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5148, село Козаревец, ул.”Славяни” №1, общ. Лясковец, обл. В. Търново
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Утвърдена!
Директор:
/Мария Николова/

П РО Г Р А М Н А С И С Т Е М А

НА

ДГ ”ДЕТЕЛИНА”, С.КОЗАРЕВЕЦ

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018Г.

I. Програмната система е неотменна част от Стратегия за развитие
на ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА” ‐ С. КОЗАРЕВЕЦ за периода 2016 –
2020г. и реализира част от подцелите и дейностите на ценността на
детската градина и глобалната цел при осигурена среда за учене чрез
игра, съобразна с възрастовите особености и гарантираща цялостното
развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и
психическото му здраве.
ГЛОБАЛНА ЦЕЛ – Полагане основите за учене през целия живот чрез
осигуряване физическо, познавателно, езиково, социално, емоционално
и творческо развитие на децата за подготовка на училище.
МИСИЯ‐ Важна мисия на детска градина „Детелина”, с.Козаревец е да
бъде детска градина,която предлага в условията на смесена по възраст
група,много добра подготовка на децата за училище, съобразно ДОС по
предучилищно
образование
за
физическо,познавателно,езиково,социално‐нравствено, личностно –
творческо развитие на децата в условията на осъзнато прилагане на
играта,като основен метод, подход и дейност от педагозите,
екологосъобразно възпитание и мъдро ръководство по принципа на
доверие и прозрачност.
ВИЗИЯ‐ ДГ ”Детелина”е желано и любимо място за децата с пространства
за игра,познание и общуване; място за сътрудничество и просперитет за
семействата и колектива.Повече от всичко желая детската градина да е
дом на радост и веселие, обич и щастие, творчество и знание, място за
сигурност и развитие, място с ясни правила и роля в съвремието.
Основният стремеж на целия екип е утвърждаване на детската градина
като конкурентноспособна детска градина,формираща у децата
национални и общочовешки добродетели при подготовката им за
социализация и реализация.
Тя се базира на спираловидни стъпки, като всяко стъпало е по‐високо
по отношение на овладени знания, умения и социализация на детето, за
постигане на краткосрочна, дългосрочна и глобална цел.

Подходите за педагогическо взаимодействие в програмната система
образуват комплексен подход, който гарантира правото на глас, изказване
и задаване на въпроси от страна на детето и практическо реализиране на
творческите идеи и инициативи. През периода 2016‐2020 г. в ДГ
„Детелина” ще се прилагат следните подходи:
‐ личностно ориентиран‐ хуманно‐ориентиран педагог, който да
притежава позитивно отношение към детето и го приема такова, каквото
е, разбирайки необходимостта от корекция на отделни качества и
положително отношение към цялостната личност на детето.
‐игров – използване на най‐емоционалния, бърз и ефективен метод за
въздействие‐ играта, с помощта на основния инструмент‐ въображение
‐ комуникативен – Формиране на комуникативноречеви умения,
комуникативна компетентност като предпоставка за успешна
социализация на децата;
‐ хуманистичен – като се имат предвид индивидуалните особености на
личността на детето, да се създадат благоприятни условия за развитие на
тези процеси.
‐ индивидуален – Да се работи с децата така,че да се откриват и насочват
дарованията и талантите; да се създава простор за разгръщане и
развитие;да се полагат усилия , внимание и грижи към изоставащите,
инертни,недостатъчно активни; за „аутсайдерите”; да се полагат грижи и
за децата с проблеми в здравословно развитие; за пробуждане на
творчески сили и таланти.
- конструктивен – Активно участие намесата на представянето и
паметта.Необходимо е провокиране на говорната активност у децата.

II.Ще
прилагаме
взаимодействие:

следните

форми

на

педагогическо

1. Основни: Педагогически ситуации ‐ Български език и литература,
Математика, Околен свят, Физическа култура, Музика, Изобразително
изкуство, Конструкции и технологии.
Хорариумът е гласуван на Педагогически съвет с Решение № 1, Протокол
№ 1 ,Дата: 15.09.2017г.
Възрастова група/общ
Образователно
брой
направление
Първа‐11
БЕЛ
Математика
Околен свят
Изобразително
изкуство
Музика
Конструиране и
технологии
Физическа култура
Втора‐13
БЕЛ
Математика
Околен свят
Изобразително
изкуство
Музика
Конструиране и
технологии
Физическа култура
Трета ‐ 15
БЕЛ
Математика
Околен свят
Изобразително
изкуство
Музика
Конструиране и
технологии
Физическа култура
Четвърта ‐ 17
БЕЛ

Брой педагогически
ситуации
1
1
1
2
2
1
3
2
1
2
2
2
1
3
3
2
2
2
2
2
3
3

Математика
Околен свят
Изобразително
изкуство
Музика
Конструиране и
технологии
Физическа култура

3
2
2
2
2
3

Утвърдил!
Директор:…………………………….
/Мария Николова/

С ЕДМИЧНО

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ

по образователни направления за Първа група
ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

Околен свят/

Български
език и
литература

Математика

Физическа Музика
култура

Физическа
култура

Музика

Изобразит Конструиране и
технологии
елно
изкуство

Природен свят
Изобразително
изкуство
Физическа
култура

ПЕТЪК

С ЕДМИЧНО

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ

СИТУАЦИИ

по образователни направления за Втора група

ПОНЕДЕЛНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК

Околен свят/

Български
език и
Природен свят
литература

Музика

Български
език и
литера‐
тура

Околен
свят

Изобразително Физическа
изкуство
култура

Изобразител
но изкуство

Физическа
култура

Конструи‐
ране и
технологии

Физическа
култура

ВТОРНИК

Математика

Музика

С ЕДМИЧНО

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ

СИТУАЦИИ

по образователни направления за Трета група

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК

СРЯДА

Околен свят/

Математика Български език Околен свят
и литература

Природен
свят

Български
език и
литература

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

Изобразител‐ Физическа
но изкуство
култура

Музика

Физическа
култура

Физическа
култура

Конструи‐
ране и
технологии

Изобразително Музика
изкуство

Математика

Конструиране
и технологии

С ЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА
ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ

СИТУАЦИИ

по образователни направления за Четвърта група
СУТРИН

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК

Български
език и
Природен свят
литература

Околен свят

Български Математика
език и
литература

Изобразителн
о изкуство

Физическа
култура

Музика

Физическа
култура

Български
език и
литература

Математика

Конструиране Математик Музика
и технологии а

Околен свят/

СЛЕД ОБЯД

Физическа
култура

Изобразително
изкуство

Конструиране
и технологии

2. Допълнителни форми:
2.1. В рамките на дневната организация
Основните и допълнителни форми се обединяват от дневната
организация за детската градина.
‐ утринна гимнастика;
‐ утринна среща;
‐ развлечения;
‐ празници;
‐ екскурзии;
‐ посещения на обществени институции /библиотека, гара, читалище,
община, фирми, дейност на открито/.

ДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ
НА ДЕЦАТА ОТ ДГ „ДЕТЕЛИНА” С. КОЗАРЕВЕЦ

ЧАС
7.ОО – 8.00
8.00 – 8.10
8.10 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 10.30
10.30 – 11.45
11.45 – 12.00
12.00 ‐12.45
12.45 – 13.15
13.15 ‐15.00
15.00 ‐15.30
15.30 ‐16.00
16.00 – 16.30
16.30 ‐17.30
17.30 – 18.30

УТВЪРДИЛ:

ОСНОВНИ ФОРМИ
ПРИЕМ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОР
УТРИННА ГИМНАСТИКА
ПОДГОТОВКА ЗА ЗАКУСКА
ЗАКУСКА
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ
СВОБОДНИ ИГРИ И ДЕЙНОСТИ НА
ОТКРИТО
ПОДГОТОВКА ЗА ОБЯД
ОБЯД
ПОДГОТОВКА ЗА СЛЕДОБЕДНА
ПОЧИВКА
СЛЕДОБЕДЕН СЪН
СТАВАНЕ ОТ СЪН И ПОДВИЖНИ
ИГРИ
СЛЕДОБЕДНА ЗАКУСКА
ПЕДАГОГИЧЕСКА СИТУАЦИЯ
ИГРИ НА ОТКРИТО
ИЗПРАЩАНЕ НА ДЕЦАТА

СЪГЛАСУВАЛ:

Мария Николова

Екатерина Миновска

Директор на ДГ „Детелина”

Ст.Експерт ПВ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ
СИТУАЦИИ
I гр. ‐ 11
II гр. – 13
III гр. ‐ 15
IV гр. – 17

Седмично разпределение по групи и дневна
организация.
Възможна е промяна на седмичната и дневна организация,
според интересите на децата.
2.2.Допълнителни форми в празничния календар на детската
градина:

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР 2017/2018г.

№

Видове

1.

Тържествено
откриване на
новата учебна
година

Мария Николова 15.09. 2017г.

Световен ден на
туризма‐„Туристи
с родителите”

Кинка
Шубракова

2.

Отговорник

Месец

Кинка
Шубракова
27.09.2017г.

Конкурс „Най‐
добър турист”
3.

Международен
ден на музиката
„Да слушаме и
пеем”

Мария Николова 01.10.2017г

4.

Есенен празник –
“Есенни багри”.

Кинка
Шубракова

01.10.2017г.

5.

Работилница с
родители и
партньори‐
Изработване на
постери.
„Ден на
народните
будители“

Кинка
Шубракова

26.10.2017г.

„Ден на бащата“

Мария Николова 11. 2017г
с родителите
Кинка

6.

7.

Мария Николова
Мария Николова 01.11.2017г.
вътрешно
мероприятие

Шубракова

8.

Международен
ден на
толерантността
„Нека сме
толерантни един
към друг”

9.

10.

11.

12.

13.

Коледна
работилница;
„Коледа, светла
Коледа”
Световен ден на
думата
„Благодаря”
„Нашето
БЛАГОДАРЯ в
рисунки”
Международен
ден на Добротата
Сувенири с деца и
родители‐Акция
Социално
подпомагане
„Баба Марта
бързала”

Тържествено
отбелязване на
националния
празник 3 март
„Българин да се
наричам”

Кинка
Шубракова

16.11.2017г.

Мария Николова Декември 2017 г.
пред родителите
Кинка
Шубракова
Кинка
Шубракова

11.01.2018г.

Мария Николова 17.02.2018г.

Кинка
Шубракова

Март 2018 г.
пред родителите
и
вътрешно
мероприятие

Мария Николова Март 2018 г.
пред родителите
Кинка
и
Шубракова
вътрешно
мероприятие

14.

„С обич за мама”

Мария Николова 08.03.2018 г.
Представяне:
Кинка
пред родителите
Шубракова

15.

Световен ден на
водата
„Водице бистра,
студена”
Опити с вода;
Правила;
Постери с
различни
оцветявания
Ден на хумора и
шегата 01 април

Мария Николова 22.03.2018г.

16.

Кинка
Шубракова

01.04.2018г.

17.

Международен
Мария Николова 02.04.2018г.
ден на книгата:
/Посещение на
библиотеката;
Драматизация;Кът
на книгата/стимул
за опазване на
детската книга/
МОБИЛНА
БИБЛИОТЕКА
„Библиотека в
куфар“

18.

„Пролетно
вълшебство“

Кинка
Шубракова

19.

„В очакване на
Великден”

Мария Николова Април 2018г
пред родителите
и
вътрешно

Април 2018 г.
пред родителите
и
вътрешно
мероприятие

мероприятие
20.

Състезание за
безопасно
движение

Кинка
Шубракова

м.ІІІ‐ІV.2018 г.

21.

Седмица
посветена на
здравето

Мария Николова 01‐07.ІV.2018 г.

22.

Ден на Европа –
изготвяне на
електронна
картичка

Мария Николова 09.05.2018г.

23.

“Довиждане ДГ,
здравей
училище”–
изпращане на
бъдещите
първокласници

Мария Николова 31.V.2017 г.
Представяне:
Кинка
пред родителите
Шубракова

24.

Заключително
тържество ДД

Мария Николова 31.05.2018г.
Представяне:
Кинка
пред родителите
Шубракова

25.

„Аз съм весело
дете“
Детско шоу

Мария Николова Месеци май‐юни
2018г. вътрешно
Кинка
градинско
Шубракова

26.

Организиране на
изложба с детско

Кинка
Шубракова

Кинка
Шубракова

31.05.2018г.

творчество

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Представяне:
пред родителите

„Детство мое“ –
празник за 1‐ви
юни

Мария Николова 1.06.2018г.

Международен
ден на рисунката

Мария Николова 03.06.2018г

Международен
ден на
приятелството
Празнуване на
рождените дни на
децата по групи

Кинка
Шубракова

Участие на децата
от ДГ в
общоградски
изяви, конкурси,
състезания и
изложби
Гостуване на
куклен театър

Кинка
Шубракова

Кинка
Шубракова
09.06.2018г.

Мария Николова ежемесечно
Кинка
Шубракова

Мария Николова При обявяване
Кинка
Шубракова

Мария Николова Веднъж месечно
Кинка
Шубракова

2.3. Допълнителни форми със заплащане от родителите, които
са извън дневната организация на детската градина.

2.4. Основни форми за деца със СОП на ресурсно подпомагане.
3.Тематични разпределения – Приложения

Методи за проследяване на постиженията: Стандартизиран тест
Представени са в края на всяко образователно направление 7
тематични разпределения.

4.МЕХАНИЗЪМ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ
УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
1. Деца
2. Учители
3. Директор
4. Други педагогически специалисти
5. Родители
6. Ученици
7.Обществени организации и институти.
8.Неправителствени организации.

МЕХАНИЗМЪТ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ОСНОВНИЯ ПРИОРИТЕТ В
СТРАТЕГИЯТА НБА ДЕТСКАТА ГРАДИНА:

1.Повишаване качеството на възпитателно‐ образователния
процес по всяко направление от държавния образователен стандарт.
2.Превръщане на детската градина в привлекателен център за
развитие,изява и творчество на децата.
3.Създаване на оптимална материална среда и социално‐
педагогически комфорт за интелектуалното и индивидуалното развитие на
всяко дете.
Дейността на ДГ “Детелина” с.Козаревец се съобразява с Правилника
за прилагане на Закона за семейните помощи‐изм.бр.86 от 6.11.2015год.
За работещо партньорство и добра координация, за разширяване
на контактите и сътрудничество с родители, родителски актив,
институции и обществени организации.

ДЕЙНОСТИ
1. Традиционни родителски срещи за разясняване на
промените в образователната система и свързаните с това нормативни
документи: Стратегия на детската градина и програмна система.
2.Работни срещи с родители по определени теми за
възпитанието и отглеждането на децата; превенция на здравето,
тютюнопушенето и др.
3. Избор на родителски актив.
4.Създаване на Обществен съвет.
5. Включване на родителите в подготовката, организацията и
провеждането на традиционни и значими празници и развлечения,
свързани с празничния календар на детската градина.
6. Взаимодействие с Пенсионерски клуб и Кметство в село
Козаревец.
7. Установяване на партньорски отношения с НЧ ‐ с. Козаревец.

8. Взаимодействие с Община Велико Търново, РУО – Велико
Търново, РЗИ –Велико Търново и други организации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Програмната система е неразделна част от Стратегия за развитие на
детската градина до 2020г. и е с действие за учебната 2017/2018г. Приета
с Решение №1/15.09.2017г.на ПС. Тя е отворена система и може да бъде
променяна, съобразно възникнала необходимост отново с решение на ПС.

