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                                                            ПРОГРАМНА СИСТЕМА 

                                                                                                          ЗА 

                                                                        РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022- 2023год. 
                                                   

Процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагането на програмна система като част от стратегията за развитието 

на детската градина, която се приема с решение на педагогическия съвет. 

Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, 

подчинени на обща цел. 

Програмната система трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да създава условия за придобиването на компетентностите по всяко от образователните направления; 

2. да отчита спецификата на детската градина и на групите; 

3. да съответства на интересите, възможностите и възрастовите характеристики на децата. 

В програмната система се включват: 

1. подходи и форми на педагогическо взаимодействие; 

2. разпределение на формите на педагогическо взаимодействие; 

3. тематично разпределение за всяка възрастова група; 

4. механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование. 



 Настоящата програмна система се разработва в съответствие с чл. 70, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО, ДВ. бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 

16.09.2021 г.   

Програмната система е част от стратегията за развитието на детската градина.  

     Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, 

       Програмната система урежда отношенията в ДГ № 84 „Детелина”, за период от 4 години. Сама по себе си тя включва   

участниците в образователния процес и разпознава детската личност като уникална. 

 

Тематично разпределение 

Тематичното разпределение осигурява ритмичното и балансираното разпределяне на съдържанието по образователните 

направления и включва темите за постигане на отделни компетентности като очаквани резултати от обучението, както и методите и 

формите за проследяване на постиженията на децата. 

Тематично разпределение се разработва, като се отчитат интересите на децата и спецификата на образователната среда. 

    Педагогическият  съвет в ДГ № 84 „Детелина“ прие на свое заседание с решение № 2 / Протокол № 3 / 02.02.2022 г. през 

учебната 2022г. / 2023г. педагогическите специалисти в групите – 1; II ; 1Ia и ПГa да работят с учебните помагала  ‘‘Златното 

ключе‘‘ на издателство ‘‘Бит и техника‘‘, а групите III и ПГ да продължат с учебните помагала „Приятели“ на издателство 

„Анубис“ и хорариума по възрастови групи. 

    

  ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА  е цялостна концепция за развитие на детето и придобиване на компетентности по всяко 
образователно направление чрез подходи и форми на педагогическо взаимодействие, които са в съответствие със Закона за 
предучилищното и училищното образование (2016 г.) , Наредба № 5/03.06.2016 г. - Държавните образователни стандарти за 
предучилищното образование – ДОС и  Наредба №13 от 21.09.2016г. за гражданското,здравното,екологичното и интеркултурното 
образование –ДОС. 

 

Подходи и форми на педагогическо взаимодействие 

Подходи 
Подходите за реализиране на програмната система са следните: 

• Игров подход - образователните и възпитателните цели се постигат при използването на играта като водеща дейност за 

педагогическо въздействие във всичките й разновидности: предметни игри, творчески игри, конструктивни игри, игри с 

правила, дидактични игри, словесни игри, подвижни игри, народни игри 

• Подход на хуманност и толерантност - този подход поставя детето като главна ценност в системата на взаимоотношения, а 

хуманността като главна тяхна норма. Педагогическото взаимодействие се основава на уважение към всеки човек и към 

неговите различия на вероизповедание, етническа принадлежност, физическото или психическото му състояние. В детска 



градина ДГ № 84 „Детелина” държим на хармоничното общуване между децата. Това включва дребни, но важни неща - 

поздрави при среща и раздяла, изрази на учтивост и внимание, изчакване и др. 

• Личностен и индивидуален подход към всяко дете. 

• Ситуационен и интегрален подход. 

• Конструктивен подход. 

• Иновативен подход - всичко ново, което може да донесе развитие на добри идеи и ще доведе до изпълнение на поставените цели в 

Стратегията за развитие на детската градина. 

• Позитивен подход - вяра във възможностите и силите на всяко дете. 

• Диференциран подход, съчетан с личностен и индивидуален - оценяване на възрастовите различия на децата и 

индивидуалните качества на всяко дете. 

• Използване на Е-обучение и технологии 

• Интеркултурно образование 

• Креативност и успеваемост  

• Интеркултурно образование 

• Възрастов – продиктуван от необходимостта за освобождаване от опеката и контрола на възрастния,от увеличаване 

степента на свобода на детската личност. 

     Формите на педагогическо взаимодействие 

     Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на очакван резултат, свързан с цялостното развитие на 

детето, в който основни участници са: учителят и детето. При осъществяване на педагогическо взаимодействие учителите 

използват игровата дейност за постигане на компетентностите по образователни направления .  
Игровата дейност е основата на всички видове форми на взаимодействия през учебното и неучебното време в детската градина и 

в подготвителна група в училище. 

Формите за педагогическо взаимодействие в програмната система са:  

• основна  

• допълнителна 

При използването на формите на педагогическо взаимодействие, детският учител се съобразява със: степента на развитие на 

децата в групата, възрастови особености, потребности и интереси за постигане на целта  – цялостно развитие на детето.  

Основна форма на педагогическо взаимодействие , която протича предимно под формата на игра е педагогическата 

ситуация.Броят и продължителността на педагогическите ситуации се определя от държавния образователен стандарт за 

предучилищно образование. Тя се организира само в учебно време, чрез нея се интегрират двата процеса – на възпитание и 

обучение, съобразени с играта и личният предметно-практическият опит на детето в групата.  



Ситуацията се използва при реализиране на образователните направления: български език и литература, математика, околен свят, 

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

Продължителността на една педагогическа ситуация варира в зависимост от възрастта на децата: 

         от 15 - 20 минути – за първа и  втора възрастова група 

    до 20 – 30 минути за трета и четвърта възрастова група . 

     Основните форми на педагогическо взаимодействие се осъществяват при целодневна,почасова или самостоятелна организация по 

избор на родителя при условия и ред ,определени с ДОС за предучилищно образование. 

Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират по преценка   на учителя в съответствие с 

интересите и потребностите на децата. Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие  разширяват и усъвършенстват 

компетентностите на детето по седемте образователни направления. Допълнителни форми са: Самостоятелни дейности по избор 

на детето – в зависимост от условията в групата; Дейности, организирани от детския учител – различни видове игри, състезания, 

конкурси  екскурзии, лагери, спортни празници, тържества, развлечения, наблюдения на обекти от околната среда. Провеждат се 

извън времето на педагогическите ситуации, както в учебното, така също и в неучебното време.  

Допълнителни форми намират  приложение в сутрешни режимни моменти и след следобедния сън. 

В съществуващата практика и разписанията на програма за ПГ група за училище допълнителните организационни форми са 

незадължителни нерегламентирани във времето педагогически ситуации.Те могат да бъдат осъществявани: 

➢ с цялата група 

➢ с малки групи деца 

➢ индивидуално 

   Приоритети: 
• Образователно съдържание, включващо ключови за децата знания, умения и отношения по образователните направления и       

връзката между тях. 
• Връзка и проходимост между всички възрастови групи в детската градина, както и към образователния процес  в училище. 
• Ефективна система за проследяване на резултатите от процеса на усвояване на знания, умения и отношения. 
 
Концептуални цели: 
Основна цел: Цялостно развитие на детето и създаване на условия за изява на индивидуалния му потенциал и 

емоционално благополучие. 
 
Водещи цели: 
1. Осигуряване на образователен процес, съобразен с образователните направления и образователните ядра, определени от         

Държавните образователни стандарти (Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищно образование). 



2. Осигуряване на взаимодействие между дейностите на детето в съответствие със задачите по образователни направления и 
образователните ядра към всяко направление. 

3. Приложение на основни и допълнителни подходи и форми на педагогическо взаимодействие, съобразени с възрастта на децата 
и постигане на компетентностите, определени в ДОС за предучилищно образование. 

4. Активното присъствие на игрови ситуации и игрови подходи в образователния процес по всички направления. 
5. Осигуряване на баланс между програмната система – от една страна, и от друга – необходимостта от перманентно 

усъвършенстване и актуализиране на Стратегията за развитие на детската градина. 
Тематичното разпределение по образователните направления за всяка възрастова група се характеризира с: 
• Ритмично и балансирано разпределение на образователното съдържание по теми, месеци и седмици. 
• Принадлежност на всяка тема към съответно образователно ядро. 
• Очаквани резултати от целенасочената работа по всяка тема. 
• Пособия от образователната система „Приятели“ и ‘‘Златното ключе‘‘, подходящи за дейности на детето по съответната тема. 
Проследяване на резултатите от образователния процес: 
1. Проследяването на резултатите от образователния процес има следните задачи: 
• да се проверява ефективността на отделните подходи и форми на педагогическо взаимодействие; 
• да се проследяват резултатите от образователния процес: по образователни направления; общо за детската група; по отношение 

на всяко дете; 
• на базата на тези резултати да се планира образователния процес  по дейности и образователни направления; 
• да се осъществява съобразеност на образователният процес с индивидуалните особености или специалните образователни 

потребности на децата. 
2. Средствата за проследяване на резултатите от образователния процес се прилагат: 
текущо: чрез ситуации, включени в хорариума по отделните образователни направления. 
на принципа „вход-изход“: чрез ситуации – също включени в хорариума на образователното направление, в началото и в края на 

учебната година. 
 
Посочените приоритети, концептуални цели, структурирането на тематичното разпределение по групи и образователни 

направления, както и проследяването на резултатите от образователния процес са важна част от Стратегията за развитие 
на Детска градина № 84„Детелина“, характеризираща се със следните основни аспекти: мисия и визия, ценността на нагласите, 
поведението и глобалната цел на педагогическия екип. 

 

ПРИМЕРЕН ХОРАРИУМ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1. ГРУПА 3 – 4 ГОД. 2. ГРУПА 4 – 5 ГОД. 3. ГРУПА 5 – 6 ГОД. 4. ГРУПА 6 – 7 ГОД. 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И 

ЛИТЕРАТУРА 
2 3 3 4 



МАТЕМАТИКА 2 2 3 3 

ОКОЛЕН СВЯТ 2 (1+1) 2 (1+1) 3 (2+1) 3 (2+1) 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 2 2 2 2 

МУЗИКА 2 2 2 2 

КОНСТРУИРАНЕ И 

ТЕХНОЛОГИИ 
2 2 2 2 

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 3 3 3 3 

ОБЩО ЗА СЕДМИЦАТА 15 16 18 19 

 
 

 

 

Разпределението на минималния брой на основните педагогически ситуации за обучението 

по  БДП: 

 

Първа група Втора група ПГ-5год. ПГ-6год. 

5 педагогически ситуации 5 педагогически ситуации 6 педагогически ситуации 7 педагогически ситуации 
 

   Обучението по БДП в детската градина се осъществява задължително във всички групи в основни и допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие. 

Програмната система за работа през учебната 2022-2023год.  е утвърдена на ПС  с Протокол № 1, решение №12.  

 


