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ПРОГРАМНА СИСТЕМА 
 
 

 

Програмната система на ДГ „Св. св. Кирил и Методий“  е разработена  на основание чл.70, 

ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл. 29, ал. 1 от 

Наредба № 5 за предучилищно образование и е част от Стратегията за развитие на 

институцията. Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с 
подходи, методи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел. 
 

Програмната система е съобразена със  следните изисквания: 
1. Да създава условия за придобиване на компетентностите по всяко направление; 

2. Да отчита спецификите на детската градина и на групите; 

3. Да съответства на интересите, възможностите и възрастовите характеристики на 

децата. 

Програмната система включва: 
- Подходи и форми на педагогическо взаимодействие; 
- Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие; 
- Тематично разпределение за всяка възрастова група; 
- Допълнителни компетентности, вкючително и извън образователните 

направления - знания, умения и отношения, необходими за успешната 
социализация и  преминаване на детето към училищно образование; 

- Механизъм за взаимодействие между участниците в предучилищното 
образование. 

 

Същност на програмната система  

Програмната система по своята същност е интегрирана, интерактивна и иновационна и 

осигурява разнообразни възможности за индивидуална,  групова и екипна работа с децата в 

различните етапи от развитието им. Отчита специфичните особености и потребности на 

децата в съответните възрасти и гарантира плавен преход към по-високите нива на развитие 

както в усвояването на заложеното образователно съдържание, така и в разширяването и 

разгръщането на процесите на обучение и възпитание. 

 

Достигането на заложените в нея представи, умения и отношения, необходими на детето 

при постъпване в училището се реализира  чрез активно участие в дейности, форми и 

действия, чрез които детето неусетно да придобие необходимите му начални общоучебни 

умения: 

• да слуша и внимава; 



• да общува свободно и да изразява собствена гледна точка; 

• да обогати речника си, да се стреми да разсъждава, да се ориентира по отношение на 

времето и пространството; 

• да усвои норми на социално приемливо поведение, да създава и поддържа 

взаимоотношения; 

• да ппренася знания, умения и навици в нова познавателна ситуация;да овладява и 

използва нови способи за решаване на задача съобразно нарастващите му 

възможности за самостоятелна дейност; 

• да преодолява затруднения, да показва готовност и мотивация да опита отново при 

грушка и да достига краен резултат; 

• да проявява желание за екипна работа, като споделя в групата своите идеи и се 

съобразява с тезе на другите; 

• да придобие увереност, че го очаква нещо приятно и позитивно при постъпване в 

първи клас. 

 

Цели на програмната система: 

1.Създаване на условия за детско развитие и подготовка на детето за училище – социална, 

познавателна, специална; 

2.Прилагане на образователни модели, съобразно европейските ключови компетенции и 

целите на стратегията на детската градина за подобряване на образователните постижения 

на децата. 

3.Овладяване на български книжовен език като основа за опознаване на света, за общуване, 

за разширяване на познанието и систематизиране на детския опит в междукултурна среда. 

4. Осигуряване на емоционален и психологически комфорт на детето и създаване на 

оптимални условия за развитие на личностния му потенциал посредством обогатяването на 

детското развитие, съхраняването на ценността на предучилищното детство и успешния 

преход към училищното обучение. 
 

Основната идея на системата е да се подпомага изграждането на детската индивидуалност 

чрез постигане на процес на активно и  насочващо общуване и взаимодействие с детето, 

при което възможностите, потребностите и предпочитанията определят принципите, 

формите, методите и похватите на работа на педагога и дейностите в детската градина. 

Философия: 

• Щастливо детство; 

• Цялостно развитие на детето; 

• Играта – ключова дейност; 

• Утвърждаване на националната идентичност. 

Приоритети на програмната система: 
• Равен достъп до качествено образование на всички деца при отчитане на 

индивидуалните възможности на всяко дете и темповете в неговото развитие; 

• Качество на образователната услуга и продукт; 

• Измеримост/стандартизация; 

• Интегриране – естествени интегративни връзки между образователните 

направления, интегриране на ресурси, възможност за интегриране на човешкия 

ресурс – работа в екип; 



• Интерактивни педагогически технологии за игрово-образователно пространство 

в ДГ като основа за бъдещото продължаващо обучение и индивидуален прогрес – 

универсалност на играта в процеса на педагогическото взаимодействие; 

• Екологосъобразна социализация; 

• Емоционално балансирано пространство на взаимодействие в реална и виртуална 

среда между дете –учител – родител – общност; 

• Личностно ориентиран процес – детето активен субект – съхранявайки 

идентичността и уникалността на детската личност при максимално разгръщане 

потенциала й и готовност за началната училищна степен, възпитавайки я в 

емпатия в мултикултурна среда в глобализиращият се свят, учителят – ментор; 

• Интегриране на предучилищната и начална училищна степен – преход от една 

образователна степен в друга със съдействието на квалифицирани педагози като 

значим компонент от организираната развиваща се среда в детската градина, а в 

последствие – адаптивност от ситуация към предметната система; 

• Развиваща – удовлетворяваща потребностите и очакваните резултати на 

потребителите на образователната услуга – деца, учители, родители, общност; 

• Креативност – възможност за избор или изграждане на образователни 

технологии от педагога, вземане на информирани професионални решения от 

педагога; 

• Среда, предпоставяща критическо мислене и креативност на детската личност; 

• Правата на детето; 

• Модели за работа с родителска общност; 

• Дигитална компетентност – ИКТ в педагогическото взаимодействие, проекти, 

презентиране. 

Педагогическото взаимодействие е в съответствие с  образователните модели в помагалата 

„Златно ключе” на издателство „Бит и техника“ и се реализира с помощта на комплекс от 

словесни, нагледни, практически и игрови методи, чрез които се съчетават опознаването на 

предмети и обекти, използването им в практиката, играенето с тях, оперирането, 

изпробването, преобразуването им и набирането на информация. 
 

Педагогическата технология за реализацията на  програмната система на ДГ „Св. св. 

Кирил и Методий” се формира от следните компоненти: 

 
Подходи и форми на педагогическо взаимодействие 
Системата от подходи осигурява единство на обучение и възпитание, базирани върху 

партньорска комуникация между детето и педагога, съществуващ опит, непрекъснато 

развиващи се потребности и желания на детето и динамично развиващи се представи, 

умения и отношения, заложени като очаквани резултати в нормативните документи за 

предучилищната образователна степен: 

• комуникативен – възпитание, обучение и социализация, осъществявани в условията 

на неформални контакти и делово общуване на личности и реализиране на общи 

преживявания, желания и идеи; 

• личностно-ориентиран – обучение, основано на личния опит на детето и на стремежа 

той да бъде систематизиран и непрекъснато обогатяван и разширяван, като се 

преминава от еталонно възпроизвеждане на представи  и отношения към творческо 

прилагане на придобити умения; 

• ценностно-ориентиран – възпитание, обучение и социализация, насочени към 

достигане на общочовешки ценности при запазване и развиване на националната 

идентичност и традиции; 



• креативен – организация и провеждане на всички дейности в групата, ориентирани 

към разгръщане на креативните способности на детето в играта, общуването и 

обучението; 

• рефлексивен – едновременно с обучението се работи върху развитие на личността по 

посока на самоопределяне, саморегулиране, коопериране, приемане и зачитане на 

другите; 

• експресивен – акцентиране върху подпомагане на индивидуална експресивност на 

детето чрез различни действия; 

• контекстен – свързване на изучавани обекти и явления с естествени жизнени 

ситуации и обединяване на познавателното съдържание около теми, интересуващи 

детето; 

• интерактивен – децата придобиват знания и умения чрез преживяване и 

емоционална рефлексия  

 
Форми на педагогическо взаимодействие  
Общуването с детето се осъществява на фона на практическото му познание за света и 

протича като самостоятелни етапи, в които се задоволяват потребностите му от позитивно 

внимание, сътрудничество и уважение от страна на възрастния и стремеж към взаимно 

разбиране и съпреживяване. Формите на педагогическото взаимодействие се организират в 

съответствие с прилаганата в детската градина програмна система при зачитане на 

потребностите и интересите на децата. 

 

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, определени в Държавния 

образователен стандарт за предучилищно образование. 

Детската градина осигурява игрова дейност във всички видове организация на 

предучилищното образование през учебното и неучебното време. 

 
Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира в основни 

и допълнителни форми. 

Основната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация по 

образователни направления, която протича предимно под формата на игра. 

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

осигуряват постигането на компетентностите, определени в Държавния образователен 

стандарт за предучилищно образование. Продължителността на една педагогическа 

ситуация е по преценка на учителя -  от 15 до 20 минути  - за първа и втора възрастова 

група, от 20 до 30 минути – за трета и четвърта възрастова група 

Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се 

осъществява в седмично разпределение. Седмичното разпределение се разработва по 

възрастови групи от учителите на конкретната група преди началото на учебната година и 

се утвърждава от директора на детската градина. 

 

Компетентностите, определени в Държавния образователен стандарт за предучилищно 

образование са дефинирани като очаквани резултати от възпитанието, обучението и 

социализацията на децата за всяка възрастова група по образователни направления.  

 

Образователните направления, по които се провеждат основните форми на педагогическо 

взаимодействие са: 

 

1. Български език и литература; 



2. Математика; 

3. Околен свят; 

4. Изобразително изкуство; 

5. Музика; 

6. Конструиране и технологии; 

7. Физическа култура. 

 

Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират ежедневно по 

преценка на учителя в съответствие с програмната система на детската градина,  цялостната 

организация на деня и с интересите и потребностите на децата в детската група.  

В допълнителните форми на педагогическо взаимодействие  се разширяват и 

усъвършенстват отделни компетентности, които допринасят за личностното развитие и за 

разнообразяване на живота на детето. Допълнителните форми на педагогическо 

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

педагогическите ситуации, както в учебното, така и в неучебното време.  

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие са: утринно раздвижване;  

дейности по избор в центрове по интереси; ателиета; различни видове игри – фолклорни, 

театрализирани, ролеви, дидактични, подвижни, музикални, спортно-подготвителни; 

разходки и престой на открито; момент на свободно изразяване; подреждане на 

обстановката в групата, грижа за реда в групата; разглеждане на художествени и други 

произведения на изкуството и културата; посещения на театрални постановки; състезания; 

дейност по реализиране на проекти на ДГ  и мини образователни проекти на групите; 

празници и развлечения; подреждане и разглеждане на изложби от детско творчество; 

участия в туристически походи; екскурзии; концерти, отбелязване на рождени и имени дни; 

индивидуални занимания с деца   и др. 

 
Разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие: 
Учителските екипи в групата конкретизират разпределението на педагогическите ситуации, 

определят техния седмичен брой за всяка възрастова група в началото на учебната година, 

като при изтотвянето им се съобразяват с минималния и максималния седмичен брой, 

определени в Наредба № 5 от 03.06.2016г. за ПУО и се утвърждават от директора. 

Учителските екипи на детски групи определят редуването на формите на педагогическо 

взаимодействие и организират деня на децата. 

Броят на педагогическите ситуации по възрастови групи  и образователни направления е 

отразен в следващата таблица №1.  

Таблица № 1  

Педагогически ситуации седмично по възрастови групи и образователни направления 
при целодневна организация на предучилищното образование 

за групите в основна сграда на ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ 

Възраст 

Направления 

3–4 -годишни 
 

I група 

4–5 -годишни 
 

II група 

5-6 -годишни 
 

III група 

6–7 -годишни 
 

IV група 

 
Разновъзра- 
стова група  
4-6 годишни 
 

форма 
 

ПС ПС ПС ПС 
 

ПС 
Български език  3 4 4 5              



 
 
 
 
 

Педагогически ситуации седмично 
за разновъзрастова група „Олга Жекова“ – село Кацелово  

по  образователни направления при целодневна организация 
 на предучилищното образование 

 
 

Образователни направления Общ  брой педагогически ситуации 
Български език и литература 3(3-4 и 4-5 г.) 

4 (5-6 и 6-7  г.) 

Математика 1(3-4 и 4-5 г.) 

3 (5-6 и 6-7г.) 

Околен свят 2  

 

Изобразително изкуство 2 

Музика 2 

Конструиране и технологии 2 

Физическа култура 3 

 
Общ седмичен брой на педагогическите ситуации:              15 (3-4 и 4-5 г.) 
                                                                                                          18(5-6 и 6-7 г.)                                                                                                          
 

 
 
 
 
 
Целодневната организация  през учебно време, необходима за осъществяване целите на  

Програмната система е описана в Таблица № 2. 

 

и литература  4 

Околен  свят 

 
1 2 2 2 

2 

Математика 1 1 2 3 2 

Конструиране и 

технологии 
1 1 2 2 

2 

Изобразително 

изкуство 

2 

 
2 2 2 

2 

Музика 

 
2 2 2 2 

2 

Физическа  

култура 

 

              3 3 3 3 

 

3 

Общ брой 
ситуации 

13 
 

15 17 19 

 
                                                                          
17  

                                                                          



Таблица№ 2 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В УЧЕБНО ВРЕМЕ 
15 септември – 31 май 

 
Целодневна организация за първа и втора група на  

ДГ „Св. св. Кирил и Методий” (3-4 г. и 4-5 г.) 
 

Времево 
разписание

Дейности 
 

7.00- 8.20 

ДФ 
Прием на децата, работа с родителите, дейност по избор, индивидуална 

работа и др. 

8.20-  8.30 

ДФ 
Сутрешно раздвижване 

8.30-  9.00 Закуска 

9.00- 9.20 

ПС 
Педагогическа ситуация, съобразно седмичното 

разпределение за съответната група 

9.20- 9.40 

ДФ 

Подвижни игри, творчески игри, музикално-подвижни игри и др. 

 

9.40–10.00 

ПС 
Педагогическа ситуация, съобразно седмичното разпределение за 

съответната група 

10.00-10.30 Подкрепителна закуска-плод 

 

10.30-11.45 

ДФ 
Дейност по избор на децата, дейности, организирани от детския учител 

/различни видове игри, състезания, спортни празници, тържества, 

развлечения, наблюдения на обекти от околната среда, разходки, 

закалителни процедури и др. 

11.45- 12.30 Подготовка за обяд и обяд 

 

12.30- 12.45 Тоалет и подготовка за сън 

 

12.45- 15.00 Следобеден сън / следобедна почивка 

 

15,00 - 15,30 Обслужваща битова дейност 

 

15.30- 15.45 

ДФ 
Подвижни игри 

15.45- 16.00 Следобедна подкрепителна  закуска 

 

16.00- 16.30 

 

Педагогическа ситуация, съобразно седмичното 

разпределение за съответната група 

16.30-18.00 

ДФ 
Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител, 

изпращане на децата  

 

 

 
 
 
 



Целодневна организация за подготвителна (5-6 г. и 6-7 г.) 
и разновъзрастова група(4--6 г.) 

 

 

Времево 
разписание

Дейности 

7.00- 8.20 Прием на децата, работа с родителите 

7.00-8.20 

ДФ 
Дейност по избор, индивидуална работа, игри с образователни цели 

8.20-  8.30 Сутрешно раздвижване 

8.30-  9.00 Закуска 

9.00- 9.30 

ПС 
Педагогическа ситуация, съобразно                   

седмичното разпределение за подготвителна  група 

9.30- 9.45 

ДФ 
 

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие /подвижни 

игри, творчески игри, музикално-подвижни игри и др./ 

9.45- 10.15 

ПС 
Педагогическа ситуация , съобразно седмичното  разпределение за 

подготвителна  група  

10.15- 10.30 Подкрепителна закуска- плод 

10.30- 11.00 

ПС 
Педагогически ситуации, съобразно седмичното  разпределение за 

подготвителна  група/ Допълнителни форми на      педагогическо 

взаимодействие / Индивидуална работа с отделни деца 

11.00–12.00 

ДФ 
Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие - ателиета, 

игри,  разходки, наблюдения, игри на открито, развлечения  и др. 

12.00- 12.30 Обяд 

12.30- 13.00 Тоалет и подготовка за сън 

13.00- 15.00 Следобеден сън 

15.00- 15.15 

ДФ 
Подвижни игри 

15.15- 15.30 Следобедна подкрепителна закуска 

15.30- 16.30 

ПС 
Педагогически ситуации, съобразно седмичното 

разпределение за подготвителна група 

16.40-18.00 

ДФ 
Дейности по избор на децата;дейности, организирани от детския  

учител -  творчески дейности, конструиране, моделиране, игри на 

открито 

Индивидуална работа с деца 

Изпращане на децата       

      

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Целодневна организация за разновъзрастова ( 3-7-годишни ) група 
филиал „Олга Жекова” 

 
Времево 

разписание
Дейности 

7.00- 8.20 Прием на децата, работа с родителите 

7.00-8.20 

ДФ 
Дейност по избор, индивидуална работа 

8.20-  8.30 Сутрешно раздвижване 

8.30-  9.00 Закуска 

9.00- 9.30 

ПС 
Педагогическа ситуация, съобразно                   

седмичното разпределение за подготвителна  група 

9.30- 9.45 

ДФ 
 

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие /подвижни 

игри, творчески игри, занимания по интереси и др./ 

9.45- 10.15 

ПС 
Педагогическа ситуация , съобразно седмичното  разпределение за 

подготвителна  група  

10.15- 10.30 Подкрепителна закуска- плод 

10.30- 11.00 

ПС 
Педагогически ситуации, съобразно седмичното  разпределение за 

подготвителна  група/ Допълнителни форми на      педагогическо 

взаимодействие / Индивидуална работа с отделни деца 

11.00–12.00 

ДФ 
Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие - ателиета, 

игри,  разходки, игри на открито и др. 

12.00- 12.30 Обяд 

12.30- 13.00 Тоалет и подготовка за сън 

13.00- 15.00 Следобеден сън 

15.00- 15.15 

ДФ 
Подвижни игри 

15.15- 15.30 Следобедна подкрепителна закуска 

15.30- 16.30 

ПС 
Педагогически ситуации, съобразно седмичното 

разпределение за подготвителна група 

16.40-18.00 

ДФ 
Дейности по избор на децата;дейности, организирани от детския  

учител -  творчески дейности, конструиране, моделиране, игри на 

открито 

Индивидуална работа с деца 

Изпращане на децата       

 
 
Таблица № 3 
ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ 
 

01 юни – 14 септември 
 
 
ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ 

Сборна  група 
часове 

 

Прием на децата на открито   

Дейности по избор на децата. Утринно раздвижване 

 

7.30 - 8.00 

Сутрешна закуска 

 

8.30 - 8.50 



Игри – подвижни, спортни, музикални, ролеви, стимулационни и 

 др. Дейности по избор на децата; Дейности, организирани от  

детския учителя - наблюдения,експерименти, 

затвърдяване и разширяване на знанията и уменията на децата 

 

 

9.00 - 10.00 

Подкрепителна  закуска 

Време за почивка.  

 

 

10.00 - 10.30 

 

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие –  

игри, разходка, игра на площадките, театър,рождени дни. 

Каране на колела и тротинетки - в двора на ДГ 

Закалителни процедури - слънчеви бани, игри на двора на ДГ 

 

 

 

10.30 -11.45 

Обяд  12,00 

Следобеден сън 

 

13.00 - 15.00 

Следобедна подкрепителна  закуска  

15.30 

Игри на двора 

Дейности по избор на децата 

Изпращане  на децата 

 

 

15.45 -18.00 

 
 
Забележка: Дневният режим е примерен и определените в него дейности могат да се 

променят в съответствие с интересите и потребностите на децата. 

 

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. 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. 

Предучилищното образование включва целенасочено, системно обучение и възпитание за 

формиране на поведенческа култура и качества на подрастващите - съобразителност, 

наблюдателност, отговорност, самостоятелност и др. В предучилищна възраст 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.  

Програмата по безопасност на движение по пътищата, одобрена от МОН,  (БДП) включва 

целите, темите, понятията, и тематично разпределение за организиране на обучението и 

възпитанието по БДП във всички възрастови групи 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. 

Програмното съдържание е разпределено в области на компетентност, тематични 

направления и конкретни теми и осигурява спираловидно и системно надграждане на 

знанията и уменията през цялата учебна година. Новите понятия към всяка област на 

компетентност се въвеждат постепенно и с нарастване на възрастта се разширяват. 

Цели на възпитанието и обучението по БДП в детската градина 
1. Формиране на начални представи за пътната среда. 

2. Формиране на умения за безопасно поведение на пътя. 

3. Формиране на култура на поведение на пътя. 



Постигането на компетентностите за ориентиране в пътната среда се осъществява в 

следните глобални области: елементи на пътната среда, участници в движението, пътни 

превозни средства, пътна сигнализация, обезопасителни и защитни средства. 

Постигането на компетентностите за спазване на правила за безопасност и култура на 

поведение на пътя се разгръща в следните направления: правила за движение на пешеходец, 

правила за движение на велосипед, правила за движение в жилищна зона, правила за 

поведение на автобусна спирка, опасни и безопасни места за игра, понятие за 

пътнотранспортно произшествие, сензорна и моторна двигателна активност.  

Обучението по БДП в детската градина се осъществява задължително във всички групи в 

основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. Обучението по БДП 

може да се осъществява интегрирано по различните образователни направления или в 

допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. Педагогическата ситуация е 

основна форма на взаимодействие, при превес на играта като основна дейност в тази 

възраст. 

Съгласно одобрено от министъра на образованието и науката учебно съдържание по 

тематична област „Безопасност на движението по пътищата“ в детската градина се 

провеждат педагогически ситуации за възпитание и обучение по БДП с минимален 

годишен брой съответно за: 

 

-първа възрастова група – 5; 

-втора възрастова група – 5; 

-трета възрастова група – 6; 

-четвърта възрастова група – 7. 

 

Продължителността на педагогическите ситуации по БДП е: 10-15 митути за първа и втора  

възрастови групи; 20-30 минути – за трета и четвърта подготвителни групи. 

 

Тематични разпределения по възрастови групи 
Годишното тематично разпределение представлява план-програма за работа на учителя за 

практическо постигане на заложените в програмната система цели на обучението за 

постигане на очакваните резултати в съответствие с ДОС.  Тематичното разпределение 

отчита интересите на децата и спецификата на образователната среда и осигурява 

ритмичното и балансирано разпределение на съдържанието по образователните 

направления. То включва темите за постигане на отделни компетентности като очаквани 

резултати от обучението, както и методите и формите за проследяване на постиженията на 

децата. 

Приложение № 1 с тематично разпределение на педагогическите ситуации по 

образователни направления за всички възрастови групи и Приложение № 2 с графика на 

провеждане на педагогическите ситуации по тематична област „Безопасност на движението 

по пътищата“, разработени от педагогическите екипи в ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ се 

считат като част от настоящата програмна система.  

 

Методи за проследяване постиженията на децата 
Проследяването на постиженията на децата в предучилищното образование е нормативно 

регламентирана дейност на педагозите в детската градина. Наредба № 5 от 3.06.2016г. на 

МОН предвижда оценяването на резултатите да се извършва на два етапа – в началото и в 

края на учебната година, резултатите да се вписват в дневника на групата, да се отразяват в 

детско портфолио и да се довеждат до знанието на родителите.  

Компетентността на учителя да измерва и оценява постиженията на децата е резултат от 

създадените условия за педагогическо взаимодействие и сътрудничество със  семейството. 

В Програмната системата са заложени  методи за проследяване постиженията на децата по 

всички образователни направления.  



Входящата диагностика измерва нивото на знания, умения и отношение в началото на 

учебната година, свързани с работата по образователни направления и предоставя 

възможност на педагога да планира дейността си. Изходящата диагностика измерва 

изходно равнище на знания, умения и отношения за постигане на ДОС за предучилищно 

образование. Основните цели за проследяване постиженията на децата могат да бъдат  

систематизирани по следния начин: 

1. Установяване на равнището на знанията и уменията на децата, съобразно ДОС за всяка 

възрастова група. 

2. Предоставяне на надеждна информация за равнището на постиженията на децата спрямо 

съществуващите норми със съответните критерии и показатели. 

3. Осигуряване на информация за равнището на всяко дете от групата спрямо нивото на  

групата. 

4. Осигуряване на реална база за определяне на насоките на индивидуалната и груповата 

работа на учителя. 

5. Конкретизиране на мерките, действията и дейностите по време на педагогическото  

взаимодействие. 

6. Очертаване на насоките на работа, на евентуалните перспективи и очакваните резултати. 

7. Проверяване на ефективността на педагогическото взаимодействие. 

8. Оценяване на равнището на готовността на детето за училищно обучение. 

Методите, които проследяват постиженията на децата са: наблюдение, интервю, беседа, 

разговор, тестове (словесни, рисувателни, невербални, адаптивни), социометрични и 

творчески изяви, игри и упражнения. 

Диагностиката служи не само за оценка на достигнатото равнище на развитие, но е и 

постоянен негов контрол и коректив.. Това дава възможност да се открият потенциалните 

резерви за развитие и своевременно да се установят задръжки, изоставане и отклонение, 

което в по-голяма степен може да гарантира преодоляването им чрез разнообразни 

последващи стимули и корекции. 

 

МЕХАНИЗЪМ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Настоящият механизъм кореспондира със ЗПУО, с държавните образователни стандарти и 

с Правилника за дейността на детската градина. 

Според чл. 2 на  ЗПУО системата на предучилищното образование включва участниците в 

образователния процес и институциите, както и отношенията и връзките между тях за 

постигане целите на образованието. Участниците в образователния процес са децата, 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както и родителите. 

Участниците в образователния процес и институциите си партнират с общините и с други 

заинтересовани страни.  

Днес ролята на детската градина е не само да възпитава и обучава децата, а да даде модел 

на възпитание, който да се усвоява в семейството и в обществото – интерактивна среда, 

интерактивни методи, богата дидактична и игрова база, постоянна квалификация на 

учителите, ежедневно взаимодействие с родителите. Постигането на тези условия 

несъмнено изисква силно финансиране, което включва не само държавата, но и дарители за 

благотворителна дейност, собствени приходи на детската градина, лично участие с труд и 

усилия за обществено полезна дейност, както на родителите, така и на служителите в 

детската градина. Смята се, че детската градина е инициативния фактор във 

взаимодействието с родителите. 



Целенасочената съвместна дейност между детската градина и семейството осигурява 

единен подход в разкриването на обкръжаващия детето свят и постоянна взаимна 

информация за цялостното развитие на детето, за неговите интереси, потребности и 

поведение. 

Това предполага съвместни координирани действия, за да остане детската градина 

естествена среда, обуславяща развитието на духовните потребности и интереси на детето. 

Необходимо е утвърждаване тенденция за тясно сътрудничество между семейството и 

детската градина. Отношенията между родители и учители да се изграждат на основата на 

разбирателство, единомислие и непрекъснато общуване и взаимодействие в името на 

детето. 

Сътрудничеството на детската градина със семейството и социалните партньори като 

единен работещ екип е в основата на иновационните търсения на ДГ за споделяне 

отговорността при обучението и възпитанието на децата в предучилищна възраст. 

ОСНОВНА ЦЕЛ: 

Да регламентира конкретните задължения за координирани действия между всички 

ангажирани субекти в процеса на предучилищно образование  за осигуряване на качествено  

предучилищно образование за всяко дете, както и за формиране на положително отношение 

към детската градина, мотивация за учене и благополучие за децата. 

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ: 

1. Обединяване на ресурсите и усилията между страните за осигуряване ефективно 

взаимодействие при работа с децата в детската градина. 

2. Постигане на консенсус по всички цели и аспекти на дейностите в детската градина. 

3. Изясняване и разпределяне на основните права и задължения, процедури и подходи на 

участниците в предучилищното образование в детската градина. 

4. Повишаване на доверието в образователната система. 

5. Активно участие на родителите за успешна адаптация и социализация на детето, както и 

в образованието на техните деца за подкрепа на личностното развитие на децата. 

6. Създаване на условия за ранно детско развитие и подготовката на децата за училище. 

7. Разбиране, подкрепа и споделена отговорност между детската градина и семейството, 

формиране на положително отношение към училището и мотивация за учене. 

8. Съвместна работа за разбиране на ученето като ценност. 

Стъпки за възвеждане на механизма за взаимодействие 
- Отговорностите, описани в механизма се включват в длъжностните характеристики 

на педагогическите специалисти. 

- Механизмът за взаимодействие се оповестява, чрез информационните табла на 

родителите 

- Механизмът е част от стратегията, програмната система. 

 

Предучилищното образование като процес на възпитание, социализация, обучение и 

отглеждане на децата се осъществява чрез взаимодействие между участниците в него: 

1.Деца 

2.Родители 

3.Директор, учител и други педагогически специалист 

4.Обществен съвет, родителско  настоятелство 

5.Община 



6.РУО на МОН 

Взаимодействието между участниците в предучилищното образование създава условия за 

постигане на целите на предучилищното образование, както и за формиране на 

положително отношение към детската градина и мотивациязаучене. 

Осигуряването на съвременно образование, което да подготви децата, с необходимите  

знания, стремежи, ценностни нагласи, като съхрани културната идентичност и духовна  

самобитност на отделните индивиди, определяме с изграждането и развитието на 

общочовешките ценности, на хуманизма, солидарността и миролюбието - основни 

принципи на човешкия прогрес. Социалната мисия обусловена от основните цели: да 

постави  индивидуалността на детето в центъра на образователния процес.  

В търсене на нови форми на сътрудничество с родителите на децата и педагогическо 

взаимодействие с децата се гарантират възможностите за педагогическа свобода при  

осъществяване на образователния и възпитателен процес и се създават ефективни условия 

за формиране и развитие на децата. 

Екипността, партньорството между педагогическите екипи на всяка група и семействата, 

между педагогическия екип и директора е най-сигурната гаранция за качествена 

педагогическа дейност. Търсенето на сътрудничество на всички нива в детската градина е  

предпоставка за разчупване на старите, шаблонни и формални форми на взаимодействие. 

Детската градина осъществява своята мисия организирано и целенасочено и посредством 

педагогическото взаимодействиемежду учителя /родителя, детето и детската общност. 

Сътрудничеството със семейството и обществените организации при работата екипите е 

ключов момент за единна стратегия при цялостното развитие на детето. 

Общуването между учителя и детето е творчески процес на взаимна промяна и познание - 

учителя като разкриваща се личност и детето като развиваща се личност.Детето изразява 

своята индивидуалност и на тази основа се социализира. От друга страна, то възпроизвежда 

и твори по свой начин нов опит - развива и изявява своята индивидуалност.Субект-

субектните отношения обхващат от следните параметри:-възприемане на детето от учителя 

като ценност не само за обществото, но и за самия него; 

-откриването на детската индивидуалност от учителя в общуването и на фона на вписването 

и в детската група; 

-взаимодействията учител –дете; учител –детска група; учител –родител, чрез 

разнообразяване формите на общуване и дейност; 

-осигуряване среда, която стимулира детето към активност и творчество; 

-диалог между учителя и детето; 

-създаване на умения за работа в екип; 

-формиране и развиване на организаторски способности за по-добра реализация и висок  

социален статус; 

-зачитане на значимостта на другия в общуването и утвърждаване самочувствието на  

детето; 

-създаване на условия за самостоятелен избор на дейност; 

-изграждане на умения за общуване в група, в която има както единодушие, така и  

различие и конфликти; 

-изграждане на умения за приспособяване в различни условия, бърза адаптация в  

социална среда. 

С помощта на учителя като пример за подражание и инициатор на детската активност,  

който търси връзка между интелектуалните и творческите възможности, се постигат  

положителни резултати в процесите на възприемане, изразяване и изобразяване, които са  

особено важни за цялостното психично развитие на детето. Когато децата притежават 

богати знания, умения и навици, както и способност активно да ги прилагат, те с желание 

се стремят към творческа изява. 

Основни форми на взаимодействие учител –дете осигуряват условия за : 

• Създаване на интерактивна образователна среда / фронтална, индивидуална и екипна  



работа/; 

•Създаване на образователна среда за индивидуален процес на обучение; 

• Създаване на образователна среда, която активизира познавателната, емоционалната и  

социалната активностна детето; 

• Създаване на индивидуална програма на детето; 

• Създаване на образователна среда , стимулираща рефлексивното развитие / осъзнаване  

на знания и умения, изграждане на умения у децата за оценка и самооценка, изграждане на  

умения у децата за контрол и саморегулация на поведението. 

• Създаване на образователна среда за действената активност на детето; 

Взаимодействие Детска градина -семейство: 

Целта на детската градина е да създаде естествена среда, обуславяща развитието на 

духовните потребности и интереси на детето и превръщането и в тенденция за тясно 

сътрудничество между семейството и детската градина.  

Изготвена е програма за превенция за ранно напускане на ДГ, чийто основни акценти са :  

Предоставяне на дейности за приобщаващо образование, чрез включване на децата в  

допълнителни дейности, съобразени с потребностите и интересите на децата; индивидуални  

план –програми; осъществавяне на взаимодействие за социално подпомагане за 

предоставяне на социални услуги по реда на ЗЗД; Прилагане на механизъм на въздействие 

върху вътрешната мотивация на детето, отчитайки причините и обстоятелствата за 

проблемните деца. Традиция в детското заведение е отговорно партньорство между ДГ и 

родителската общност. Стремежът за изграждане на партньорски отношенията между 

родители и учители е на основата на разбирателство, единомислие и непрекъснато 

общуване и взаимодействие. С възможностите за участие на родителите в управлението на 

детското заведение се създаватусловия за сплотени, действени и демократично 

функциониращи общности в детската градина.  

Основните акценти гарантират: 

1. Повишаване статуса на всеки педагогически специалист–позитивен, авторитетен, 

информиран; 

2. Осигуряване на специализирана помощ на родители, чиито деца се нуждаят от такава; 

3. Общностмеждуучител-дете-родител,коятода открива и обсъжда скритите проблеми  

и търси оптимални варианти за отстраняването им; 

4. Превръщане на детската градина в желано място за отворено публично участие на  

всички институции, поставили детето в реален център на образователния процес. 

Форми на педагогическо взаимодействие с родителите: 

Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина се 

осъществяват чрез различни индивидуални и групови форми на работа. Съществуват 

разнообразни средства, подходи, стратегии, които отговарят на потребностите на 

различните семейства. Формите на педагогическо взаимодействие с родителите на децата 

са многообразни-ежедневни и периодични: 

Времето, когато родителите водят или вземат детето от градината. 

- индивидуален разговор /среща/ между детския учител и родителя; 

- информация на родителите за възпитателно-образователната работа с децата; 

Съобщения и бележници – размяната на съобщения е резултатно средство за осигурявани 

на непрекъснато общуване. 

Таблата за съобщения са друг начин за размяна на информация. 

Бюлетините също са добър начин и средство за връзка със семейството. 

Консултации – индивидуални и групови  - в удобно за родителите време. 

Родителските срещи са утвърдена форма за общуването. 



Открити моменти от живота на детето в детската градина – учебни ситуации, 

празници и развлечения, „отворени врати” за родителите във всеки удобен за тях момент от 

режима. 

Поздравителни адреси до родителите по повод на  национални празници; 

Лични покани за присъствие на тържества и празници в детската градина; 

„Училище за родители” –учителите публикуват статии за възпитанието на децата на 

страницата на детската градина; 

Постоянни изложби на детско творчество в групите, на входовете, във фоайетата; 

Мониторинг: анкети за проучване на родителското мнение по различни въпроси два-три 

пъти годишно; 

Отчет – трябва да е написан в позитивен тон, като се акцентира на силните страни, а 

проблемите да се посочват пряко и обективно. 

Сътрудничество и взаимодействие се осъществява и в  случай, когато конкретна ситуация 

или поведение на детето го прави необходимо / чл. 208, ал.1 от ЗПУП/. 

Родителите дължат почит и уважение на педагогическите специалисти, които от своя 

страна зачитат правата и достойнството на самите родители като участници и партньори в 

системата на предучилищното образование / чл. 219, ал.2 и 3 от ЗПУО/. 

Родителите участват в Обществения съвет на детската градина или училището по реда 

посочен в Глава четиринадесета, Чл. 265 и Чл. 266 на ЗПУО. 

Родителите имат права  и задължения, посочени в Гл. десета, чл.209 и чл. 210 на ЗПУО.  

Отговорно участие на семейството в стимулиране постиженията на децата и позитивното 

семейно възпитание. 

Реализирането на „педагогическо образование на родителите” предполага запознаване на 

родителите с ефективни методи и средства за възпитателно влияние чрез провокиране и 

оптимизация на техните житейско-възпитателни ориентири. То подпомага усвояването на 

позитивни модели на родителско поведение; осмисляне и осъзнаване конкретните 

възпитателни ситуации и начините за разрешаването им; изграждане достойнство, комфорт 

и увереност в себе си като възпитатели. Педагогическото образование на  родителите е 

свързано както с традиционни форми за сътрудничество със семейството /поддържане на 

постоянна връзка, родителски срещи/, така и с неформални интерактивни стратегии и 

технологии /социално-педагогически тренинг за оптимизация на житейско-педагогическата 

култура на семейството/. 

Реализацията на педагогическото образование е свързано с образователни материали за 

родителите по проблематиката на семейното възпитание. В случаите на обща и 

допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата екипът за подкрепа за 

личностно развитие работи съвместно с родителите – чл.176. ал.5 от ЗПУО. 

Работата в сътрудничество и партньорство между педагози и родители е основата, върху 

която се създават конкретните практики и опит за печелене на широка обществена 

подкрепа на детската градина като институция.  
Индивидуализирането и оптимизирането на педагогическото взаимодействие е невъзможно 

без информация за: 

–  структурата и съдържанието на семейните отношения и статуса на детето в семейството; 

–  семейната атмосфера и емоционалното благополучие на детето у дома; 

-   особеностите на семейната култура, етническата принадлежност и професионалната 

реализация на родителите; 

–   доминиращия тип на възпитание в семейството; 

-   нивото на знания и умения, проявени интереси и способности на детето до постъпването 

му в детската градина; 

–    здравословнoто състояние на детето; 

–    предпочитаните и непредпочитани храни... 



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

неповторимата ситуация в семейството и непрекъснатото сътрудничество с него. Понятието 

семейство трябва да се разглежда по-широко от традиционното майка – баща – дете. 

Непрекъснатото сътрудничество и взаимният обмен на информация с родителите 

предполагат  високо ниво на комуникативни умения у учителя, гъвкаво използване на 

разнообразни способи за общуване, отчитане на чувствата, преживяванията и очакванията, 

изразени (или замаскирани) в поведението на родителите. 

За постигането на тази цел е важно: 

     –        да се проучат различни модели на семейни отношения и тяхното влияние 

върху поведението на децата (чрез наблюдения на игри, анализ на детски рисунки и 

разкази, беседи и анкети с деца, родители, учители...); 

    –        да се изпробва и оцени ефективността на различни модели за общуване с деца 

и родители, с оглед на доминиращия емоционален тон (доброжелателност и уважение, 

разбиране и съпричастност, лична ангажираност в обръщенията, изискванията, оценките...); 

    –        да се обмислят и приложат конкретни подходи за неформални контакти с 

определена цел (събиране на първоначална информация за ново дете, обсъждане на 

възникнал инцидент, стимулиране интереса на родителите към различни детски дейности и 

т.н.). 

Участието на родителите в образованието на децата може да бъде от съществено значение в 

няколко различни насоки, които се преплитат и допълват 

• Програми, занимания, игри, в които родителите участват заедно с децата си; 

• Насърчаване на родителите да се включват в домашните занимания и проектите на 

децата си 

• Участие на родителите в ДГ като помощник-учители или организатори на различни  

дейности, клубове по интереси, образователни екскурзии 

• Консултиране с мнението на родителите, активно участие  на родителите във  

вземането на решения, засягащи образователния  процес 

• Курсове за обучение на родители, програми за учене през целия живот 

• Особено полезни се оказват проектите, в които родителите и децата заедно работят 

за облагородяване на околната среда, двора, подготовката на празници в ДГ, или пък вземат 

участие в доброволни инициативи в помощ на уязвими групи. 

 
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 
Обществения съвет към детската градина се създава по силата на чл. 264 на ЗПУО с цел 

създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности. Общественият 

съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и за граждански контрол на 

управлението с участие в работата на педагогическия съвет, чийто политики и мерки да 

повишават качеството на образователния процес. 

 

НАСТОЯТЕЛСТВО при ДГ „Св. св. Кирил и Методий” 

Към ДГ “Св. св. Кирил и Методий” има изградено Настоятелство, което работи като 

партньор и коректив на ръководството на детското заведение. Настоятелството е 

независимо доброволно сдружение за подпомагане на дейността на образователната 

институция. Настоятелството е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност и организират дейността си при условията и 

по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите 

на този закон, на устава или на учредителния си акт.  

Дейността на Настоятелството е насочена към обединяване усилията на родителската и 

друга общественост с тези на държавните и общинските органи и организации, физически и 

юридически лица за подпомагане развитието на общественото предучилищно образование, 



поддържането на материално-техническата база на детската градина, организира 

обществеността за подпомагане на институцията и др.. 

 

 Всички тези възможности за включване на родителите в образованието на техните деца 

създават една нова среда, в която семейството и децата са във фокуса на вниманието и 

всички услуги, предлагани от образователните институции, са насочени в тяхна полза.  

 

Стратегията е приета на ПС на 19.09.2016г., и актуализирана на ПС с протокол №1 

/17.09.2018г. 


