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ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 
„ПЧЕЛИЦА” КЪМ ОУ ’ НАЙДЕН ГЕРОВ’’ -  С. ГАВРАИЛОВО

Съгласно чл. 70, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното 
образование процесът на предучилищното образование е подчинен на 
прилагане на програмна система като част от стратегията за развитие на 
учебното заведение, което извършва задължително предучилищно 
образование, и което съответства на изискванията на Държавния 
образователен стандарт за предучилищно образование. Програмната 
система е цялостна концепция за развитието на децата с подходи и форми 
на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел.

Програмната система за предучилищно образование на 
подготвителната група в Основно училище „Найден Геров“ е цялостна 
концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо 
взаимодействие, подчинени на обща цел. Тя предлага педагогическа 
технология за реализиране целите на предучилищното образование, 
обезпечена с методическо ръководство за учителя, материали и книжки за 
децата.

Програмната система е концепция на интегриране на ресурси за 
ефективна организация на педагогическата дейност за реализиране на 
образователните цели и стратегия на развитие на институцията за 
постигане качество на образователната услуга и продукт за 
удовлетворяване очакванията на деца, родители, учители, общност.

Глобална цел:
> Повишаване качеството на образование в Подготвителната група 

към ОУ "Найден Геров" и постигане максимално високи резултати 
при възпитанието и обучението на децата в съответствие с ДОС и 
динамичните промени в развиващото се демократично общество.

Цели:
> Създаване на условия за качествено предучилищно образование и 

подготовка на детето за училище - социална, познавателна, 
специална.



> Прилагане на образователни модели, съобразно европейските 
ключови компетенции и целите на стратегията на училището за 
подобряване на образователните постижения на децата.

> Формиране на потребности, интереси и нагласи за обучение и 
самоусъвършенстване през целия живот на децата.

> Развиване на физическото, духовното и нравствено развитие на 
децата, с цел изграждане на физически и морално здрави и 
дееспособни личности.

> Развиване на интелектуалните възможности и комуникативните 
способности на личността, нейната индивидуалност и 
самостоятелност.

> Прилагане на иновативни образователни технологии и европейски 
компетенции.

Принципи:
> Публичност и прозрачност;

> Традиции и иновации;

>■ Системност и успеваемост;

> Интегриране;

> Прагматизъм;

> Интелектуализация.

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;

> Качество на образователната услуга и продукт;

> Интегриране - естествени интегративни връзки между 
образователните направления, интегриране на ресурси, възможност 
за интегриране на човешкия ресурс ;



> Интерактивни педагогически технологии за игрово-образователното 
пространство,като основа за бъдещо 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;

^  Развиваща - удовлетворяваща потребностите и очакваните резултати 
на потребителите на образователната услуга -  деца, учители, 
родители, общност;

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

> Правата на детето;

> Модели за работа с родителска общност;

> Дигитална компетентност - ИКТ в педагогическото взаимодействие.

I. ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

1. ПОДХОДИ НА ПЕДАГИГЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Хуманно-личностен подход:

> Личният опит е в основата на субективния опит - детската градина 
осъзнава и систематизира стихийния опит на детето;

> Възпитаването и обучението на детето се осъществяват чрез 
съчетаване на словесните с игрови, нагледни и практически 
интерактивни техники;

> Придобиване от детето на културни компетенции чрез водещата 
игрова дейност;



> Търсене на индикатори за вътрешната динамика на игра и усвояване, 
на познание и креативност;

> Осигуряване на самоактуализацията на индивидуалността - 
стабилност, присъединяване и приемане, самоуважение и 
толерантност.

Рефлексивен и ценностно - ориентиран подход:

> Развитие на самооценка, самоконтрол - саморегулация при решаване 
на игрови, практически и познавателни задачи;

> Интегриране на всички процеси на взаимодействие, които развиват 
детската индивидуалност с цел стимулиране на представи, умения и 
компетенции;

> Стимулиране на междукултурната рефлексия в европейското 
образователно пространство.

Комуникативно-експресивен и креативен подход:

> Разчита се на неформални контакти, общи желания, идеи и проекти;

> Подпомага се индивидуалната експресивност на детето;

> Акцентира се вържу креативните прояви в играта, познанието, 
общуването;

> Развиват се комуникативни умения, уменията за самопредставяне и 
за работа с другите -  в диади, малки групи и в екип.

2. ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ- 
ОСНОВНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ

> Основна форма- педагогическа ситуация

Основна форма - педагогическа ситуация, която протича предимно 
под формата на игра. Тя е обучаваща, игрово-познавателна и практическа. 
Педагогическата ситуация се организира само през учебно време и 
осигуряват постигане на компетеции, определени от Държавен 
образователен стандарт за предучилищно образование.

В Подготвителната група към ОУ „Найден Геров" ще се провеждат 
основни форми на педагогическо въздействие по следните Образователни 
направления:

> Български език и литература - Съдържанието на образователното 
направление е структурирано в шест образователни ядра: Свързана 
реч, Речник, Граматически правилна реч, Звукова култура,



Възприемане на литературно произведение и Пресъздаване на 
литературно произведение.

> Математика - Обемът на съдържанието по образователното 
направление е систематизирани в пет образователни 
ядра: Количествени отношения, Измерване, Пространствени 
отношения, Времеви отношения, Геометрични фигури и форми.

> Околен свят - Съдържанието на образователното направление е 
структурирано в четири образователни ядра: Самоутвърждаване и 
общуване с околните, Социална и здравословна среда, Светът на 
природата и неговото опазване и Културни и национални ценности.

> Изобразително изкуство - Чрез организираната и системна работа 
по образователното направление децата развиват своите 
познавателни и изобразителни умения в три основни ядра: 
Художествено възприемане, Изобразителни материали и техники и 
Изобразително творчество.

^  Музика - Обемът на съдържанието по образователното направление 
е систематизирани в четири основни ядра: Възприемане,
Възпроизвеждане, Музика и игра и Елементи на музикалната 
изразност.

> Конструиране и технологии - Обемът на съдържанието по 
образователното направление е систематизирани в четири основни 
ядра: Конструиране и моделиране, Обработване на материали, 
съединяване и свързване, Грижи и инициативност, Техника.

> Физическа култура - Съдържанието на образователното 
направление е структурирано в четири образователни ядра: 
Естествено приложна двигателна дейност, Спортно-подготвителна 
двигателна дейност, Физическа дееспособност, Игрова двигателна 
дейност.

Допълнителни форми на педагогическо въздействие:

> Игри - Театрални, Конструктивни, Сюжетно-ролеви, Подвижни, 
Музикални , Драматизация.

> Утринна гимнастика
> Творчески занимания по интереси
> Празници и концерти - в подготвителната група и училището.
> Разходки и екскурзии сред природата
> Формиране на битови, здравни, хигиенни и навици.(развлечения)
> Формиране на етични форми на общуване.(развлечения)

Разпределение на формите на педагогическо въздействие:



Образователно направление Подготвителна
група

Български език и литература 3+1

М атематика 3

О колен свят 2+1

И зобразително изкуство 2

М узика 2

К онструиране и технологии 2

Ф изическа култура 3

Общ брой 17+2

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ГРУПА„ПЧЕЛИЦА"

1. 07.30 -  08.30 -  ПРИЕМ НА ДЕЦАТА, ДЕЙНОСТ ПО ИЗБОР, ИГРИ
2. 08.30-08.40 -  УТРИННА ГИМНАСТИКА
3. 08.40 -  09.00 -  ЗАКУСКА
4. 09.00- 10.00-ПЕДАГОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ
5. 10.00 -  10.20 -  ПОДВИЖНИ И МУЗИКАЛНИ ИГРИ
6. 10.20 -  11.20-ПЕДАГОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ
7. 11.20 -  12.30 -  ТВОРЧЕСКИ ИГРИ, НАБЛЮДЕНИЯ, СПОРТНИ 

ЗАНИМАНИЯ, ТРУД, РАЗХОДКА.
8. 12.30- 13.30-ДЕЙНОСТ ПО ИЗБОР, ИЗПРАЩАНЕ НА ДЕЦАТА

Механизъм за взаимодействие между участниците в предучилищното 
образование:

Предучилищното образование като процес на възпитание, 
социализация и обучение на децата се осъществява при взаимодействие и 
сътрудничество е родителите и други институции.

Връзки с родителите:
Родителите са участници и партньори в предучилищното образование 

заедно с децата, учителите, директора и другите педагогически 
специалисти. Сътрудничеството и взаимодействието между учителите, 
директора и другите педагогически специалисти и родителите създават 
условия за постигане на целите на учебно-възпитателния процес, както и



за формиране на положително отношение към училището и мотивация за 
учене. Взаимоотношения между семейството и училище трябва да са 
изградени върху основата на взаимно доверие, разбиране, взаимно 
уважение, непрекъснат диалог за практическо реализиране на общите 
възпитателни цели. Тясното взаимодействие между семейството и 
училище ще даде възможност за повишаване ефективността на учебно- 
възпитателния процес. Сътрудничеството и взаимодействието между 
родителите и училището, се осъществяват при условия и по ред, 
определени с Правилника за дейността на училището, чрез:
Индивидуални срещи в удобно за двете страни време;

- Родителски срещи;
- Проучване желанията и мненията на родителите;
- Поддържане на родителски кътове с информация за работата в 

групата и индивидуалните постижения на всяко дете;
- Провеждане на открити моменти;
- Присъствие и участие на родителите в процеса на 

предучилищното образование;
- Повишаване на родителската активност чрез участие в дейностите, 

осъществявани в подготвителната група и училище;
- Съвместна работа с Училищното настоятелство и Родителският 

актив.

Забележки

Програмната система ще бъде реализирана в условията на 
извънредна обстановка при спазване на всички противоепидимични 
мерки,, съгласно Заповеди № РД-01-487 и 489 от 31.08.2020 г. на 
министъра на здравеопазването и съгласно Правилата и мерките за 
работа в условията на COVID-19 на ОУ „Найден Геров“, прети с 
решение на Педагогически съвет № .:г./..Д.Р...09.2020 г. и утвърдени със 
Заповед № РД-09-.М QA.09.2020 г. на директора на училището..


