
Средно езиково училище „Св.  Паисий Хилендарски” Дупница 

 

Програмна система за четвърта възрастова група (6 – 7 години) 

 

 

 

 

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 No5 и Държавните образователни стандарти за предучилищното образование – ДОС (2016 

г.) 

     Програмната система на Средно езиково училище „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Дупница се основава на  концепцията, че детето е 

основна ценност и че всички участници в образователния процес трябва да подчинят професионалната си дейност на хуманното  

отношението към детето, че детето трябва да бъде поставено в центъра на образователния процес и около него да се създават условия и 

възможности за развиване на неговите способности. 

Програмната система ще подпомогне учителя, за да осигури условия за пълноценно детско развитие така, че: 

 - Детето да е спокойно, щастливо, уверено и успешно да навлиза в света, чрез игри, познание, радост и творчество. 

 - Учителят уверено и с удовлетворение да постига по-добри резултати в ежедневната си работа с децата и родителите. 

 - Родителят да „израства“ заедно с детето си, като го подкрепя в развитието, подпомага разгръщането на неговия потенциал. 

 - Родителят и учителят имат определени отговорности относно детето, които реализират в сътрудничество в името на детето. 

 



 

I. Подходи и форми на педагогическото взаимодействие:  

1. Подходи: комплексен, интегрален, индивидуален, диференциран, индуктивен, спираловиден, дидактически; комуникативен; 

конструктивен; игрови; демонстрация; упражнение; дидактични игри; изобразителни и имитационни игри; беседа; наблюдение; 

мозъчна атака; интерактивни техники и методи; индивидуален подход към детската личност. 

Предучилищното образование се организира в учебни години. Учебната година започва на 15 септември и завършва на 1 юни на 

следващата календарна година. Учебната година се организира в учебни седмици и в учебни дни. Учебната седмица е с 

продължителност пет учебни дни и съвпада с работната седмица. В случай на разместване на почивните дни през годината на 

основание на Чл. 154, ал. 2 от КТ обявените почивни дни са неучебни, съответно обявените работни дни са учебни за децата. 

Учебният ден включва основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, както и време за почивка, хранене и 

самостоятелни дейности по избор на детето. 

 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 

учителят използва игровата дейност за постигането на компетентностите по Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищно 

образование. 

2. Форми:  В Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование са посочени две форми на педагогическо взаимодействие 

– основна и допълнителна. Формите на педагогическо взаимодействие се организират в съответствие с прилаганата в СЕУ „Св. 

Паисий Хилендарски“  програмна система, като се зачитат потребностите и интересите на децата. 

    Основаната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра. 

Педагогическите ситуации се организират само в периода на учебното време от 15 септември до 1 юни и осигуряват 

компетентностите, определени в Държавния образователен стандарт за предучилищно образование: практическа ситуация; 

практико-приложна ситуация; познавателна ситуация; обучаваща ситуация; 



   Седмичното разпределение се разработва от учителя на конкретната група преди началото на учебната година и се утвърждава 

от директора. Основната форма на педагогическото взаимодействие е педагогическата ситуация по следните направления: 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 както в учебно, така и в неучебно време. Осигуряват 

условия и време за игра и почивка, условия и време за хранене, дейности по избор на детето. Допълнителни форми са: Игри  -  

театрални, конструктивни, сюжетно-ролеви, подвижни, музикални; игри-драматизация; утринна гимнастика; творчески 

занимания по интереси;  формиране на битови, здравни и хигиенни навици; Други дейности, организирани от детския учител – 

различни видове състезания, конкурси, екскурзии, спортни празници, тържества, развлечения, наблюдения на обекти от околната 

среда; Учителят в групата определя редуването на формите на педагогическо взаимодействие и организира деня. Конкретното 

разпределение на педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в годишно и седмично разпределение. 

Годишното разпределение се разработва от учителя на конкретната група преди началото на учебната година. Учебното време се 

организира в учебни седмици и учебни дни. Учебният ден включва основните и допълнителните форми на педагогическо 

взаимодействие, както и време за почивка, хранене, дейности по избор на детето. Продължителността на една педагогическа 

ситуация варира в зависимост от възрастта на децата. 

 

 

 

 

 

 

 



II. Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие: - седмичен хорариум  

1. Брой на педагогическите ситуации по образователни направления в четвърта възрастова група  

Образователно направление Брой 

1. Български език и литература  3 

2. Математика  3 

3. Околен свят  2 

4. Изобразително изкуство  2 

5. Музика  2 

6. Конструиране и технологии  2 

7. Физическа култура  3 

Общо за седмицата: 17 

 

 

 

 

 

 

 



2. Седмично разпределение на педагогическите ситуации 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

Околен свят Математика Околен свят Български език и 

литература 

Физическа култура 

Конструиране и 

технологии 

Музика Изобразително 

изкуство 

Музика Математика 

Изобразително 

изкуство 

Български език и 

литература 

Български език и 

литература 

Математика Конструиране и 

технологии 

Физическа култура  Физическа култура   

 

3. Дневен режим при полудневна организация в периода на учебното време 

№ Времетраене Режимен момент 

1. 7:30 ч.- 8:15 ч. Приемане на децата в училище и занимания по избор на децата 

2. 8:15 ч.- 8:30  ч. Утринна гимнастика 

3. 8:30 ч.- 9:00 ч. Закуска 

4. 9:00 ч.- 11.30 ч. Педагогически ситуации, съобразно седмичното разписание 

5. 11:30 ч.- 12:00 ч. Дейности по избор на децата, игри на открито 

6. 12:00 ч.-12:30 ч. Обяд 



 

 

 

 

 

III.Тематично разпределение за четвърта възрастова група 

Тематичното разпределение е изработено в съответствие с разпоредбите на чл.30 от Наредба №5/03.06.2016г. 

• Тематичното разпределение по образователните направления за четвърта 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, подходящи за дейности на детето към съответната тема. 

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;  по отношение на всяко дете 

✓ на базата на тези резултати да се планира образователният процес по дейности и образователни направления 

✓ да се осъществява съобразеност на образователния процес с индивидуалните особености или специалните образователни 

потребности на децата 

 

 

7. 12.30ч.-13.30 ч. Индивидуална работа. Работа по проекти 

8. 13.30ч.-14-00ч. Изпращане на децата 



Тематичното разпределение е в приложения по общо седем направления: 

1. Български език и литература /приложение №1/ 

2.  Математика/приложение №2/ 

3.  Околен свят /приложение №3/ 

4. Изобразително изкуство /приложение №4/ 

5.  Музика /приложение №5/ 

6.  Конструиране и технологии/приложение №6/ 

7. Физическа култура; /приложение №7/ 

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 и в училище, 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 ДОС (2016 

г.).  



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 предучилищното 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 училището. 

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 Средно езиково училище 

„Св. Паисий Хилендарски“ Дупница, характеризираща се със следните основни аспекти: мисия и визия, ценността на нагласите, 

поведението и глобалната цел на педагогическия екип.  

Ценности и ръководни принципи 

 1. Хуманизиране и демократизиране дейността на групите за задължително предучилищно образование и поставяне на детето в 

центъра на педагогическите взаимодействия. 



 2. Реализиране на ценностите и принципите на педагогиката за толерантност и ненасилие. 

 3. Позитивното възпитание да бъде в основата на педагогическото взаимодействие.  

 4. Подкрепа на децата и техните семейства – педагогика на сътрудничеството.  

IV. Механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование. 

Безспорен авторитет за детето от задължителна предучилищна възраст са възрастните /родители и екипа в училището/. В училищната 

група чрез задължително предучилищно образование се полагат основите за учене през целия живот. Участници в образователния процес 

са децата, учителите, директорите и родителите. Сътрудничеството и взаимодействието във възпитателно-образователния процес се 

осъществява при условията и реда определени с Правилника за дейността на училището, с който се запознават участниците в този процес, 

в началото на учебната година. Сътрудничеството създава условия за постигане на целите в  задължителното предучилищно образование 

и за формиране на положително отношение към училището и мотивация за учене. Сътрудничеството се осъществява чрез: 

✓ Индивидуални срещи между учител-родител при приема и изпращането на децата. Те могат да бъдат първоначален и 

опознавателен. В първоначалния разговор в началото на учебната година родителите запознават учителя с особеностите на детето. 

Учителя от своя страна ги запознава с правилата на групата, училището и техните родителски задължения.  

✓ Родителски срещи. Традиционно в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ се провеждат родителски срещи 4 пъти годишно, а при 

необходимост се свикват допълнителни. В началото на учебната година  на родителска среща се избира родителски актив, 

родителите се запознават с правилника за дейността на училището, определят се работните отношения и начин на комуникация с 

ръководството и екипа на групата. Последващите родителски срещи са тематични, по доминиращи теми, поведението на децата 

в групата и др. 

✓ Присъствие и участие на родителите в процеса на задължителното предучилищно образование. 

✓ Други форми за комуникация /табла за съобщения, графици, консултации/, информиране и комуникация в електрона среда. 



✓  В зависимост от ежедневните събития, празници и развлечения в училище или извън него се уведомяват родителите.  

✓ Консултациите са по инициатива на учителя или на родителя по въпроси относно развитието на детето. 

✓ Отчет за постиженията на детето в началото и в края на учебната година /запознаване на родителите с резултатите на детето в 

началото и края на учебната година/. 

✓ Открити моменти от живота на детето в училището.  

✓ Родителите се включват със свое лично участие в празниците и развлеченията, в състезания, викторини според техните 

индивидуални нагласи и възможности. 

✓ Съвместни дейности с другите институции с които училището работи. Участия и посещения в читалище и театър при желание от 

страна на детето и с изричното разрешение на директора и родителя на всяко дете с писмена декларация за разрешение. 

✓ Сайт на училището. 

 

 

 

 

Настоящата Програма е приета на заседание на  ПС, проведено на  11.10.2020  г. (Протокол №1) и е утвърдена със заповед № 030 

0304/12.10.2022 г. 

 

 

 


