН, РУО, Община Свищов 10.2022г Директор, учители Работа с родителите, 

ограмотяване 

4. 

 

Тренинг по евакуация от сградата на деца и персонал по  

Авариен план да действие при бедствия и аварии 

04.2022г Директор ПДБАКП, гражданско 

образование 

ІI група 

ДГ 

Дейност  Срок                   Отговорник 

Координатори 

Кореспондира с: 

1. Посещение в Дом за възрастни хора „Св. Иван Рилски“ – гр. 

Свищов 

10.2022г Я. Нинова, Б. Тодорова Гражданско образование 

2. Коледни вълнения – срещи с бивши възпитаници от СОУ  

„Н. Катранов“ 

12.2022г Я. Нинова, Б. Тодорова Гражданско образование 

ІII група 

ДГ 

Дейност  Срок                   Отговорник 

Координатори 

Кореспондира с: 

1. Обмяна на информация и съвместни действия, свързани с 

посещението на деца от групата. ЦОП г. Свищов 

09.2022г В. Николаева, С. Радева Приобщаващо образование 

ІV група 

ДГ 

Дейност  Срок                   Отговорник 

Координатори 

Кореспондира с: 

1.  Ден на музиката – школа по изкуства 10.2022г Р. Димитрова, Н. Георгиева Гражданско образование 

2. Ден на будителите – посещение на читалищната библиотека 11.2022г Р. Димитрова, Н. Георгиева Гражданско образование 

3. Коледуване в Пенсионерски клуб „Македония“ 12.2022г Р. Димитрова, Н. Георгиева Гражданско образование 

4. Лазаровден в Пенсионерски клуб „Македония“ 04.2023г Р. Димитрова, Н. Георгиева Гражданско образование 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Програмната система е неразделна част от Стратегия за развитие на детската градина и е с действие за учебната 2022/2023 г. 

Приета е с решение от заседание на ПС от 13.09.2020г. и е съгласувана с представител на Обществения съвет в ДГ „Чиполино“. Тя е 

отворена система и може да бъде променяна и/или допълвана, съобразно възникнала необходимост отново с решение на ПС.                                                          

Директор ДГ „ЧИПОЛИНО“ – Б.Цонова  


