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Уважаеми учители, 

Искрено вярваме, че всички промени, които бяха обсъдени 
и приети са нови възможности за разгръщане на лично-
стния и професионален потенциал на детския педагог. 
Няма друга степен в образователната система, както 
предучилищната, в която чрез игра, творчество и позна-
ние детският учител да сътворява ежедневието на мал-
кото дете.

***

Концептуални идеи на програмната система
Програмната система „Аз съм в детската градина” е 
създадена в името на детето, в помощ на учителя и в 
подкрепа на родителя.
Програмната система „Аз съм в детската градина” под-
помага учителя, за да осигури условия за пълноценно дет-
ско развитие, така че:

 • Детето да е спокойно, щастливо, уверено и успеш-
но да навлиза в света, чрез игри, познание, радост и 
творчеството.

 • 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 споделени отговорно-
сти относно детето, които реализират в сътрудни-
чество в името на детето.

***

Основните принципни положения, които за залегнали при 
организацията на педагогическия процес, при подбора и 
структурирането на образователното съдържание и про-
веждането на педагогическите ситуации в Програмната 
система „Аз съм в детската градина” са: 

 • Детето – център и субект на педагогическото вза-
имодействие.

 • Детето е различно, уникално и неповторимо в този 
свят, както и вие – неговите учители и неговите ро-
дители. 

 • Детето се развива само в интеракцията – дете-въз-
растен.

 • Отношението към детето – с уважение към негова-
та личност и подкрепа неговата индивидуалност.

 • Осигуряване на условия за равен старт на всички де-
ца, базиран на възрастта и индивидуалните темпове 
на тяхното развитие.

 • включване на „различното” дете в живота на група-
та, чрез подкрепа и уважение от детския педагог, 
децата в групата и техните родители.

 • Уважение към различните етноси и култури.
 • Педагогическото взаимодействие е насочено към 
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придобиване на съвкупност от компетентности – 
знания, умения и отношения, необходими за ус-
пешното преминаване на детето към училищното 
образование; утвърждаване на доброжелателно и са-
моуверено поведение при общуване си с връстници и 
възрастните.

 • Интегриране на образователното съдържание по 
всички образователни направления.

 • Проследяването на детските постижения е на осно-
вание на трите етапа на учебния процес: 

1) възприемане на информацията, 
2) разбиране и 
3) приложение на информацията в нови непознати 
ситуации и условия.

 • Отношението към родителите – индивиди, които са 
отговорни за развитието на потенциала на детето, 
за да може успешно да се справя в живота – е взаим-
но уважаващо се, толерантно и подкрепящо.

Програмната система е цялостна концепция за разви-
тието на детето с подходи и форми на педагогическо 
взаимодействие, подчинени на обща цел на предучилищ-
ното образование: полагане на основите за учене през 
целия живот, като се осигурява физическо, познавател-
но, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и 
творческо развитие на детето, като се отчита значе-
нието на играта за детето.

Очаквани резултати при реализиране на програмната 
система:

 • постигане целта на образователния процес в преду-
чилищна възраст;

 • личностно и общо психично развитие на детето, 
чрез неговата индивидуална и групова игрова и поз-
навателна дейност;

 • компетентно тематично разпределение на съдържа-
нието по образователни направления за всяка възрас-
това група;

 • конкретизиране проследяването на резултатите от 
предучилищното образование;

 • ефективно сътрудничество между детската градина 
и родителите в процеса на възпитание, социализация 
и обучение на децата;

 • оптимални взаимодействия между детската градина 
и други педагогически специалисти и институциите, 
подпомагащи дейностите на детската градина. 
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Подходи и форми на педагогическо взаимодействие

 • Подходи
Подходите, базисът за реализиране на програмната сис-
тема, по-конкретно: съдържанието на формите на педаго-
гическо взаимодействие; тематичните разпределения по 
образователните направления във всички възрастови гру-
пи; проследяването на индивидуалните резултати на де-
тето от предучилищното образование; заложените идеи 
за ефективен механизъм на взаимодействие между учас-
тниците в предучилищното образование; са следните:

 • Личностен и индивидуален подход към всяко дете.
 • Ситуационен и интегрален подход.
 • Конструктивен подход.
 • Използване на Е-обучение и технологии
 • Кооперативно учене (Co-operative learning)
 • Интеркултурно образование
 • Креативност и успеваемост 

Формите на педагогическо взаимодействие
Дефиниране: Педагогическото взаимодействие е про-
цес, насочен към постигането на определен очакван ре-
зултат, свързан с цялостното развитие на детето, в 
който основни участници са: учителят и детето. При 
осъществяване на педагогическо взаимодействие учи-
телите използват игровата дейност за постигане на 
компетентностите по седемте образователни направ-
ления (български език и литература; математика; око-
лен свят; изобразително изкуство; музика; конструира-

не и технологии; и физическа култура.). 
Игровата дейност е базиса 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 програм-
ната система са: 

 • основна 
 • допълнителна

При използването на формите на педагогическо взаи-
модействие, детският учител се съобразява със: сте-
пента на развитие на децата в групата, възрастови 
особености, потребности и интереси за постигане на 
целта – цялостно развитие на детето. 
Годишният календар е разпределен на учебна година, 
т.е. учебно време, което е между 15 септември и 31 май 
и неучебно време, което е между 1 юни и 14 септември.
Педагогическа ситуация – основна форма на педагогиче-
ско взаимодействие 
Същност на ситуацията – педагогическата ситуация 
е основната форма на педагогическо взаимодействие, 
която протича предимно под формата на игра. Тя се ор-
ганизира 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. 
Приложение – Ситуацията се използва при реализиране на 
образователните направления: български език и литера-
тура, математика, околен свят, изобразително изкуство, 
музика, конструиране и технологии и физическа култура.
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Разпределение на педагогическите ситуации – Конкрет-
ното разпределяне на педагогическите ситуации по об-
разователни направления се осъществява в седмично 
разпределение, което е разработено по възрастови гру-
пи от учителите на конкретната група преди началото 
на учебната година и се утвърждава от директора на 
детската градина.
Седмичен хорариум на педагогическите ситуации
Минималният общ седмичен брой на педагогическите си-
туации за постигане на седемте компетентностите е:

- за трета възрастова група – 15.

Общ седмичен брой на педагогическите ситуации за по-
стигане на седемте компетентностите в Програмната 
система „Аз съм в детската градина” е:

- за трета възрастова група – 17.

Времетраене на ситуацията – Продължителността на 
една педагогическа ситуация ситуациите, зависимост 
от възрастта на децата варира:

- от 20 до 30 минути – за трета възрастова 
група.

Допълнителните форми на педагогическо взаимо-
действие през учебната година 

Чрез допълнителните форми на педагогическо взаимо-
действие се разширяват и усъвършенстват компетент-
ностите на детето по седемте образователни направ-
ления.

Допълнителните форми се организират по преценка 
на учителя в съответствие с интересите и потребно-
стите на децата.

Видове допълнителни форми
 • Самостоятелни дейности по избор на детето – в за-

висимост от условията в групата; 
 • Дейности, организирани от детския учител – раз-

лични видове игри, състезания, конкурси, екскурзии, 
лагери, спортни празници, тържества, развлечения, 
наблюдения на обекти от околната среда.

Приложение: 
Провеждат се извън времето на педагогическите ситуа-
ции, както в учебното, така също и в неучебното време. 
Допълнителни форми използвани в учебно време
Наименование: самостоятелните дейности по избор на 
детето, дейности, организирани от детския учител. 
време за организиране: от 15 септември до 30 май на 
съответната година.
Приложение: в сутрешни режимни моменти и след следо-
бедния сън.
Допълнителни форми използвани през неучебно време
Наименование: самостоятелните дейности по избор на 
детето, дейности, организирани от детския учител.
време за организиране: от 1 юни до 14 септември на съ-
ответната година.
Приложение: в сутрешни режимни моменти и след следо-
бедния сън.
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ТРЕТА ГРУПА – 5–6-ГОДИШНИ

Образователно направление брой

Български език и литература 3

Математика 2

Околен свят 3

Изобразително изкуство 2

Музика 2

Конструиране и технологии 2

Физическа култура 3

Общо 17

Допълнителни компетентности по Английски език 2

БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ
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ПРИМЕРНО СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ

ТРЕТА ГРУПА – 5–6-ГОДИШНИ

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Околен свят Български език и 
литература Околен свят Български език и 

литература Околен свят

Математика Конструиране и 
технологии

Изобразително 
изкуство Математика Български език и 

литература

Изобразително 
изкуство Музика Физическа култура Музика Конструиране и 

технологии

Физическа култура Английски език Английски език Физическа култура
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ПРИ ЦЕЛОДНЕвНА ОРГАНИЗАЦИЯ в УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09. ДО 31.05.

часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

7.00 – 8.30
Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани 
от детския учител

8.30 – 9.00 Закуска

9.00 – 10.00 Педагогически ситуации

10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска

10.30– 12.00
Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския 
учител

12.00 – 13.00 Обяд

13.00 – 15.00 Следобеден сън

15.00 – 15.30 Подкрепителна закуска

15.30 – 16.30 Педагогически ситуации

16.30 – 19.00
Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския 
учител, изпращане на децата
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ПРИМЕРЕН ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

В неУЧЕБНО ВРЕМЕ от 31.05. до 14.09.

часови интервал Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

7.00 – 8.30
Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани 
от детския учител

8.30 – 9.00 Закуска

9.00 – 10.00
Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския 
учител

10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска

10.30– 12.00
Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския 
учител

12.00 – 13.00 Обяд

13.00 – 15.00 Следобеден сън

15.00 – 15.30 Подкрепителна закуска

15.30 – 19.00
Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския 
учител, изпращане на децата
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Механизъм на взаимодействие между участниците 
в предучилищното образование

Предучилищното детство е много ценен и значим период 
в живота на човека. Безспорни авторитети за детето в 
тази възраст са възрастните (родители и екипа в дет-
ската градина), които оказват съдействие и подкрепа на 
детето в този процес. Чрез предучилищното образова-
ние в детската градина/подготвителна група към учили-
ще се полагат основите за учене през целия живот, като 
се осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-
нравствено, социално, емоционално и творческо разви-
тие на детето и се отчита значението на играта за 
детето. в резултат на сътрудничество между учителя 
и родителя, детето получава най-необходимата и ценна 
подкрепа за неговото пълноценно цялостно развитие.
Смятаме, че е необходимо в програмната система на 
детската градина да се отдели темата за приобщава-
нето на детето в нейния по-широк контекст. в съвре-
менния живот темата за приобщаване се превърна в уни-
версална и общочовешка, решаването на която е мяра за 
хуманизъм и етика на дадено общество. Приобщаването 
на едно дете и неговите родители в живота на детската 
общност включва освен децата със СОП и децата, кои-
то се отличават по етнос, култура, непълни семейства, 
деца отгледани от един родител или от други членове на 
семейството, или настойници и т.н. всички тези деца, 
израснали в различна среда и култура – имат специфични 
и специални потребности. От друга страна темата за 
приобщаване трябва да бъде разгледана през различните 

призми – морална, духовна, етична и образователна.
Ако погледнем нашето обществото, то е съчетание от 
многообразие, не е моделирано, така, че да изолира разли-
чията. Не живеем на улици, по които се разхождат хора с 
един и същ пол, цвят на кожата, или език. 
Затова и нашето разбиране по тази тема, представено 
в програмната система, е базирано върху уважение на 
различията и отхвърляне на предразсъдъците. 
Необходима е подкрепа на родителите, за да знаят как а 
говорят с детето си за различията. Какъв език да използ-
ват? При такива ситуации в детската градина, могат да 
се поканят специалисти от подпомагащи професии (пси-
холози, специални педагози, ресурсни учители, логопеди, 
социални работници и др.). в процеса на приобщаване и 
преодоляване на затрудненията на детето е необходимо 
по-ранно навременно и пълноценно сътрудничество меж-
ду родителите и съответните специалисти. 
Чрез различните форми на сътрудничеството и взаимо-
действието между учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти и родителите в детската 
градина се създават условия за постигане на целите а 
детската градина – за възпитание, социализация, отглеж-
дане, обучение, на децата, както и за формиране на поло-
жително отношение към детската градина/училището.

 
Форми на сътрудничество и взаимодействие 

между детската градина и семейството
взаимодействието, основано на взаимно доверие и съ-
трудничество, между родителите на всяко дете и екипа 
на детската градина, има голямо значение за адаптира-
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нето на детето към правилата на образователната сре-
да, както и за развиване на самоувереност и чувство за 
принадлежност. 
Сътрудничеството с родителите се постига на две нива:

 • на ниво групата – във форма на родителски актив, 
комитет и т.н.

 • на ниво детската градина – във форма на Настоя-
телство.

Формите на сътрудничество между детската градина и 
семейството са обединени в две групи: индивидуални и 
групови форми на работа.

Индивидуални форми на сътрудничество 

 • Индивидуален разговор (среща) между детския 
учител и родителя. 

Кога се провеждат?
По договаряне между учителя и родителя. Детският учи-
тел би трябвало да предложи време в което няма деца в 
групата(сутрешните часове; или късния след обяд) или в 
групата е осигурено присъствие на друго лице от дет-
ската градина. По този начин детският учител не нару-
шава правата на децата и своите задължения по длъж-
ностната характеристика, Правилника за вътрешния 
ред, а осигурява защитеност на децата в групата. 
Срещата може да се проведе преди началото на учебната 
година (през летния период) и/или в начало на месец сеп-
тември. по време на първата среща родителите трябва да 
запознаят учителя с особеностите на тяхното дете, да 
поговорят открито за техните страхове и очаквания от 

детската градина. От друга страна учителят на групата 
запознава родителя с правилника на градината и правилата 
в групата, както и с неговите родителски задължения.
Видове разговори:
във връзка с тяхната цел, могат да бъдат:

 – Първоначален и опознавателен разговор – с цел за-
познаване на детския учител с родителя и детето. 
Срещата може да се проведете преди началото на 
учебната година или в нейното начало (м. септем-
ври). На тази първа среща родителите могат запоз-
нават учителя с особеностите на тяхното дете, за 
своите очаквания – какво ще се случи с детето им в 
детската група. От друга страна учителят ги запоз-
нава с правилата в групата, в детските градина и с 
техните родителски задължения. 

 – Информативни разговори – с цел запознаване на роди-
теля с резултатите от предучилищното образование. 
Провеждат се в началото и края на учебната година.

 – Рутинни разговори с цел информиране на родителя 
за промените в детското развитие и поведение, как-
то и за придобитите или в процес на придобиване 
на умения по отделните образователни направления. 
Провеждат се в различни времеви интервали: еже-
дневни, седмични или месечни.

 • Индивидуална консултация
Кога се провеждат?
По инициатива на учителя или по инициатива на родителя.

- По инициатива на учителя 
Ако учителят трябва да сподели наблюдавани затрудне-
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ния, които изискват намесата на външен експерт спе-
циалист, той трябва да обясни това на родителите. Да 
подскаже варианти за вземането на решение, което зася-
га бъдещо развитие на неговото дете.

- По инициатива на родителя 
Когато родителят среща затруднения при отглеждане-
то, възпитанието или при оказване на помощ в процеса 
на обучение. в тези случаи е необходимо детският учи-
тел да насочи родителя към специалист или самият той 
да насочи родителят към работещи стратегии. 

 • Други индивидуални форми: Видове съобщения 
 – Устните съобщения могат да бъдат – телефонно 

обаждане, скайп разговор;
 – Писмените съобщение днес, са е-майл, sms по мобилен 

телефон, лично съобщение във фейсбук на групата.
Кога се използват? 
в зависимост от ежедневните събития и извънредни си-
туации, при провеждане на празници и развлечения, екс-
курзии, лагери и др., събития в детската гадина или извън 
нея, могат да възникнат ситуации в които учителят да 
използва бързи форми на съобщения.
За планираните мероприятия, за които е необходима по-
вече подробна и детайлизирана информация за родителя – 
е желателно използването на писмени съобщения. 

Групови форми на сътрудничество с родителите
 • Родителската среща – традиционната и най-попу-

лярна групова форма 
Създаването на сплотена група от родители, които да 

се включат в живота на групата, допринася за реализи-
рането на целите и задачите на детската градина. По-
зитивното въвличане на родителите като наблюдатели, 
участници и партньори, подпомага реализирането на про-
грамната система на детската градина. Сътрудничест-
вото с всички родители се постига през няколко канала:
в началото на учебната година, във всяка група на дет-
ската градина се организира родителска среща, на която 
представя обосновката и работния план за учебната го-
дина. Координират се очакванията на родителите и на 
екипа на групата/класа. Избира се комитет на родите-
лите. Определят се неговите функции, работните отно-
шения и начин на комуникация с екипа на групата/класа. 
Родителските срещи през учебната година могат да се 
планират, според потребностите и желанията на роди-
телите. в съдържателен аспект, трябва да бъдат тема-
тични, съобразени с актуални за възрастта – „горещи” и 
доминиращи теми, във връзка възрастовите особености 
на детското развитие и съответни поведенчески реак-
ции на детето и да децата в групата. Например, подобни 
ключови теми на детското развитие са: 

 – адаптация на детето в детската група; 
 – правила в детската група (първа възрастова група);
 – специфични особености във физическото, познава-

телното, езиковото, духовно-нравственото, социал-
ното, емоционалното и творческо развитие на дете-
то – за втора и трета възрастови групи;

 – детските приятелства; готовността на детето за 
живота в училище; готовност за учене – за подгот-
вителна група.
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 • Групи за подкрепа на родители – съвременна форма 
за групова подкрепа 

Защо е необходима група и за родителя?
в групата родителят получава формална подкрепа от ос-
таналите родители, по въпроси които не може самосто-
ятелно да реши и търси допълнителна емоционална под-
крепа и информация.
Чрез групата родителят има възможност да преживява 
чувството на увереност, защитеност и равнопоставе-
ност.

Видове групи за подкрепа на родителите:
 – група на родителите, които имат еднакви проблеми 

относно детското развитие;
 – група на родителите, които имат еднакви вярвания и 

модели на възпитание;
 – група родители, които имат нужда от развиване на 

своите умения като родители; 
 – група родители на надарени деца;
 – група на татковците и др.

 • Тренинг с родители
Тренингът е интерактивна форма на комуникация, върху 
основата на диалогичното общуване между лектора (учи-
теля) и участващите в тренинга (родителите).
Опитът показва, че лекционната форма в нейния моно-
логичен вариант може да повиши информираността на 
родителите по различни въпроси, но не предизвиква дос-
татъчно мощен заряд, който да инициира, стимулира и 
регулира краткосрочна интензивна личностна промяна, 

така както се постига чрез тренинга. Родителите – 
участници в тренинга, могат да осъзнаят, да „разчупят” 
традиционните си убеждения и вярвания за домашното 
възпитание и взаимоотношенията между родители-деца, 
между хората; да овладеят нови социални умения, да про-
менят ценностната си ориентация и да се обогатят с 
нови психолого-педагогически знания.

Участие на родителите в процеса на предучилищното 
образование

включването на родителите в живота на детето в дет-
ската група е друга изключително важна форма на съ-
трудничество между детската градина и семейството. 
Обикновено родителите присъстват на открити ситуа-
ции, тържества, празници и състезания. 
във всяка група на детската градина се изработват плано-
ве за съвместни инициативи с родителите. Най-често това 
са различните празници и тържества, в които родителите 
ще вземат участие. Необходимо е на родителите да им се 
предостави възможност да участват, както в съставянето 
на плана, така и при неговата подготовка и реализация. По 
този начин ще могат да се включат по-голяма част от ро-
дители, според техните индивидуални нагласи, способности 
(организаторски, изпълнителски, музикални, кулинарни, есте-
тически и др.), и възможности (финансови или чрез труд).
Родителите могат да участват и в образователния про-
цес провеждан в детската градина – чрез включването 
им в основната форма на работа на детския педагог- си-
туацията. всеки родител от групата е ценен с неговата 
личност и професионална реализация.
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в зависимост от целта на ситуацията, може да се пока-
ни родител, който има съответната професия или профе-
сионални компетентности по изучаваната тема. 
Чрез словесен разказ, презентация  или демонстрация по 
дадена тема близка до образователното съдържание, или 
чрез посещение на неговата месторабота – децата по-
лесно могат да възприемат и осмислят интегрираните 
знания от съответните направления.
Значението на включването на родителя има тристра-
нен характер:

 – за детето – защото чувства подкрепата и съпри-
частността на родителя към това, което е важно 
за него; 

 – за родителя – който може да види детето си в раз-
лична от ежедневието ситуация; да общува с други-
те деца от групата и по този начин да обогати свои-
те родителски умения.

 – за детските учители в групата – за успешното пос-
тигането на целта на социализация, възпитание и 
образование на детето, чрез подкрепата получена 
от родителите.

Други форми за комуникация детски учител – родител 
във връзка с периодично предоставяне на информация, 
относно промени в учебната програма; правилата в гру-
пата; предстоящи празници, важни събития в детската 
градина; статии или материали във връзка с детското 
развитие; новини от живота в детската градина; проду-
кти от дейността на децата (рисунки, работни листове, 
снимки) и др., могат да се използват следните форми:

- Сайт на детската градина 
- Информационни табла за родителя
- Фейсбук на групата

Информация относно многообразието и качеството на 
учителската дейност, резултатността в детската гра-
дина извън нея (участието на децата в различни конкур-
си и състезания) може да има прозрачност и публичност 
чрез:

- Електронно портфолио на детската градина
- Портфолио на учителите в групата

Сътрудничество между детската градина и други 
педагогически специалисти и институциите, подпо-

магащи дейностите на детската градина. 

в зависимост от условията на населеното място, в кое-
то се намира детската градина, различните институ-
ции: социални, здравни, културо-просветни и др., могат да 
се реализират различни съвместни дейности. 
Формите на сътрудничество с различните институции, 
могат да бъдат: индивидуални консултации; групови сре-
щи; лектории; съвместни празници; клубове, кръжоци и 
т.н.
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Проследяване на резултатите от предучилищното 
образование – същност, методи и форми

Същност на процеса
Проследяването на резултатите от предучилищното об-
разование на децата във всяка възрастова група се опре-
делят от учителя в съответствие с очакваните резул-
тати от възпитанието, обучението и социализацията 
на децата за всяка възрастова група по образователни 
направления: български език и литература, математика, 
околен свят, изобразително изкуство, музика, конструира-
не и технологии и физическа култура.
в подготвителните групи за училище (5–7-години) акцен-
тът при проследяване на резултатите е необходимо да 
се проследи цялостно развитие на детската личност; 
придобиването на съвкупност от компетентности – зна-
ния, умения и отношения, необходими за успешно преми-
наване на детето към училищно образование.

Периодичност на проследяване на резултатите от 
предучилищното образование 
Проследяването на резултатите от постиженията на 
детето се осъществява от учителите на съответната 
група в началото и края на учебната годината. 
За децата в първа група – в началото на учебната го-
дина се провежда обследване, чрез наблюдение на пока-
зателите за ранно детско развитие: здраве, физическо и 
двигателно развитие; езиково, познавателно, социално и 
емоционално развитие; активност, игра и учене.

Показателите за проследяване на резултатите
Показателите за проследяване на резултатите включ-
ват знанията, уменията и способностите проявени в 
процеса на предучилищното образование и очакваните 
резултати по образователните направления (български 
език и литература; математика; околен свят; изобрази-
телно изкуство; музика; конструиране и технологии; и фи-
зическа култура), като се акцентира и върху показатели 
свързани със социалното и емоционално развитие.

Описание на резултатите от предучилищното образо-
вание 

 • Информация за детската градина
Резултатите от проследяването на постиженията на 
детето се вписват в дневника на групата. За целта е 
необходимо да се приеме единна, обща за цялата детска 
градина, матрица за описване на индивидуалните резул-
тати на децата в групата. За тази цел е необходимо да 
се очертаят категорично различните умения на детето 
по отделните направления, които предлагаме да бъдат на 
три нива: справя се самостоятелно, справя се с насочващи 
въпроси и справя се помощ от учителя или друг специа-
лист (музикален ръководител). Смятаме, че по този начин 
най-ясно ще се диференцират постиженията на детето 
между първото и второ проследяване на резултатите от 
предучилищното образование.
Например: Резултатите от постиженията по ДОС на де-
тето Х., могат да се опишат по следната матрица:
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в началото на учебната година
Справя се самостоятелно при решаване на позна-
вателни задачи по образователните направления: 
…………………………………
Справя се с насочващи въпроси при решаване на 
познавателни задачи по образователни направления: 
…………………………………
Справя се с помощ от учителя при решаване на поз-
навателни задачи по образователните направления: 
…………………………………

в края на учебната година
Справя се самостоятелно при решаване на позна-
вателни задачи по образователните направления: 
…………………………………
Справя се с насочващи въпроси при решаване на 
познавателни задачи по образователни направления: 
…………………………………
Справя се с помощ от учителя при решаване на поз-
навателни задачи по образователните направления: 
…………………………………

 • Информация за родителя 
Родителите се информират от учителите в групата за 
индивидуалните резултати на детето. в съдържателно 
отношение информацията, която получават те, трябва 
да бъде позитивна обективна и насочваща чрез разви-
ващата програма за по-нататъшната индивидуална ра-
бота с детето. Предложената развиваща програма има 
роля на целенасочено възпитателно взаимодействие към 

детето, което благоприятства, улеснява, компенсатор-
ното и/или превантивно развитие на детето в съответ-
ната област и образователни направления.
Примерни стъпки за информация на родителя: 

 – Запознаване с постиженията на детето към момен-
та на проследяването на резултатите, т.е. акцент 
върху силните страни на детето.

 – Запознаване с трудностите на детето към момента 
на проследяването на резултатите; т.е. тези страни, 
които са в процес на развитие и изразени по-слабо;

 – Напомняте за постепенното развитие на индивиду-
алността на детето и неговия потенциал, поради 
което не се сравнява с другите деца; 

 – Очертаване на перспективата на детското развитие, 
необходимостта от развиваща програма и предложе-
нието за такава, с оглед създаване на условия за ефек-
тивна среда за по-нататъшното детско развитие.

 – При запознаване с резултатите учителят трябва да 
подходи обективно, професионално, етично и толе-
рантно към родителя. (Приложение №3)

Приложението може да бъде попълнено по същата матри-
ца в която са отразени резултатите на детето в днев-
ника. Например:

Образователни 
направления Постижения на детето

Български език и 
литература.

Х. се справя самостоятелно със 
задачи от ядро………; с насочващи 
въпроси, когато трябва да ………..с 
помощ от учителя при…………..
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Математика

Х. се справя самостоятелно със 
задачи от ядро………; с насочващи 
въпроси, когато трябва да ………..с 
помощ от учителя при…………..

Околен свят

Х. се справя самостоятелно със 
задачи от ядро………; с насочващи 
въпроси, когато трябва да ………..с 
помощ от учителя при…………..

Изобразително 
изкуство.

Х. се справя самостоятелно със 
задачи от ядро………; с насочващи 
въпроси, когато трябва да ………..с 
помощ от учителя при…………..

Музика

Х. се справя самостоятелно със 
задачи от ядро………; с насочващи 
въпроси, когато трябва да ………..с 
помощ от учителя при…………..

Конструиране и 
технологии

Х. се справя самостоятелно със 
задачи от ядро………; с насочващи 
въпроси, когато трябва да ………..с 
помощ от учителя при…………..

Физическа 
култура

Х. се справя самостоятелно със 
задачи от ядро………; с насочващи 
въпроси, когато трябва да ………..с 
помощ от учителя при…………..

Следващи стъпки 
за развитие 
на детето 
в детската 

градина и у дома.

Необходима е подкрепа на 
родителите за развитие на …………
Наложителна е консултация с 
логопед или друг специалист……

Организация на проследяването
Проследяване на резултатите от предучилищното об-
разование се провежда в началото (втората и третата 
учебна седмица) и края на учебната година (14 дни). 
За настоящата 2016-2017 учебна година може да се из-
ползват задачите публикувани за диагностична процеду-
ра в Книга № 1 и Книга №2. 
във връзка с промените в Наредба №5/03.06.2016 е напра-
вена корекция в индивидуалния протокол. Виж приложение 
№2.

Методи и форми за проследяване на резултатите от 
предучилищното образование

1. Наблюдение
Основният метод за проследяване на постиженията на 
децата е включеното наблюдение. То е процес от целе-
насочено наблюдение на детското поведение в различни 
ситуации, в различни режимни моменти, в различни среди, 
по време на ежедневните занимания в продължение на ця-
лата учебна година. 
Наблюдението е един от многото начини за събиране на 
информация относно функционирането на децата като 
цяло. Най-ефективно и информативно е наблюдението на 
детето в неговата естествената среда, която включ-
ва – неговият дом и детската група в които всяко дете 
се развива. Тази среда предоставя на детето широки 
възможности за ежедневна изява и проява на различните 
му знания, способности, начини на поведение, както и на 
неговите затруднения. 
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Детската градина е „сцената”, на която децата играят 
и проявяват своите чувства, емоционални реакции, дви-
гателни и езикови способности, творческа дейност, от-
ношението към другите деца в групата и по този начин 
изразяват своите типични черти от характера си. 
Наблюдението на детето в естествената му среда има 
много предимства за него: детето се намира в позната 
и защитена среда, в която е адаптирано и привикнало да 
се занимава с ежедневни дейности. Чувства се свобод-
но, сигурно и значимо в резултат на което може да раз-
крие (пред наблюдаващия, своите силни страни, знания 
и умения, наред с ограниченията си и затрудненията си. 
Събраната информация от наблюденията служи за осно-
ва при тълкуването на резултатите от развитието и 
извеждането на съответни изводи и насоки следващия 
възрастов период.

 • Цели на наблюдението:
С помощта на информацията, получена чрез наблюдение-
то детската учителка постига следните цели:

1. Опознава индивидуално развитие на децата чрез ус-
тановяване на техните характерни възрастови и ин-
дивидуални особености: нужди, способности, обнос-
ки, ограничения и затруднения.

2. Планира индивидуална програма за развитие на дете-
то през учебната година, която е насочена към дет-
ския потенциал и затруднения.

3. Проследява настъпилите промени при децата през 
учебната годината.

4. Периодично уведомява родителите за функционира-
нето на детето в детската градина.

 • видове наблюдения:
Детският учител участва в дейността на детето на 
различни нива – от ниво на не-участник в наблюдението; 
до пряк участник в него.

 • Наблюдение, в което учителят не участва.
Задачата при този вид наблюдение е учителят само и 
единствено да наблюдава и проучва автентичността на 
детето в обичайните естествени условия и действия в 
детската група, без да се включва в разговор с него или 
да се намесва по някакъв начин в ситуацията/играта/
общуването, който би могъл да повлияе върху неговото 
поведение. 
Силни страни на наблюдението: спомага за деликатно 
регистриране на спонтанното и автентично поведение 
на детето и взаимодействията му с околната и социална 
среда, без то да усеща, че е център на наблюдение.
Слаба страна на наблюдението е субективизма на учите-
ля по време на наблюдението.

 • Наблюдение, в което учителят е участник (включено 
наблюдение) 

Задача при този вид наблюдение е учителят – наблюда-
тел да участва в дейностите на детето. Например: да-
ване на разяснения; задаване на насочващи въпроси; из-
ползване езика на тялото; подготвяне на обстановката 
за извършване на дадена дейност; съучастник в играта 
на детето; поощряване на другите деца да се сближат с 
наблюдаваното дете и др.
Силни страни на наблюдението: помощ от учителя, коя-
то може да доведе до по-високи резултати
Слаба страна на наблюдението е субективизма на учите-
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ля при наблюдение поведението на детето и регистрира-
не на резултатите.

2. Познавателна задача
Задачите, които са използвани за установяване на ре-
зултатите по седемте образователни направления през 
учебната година са два вида:

 • Задачите със структуриран отговор, които се използ-
ват за проследяване на възприемането на знанията, 
тяхното разбиране и приложението им. Смята се, че 
този вид задачи имат по-висока степен на обектив-
ност, което от своя страна допринася за надеждност-
та на измерването на резултатите от развитието.

 • Задачи със свободен отвор се използват при уста-
новяване на изпълнителски умения – пеене, свирене, 
рисуване, моделиране, конструиране – при които се 
проследява тяхното изпълнение и анализира крайни-
ят резултат, който във всички случаи ще бъде уника-
лен за всяко дете.

3. Продукти от дейността на децата
По време на цялостния престой на детето в детската 
градина, чрез активното му участие в различни видове 
дейности, то създава различни по характер продукти 
(фантастични разкази, игри, рисунки, апликации, кон-
структивни и хартиени модели, пластилинови фигури и 
форми, и др.). Част от тези произведения могат да се 
съхраняват в хартиен вариант – в Портфолиото на дете-
то, други – да бъдат документирани чрез видео и снимки 
и поставени в портфолиото (Приложение 1). Те имат из-

ключителна стойност при проследяване на резултатите 
от образователния процес, документирайки развитието, 
креативността и успеваемостта на детето.

4. Социометрични методи 
всяка детска група има свой специфичен облик, който е 
повлиян от взаимоотношенията между децата вътре в 
групата и от подходите на детските учители.
Социометрията описва и анализира социалните взаимо-
отношения и структура в групи с помощта на социогра-
ма или социоматрица.
При определени случаи, според учителите, този метод ус-
пешно може да се използва. 

Форми за проследяване на постиженията.
Портфолио

в хода на предучилищното образование постиженията на 
детето се отразяват в детско портфолио, което е сво-
еобразен запис на детското развитие от първа възрас-
това група и продължава до края на подготвителна група.
Дефиниране: От латински буквалния превод на „Порт-
фолио – portfolio” – означава „носещ листа хартия”; подраз-
бира се печатните текстове лист, който се сгъва само 
два пъти или кола на книга 

Портфолио – буквално означава “запис”. Когато ста-
ва въпрос за детско портфолио, имаме предвид “запис” на 
етапите от процеса на адаптиране, игра и учене, както 
и постиженията по различните образователни направле-
ния. Портфолиото онагледява етапите през които пре-
минава детето, прави ги “видими” и помага на детския 
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учител да направи съответни изводи и препоръки относ-
но по-нататъшното личностно развитие на детето, и по 
този начин може да подпомогне и родителя.
За разлика от другите методи за оценяване, които дават 
информация за моментното състояние, портфолиото от-
разява развитието на детето, като процес. За да се по-
стигне този ефект, материалите включени в портфолио-
то трябва да бъдат събирани по време на целия престой 
на детето в детската градина.

Цел: Хронологично и автентично проследяване на ре-
зултатите от социализацията, възпитанието и обуче-
нието на детето в детската градина.

Принципи: При създаване на портфолиото учителят съ-
блюдава следните:

-	 Личностен и индивидуален подход
-	 Автентичност 
-	 Хронологичност
-	 Активност
-	 Интерактивност и комуникация
-	 Прозрачност
-	 Креативност и успеваемост 

Основни характеристики на детското портфолио:
 • Да се анализират, обобщят и систематизират ре-

зултатите от дейностите на детето.
 • Да се оценят обективно детските постижения.
 • Да се уважи и стимулира неповторимостта у всяко 

дете.
 • Да се планира по-нататъшната програма за лично-

стното развитие на детето.

Видове: Според носителят на информация портфолиото 
може да бъде: хартиено или електронно портфолио. 
Съдържание: в портфолиото се включва всичко, което 
показва хронологично уникалността и индивидуалността 
в развитието на детето; резултати от постиженията 
по седемте образователни направления: български език 
и литература, математика, околен свят, изобразително 
изкуство, музика, конструиране и технологии и физическа 
култура.
Портфолиото е набор от подбрани и подредени матери-
али, снимки (на предмети, продукти от различните дей-
ности – моделиране, конструиране, игри и т.н.); резулта-
ти от дидактични задачи; участие в тържества (снимки 
и дискове); протоколи от наблюдение; чек листове, които 
отразяват постигнатите конкретни резултати в разви-
тието и обучението. в детското портфолио се поставят 
грамоти и отличия, получени от участия в състезания и 
конкурси. Информацията и материалите се подреждат в 
следните три раздела на портфолиото: 
Първи раздел: Обща информация за детето
Представянето на детето, включва следната примерна 
информация:

 – Календарна възраст на която детето постъпва в 
детската градина. Семейството и семейна среда. 

 – Особености при адаптация към нови условия; Как е 
преминал процесът на адаптиране към детската 
градина и живота в групата.

 – Особености, напредък и затруднения в областите: 
здравното, физическото и двигателно развитие; со-
циално, емоционално, познавателно, езиково и комуни-
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кативно развитие. 
 – Особености, успехи и затруднения при учене, игри и 

активности.
 – Изявени интереси и способности.
 – Приятели, занимания и игри и др.
 – Дейности и интереси извън детската градина.
 – Как ще опишете индивидуалността на детето.

Ако учителят не разполага с информация, не е необ-
ходимо да я описва. Описанието е автентичен разказ на 
детето, в който е включено само това, което учителят 
е реги стрирал чрез обективни научни методи.

Втори раздел: Резултатите от постиженията на 
детето в процеса на социализация, възпитание и обуче-
ние на детето в детската градина. 
Трети раздел: Обобщение за готовността на детето 
за училище. Препоръки за насърчаване и мотивиране на 
детето за дейности стимулиращи личностното, емоцио-
нално и социално развитие.

Представянето на всички материали е хронологично, 
от първа до подготвителна група за училище.

Към всеки раздел може да има приложение в което да 
се добавят: материали, доказателства отзиви и оценки 
(от музикален ръководител; ръководители на допълнител-
ните дейности, провеждани в детската градина/учили-
щето, колеги от други групи), грамоти и отличия и др.
всички събрани материали в портфолиото трябва да бъ-
дат датирани и подписани от учителите в групата.

Външно оформяне на портфолиото: в индивидуална 
папка се поставя съдържанието на портфолиото. всеки 
раздел на портфолиото се поставя в отделен пластмасов 

джоб или плик – в който се събират съответните матери-
али. За по-красиво оформление, всеки раздел – може да бъда 
в различен цвят. По този начин по-лесно ще се откриват 
отделните раздели. в трета и четвърта подготвител-
ни групи е желателно детето да участва във външното 
оформление на своето портфолио. Може да нарисува или 
направи колаж на тема: „Автопортрета”, „Моята група”, 
„Моето семейство”, „любимите ми герои” и т.н. 
Изискванията към учителя при събиране и създаване на 
детското портфолио: 

 • Да прояви обективност при събиране и рецензиране 
на материалите в портфолиото. Да включва всичко, 
което смята, че е полезно и необходимо за детето, за 
да уважи неговата личност, достойнство. 

 • Да открива промяната и динамиката в развитието 
на детето чрез получените резултати.

 • Да открива потенциала на детето.
 • Да разпознава затрудненията на детето.
 • Да насърчава детето и родителите в процеса на про-

мяна на детското развитие. 
И така, чрез портфолиото се документира процесът 

на развитие и учене, различните нива през които преминава 
детето, както и постиженията в различните образовател-
ни направления. Портфолиото онагледява тези нива, прави 
ги ”видими” и помага да се направят изводи и препоръки от-
носно по-нататъшното личностно развитие на детето.
в края на предучилищното образование портфолиото се 
предава на родителите. С оглед индивидуалните особе-
ности в развитието и постижения на детето в преду-
чилищна възраст, които са отразени в неговото порт-
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фолио – е желателно родителят да запознае началния 
учител с портфолиото на детето си. По този начин се 
осигурява приемственост и продължаващо взаимодейст-
вие между родителите и новата образователна инсти-
туция – училището. А по отношение на детето – да се 
намали тревожността и стреса при предстоящата му 
адаптация в новата училищна среда.
Установяване на готовност на детето за училище. 
Готовността на детето за училище да се отчита по пет 
показателя: физическо, познавателно, езиково, социално и 
емоционално развитие на детето.

За всеки показател се приписват критерии, за да може да 
бъде отчетен. 
Отчитането на показателите за установяване на учи-
лищна готовност се извършва чрез двете форми – порт-
фолио и протоколи за наблюдение.
Установяването на училищна готовност се извършва 14-дне-
вен срок преди края на учебното време. Резултати есе впис-
ват в удостоверение издадено от детската градина.
Резултатите за родителя се оформят в самостоятелна 
бланка за информация за резултатите от предучилищно-
то образование. вж. Приложение №4

Критерии Показатели Форма за отчитане

Физическо развитие Очакваните резултати по образователно направление Физиче-
ска култура. Подвижни игри. Детски спорт.

Медицински картон 
Портфолио.
Индивидуален протокол

Познавателно развитие Очакваните резултати по образователни направления: Мате-
матика; Околен свят; конструиране и технологии.

Портфолио
Индивидуален протокол

Езиково развитие
Очакваните резултати по образователно направление по Бъл-
гарски език и литература.
Игри. Самостоятелна дейност на детето.

Портфолио
Индивидуален протокол

Социално развитие
Очакваните резултати по образователни направления: мате-
матика, околен свят, конструиране и технологии.
Игри. Самостоятелна дейност на детето.

Портфолио
Индивидуален протокол

Емоционално развитие

Очакваните резултати по образователни направления: музика, 
изобразително изкуство, околен свят.
Игри.
Самостоятелна дейност на детето.

Портфолио
Индивидуален протокол
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Приложение №1 

Наименование на детската градина

Наименование на групата

ПОРТФОЛИО

Град, 

Година начало
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Фамилия

Имe

Бащино

Учебно заведение

Информация за контакти:

телефон e-mail blog/web-страница

Период, за който са представени документите, материалите, отзивите и оценките:

от____________20__г. до _______________ 20__ г.

Име на учителите в групата:

 1.……………………………../подпис/    2.………………………………/подпис/
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СЪДЪРЖАНИЕ

Първи раздел: Обща информация за детето

Представянето на детето включва следната примерна информация.

 • Календарна възраст, на която детето постъпва в детската градина. Семейството и семейна среда. 
 • Особености при адаптация към нови условия; Как е преминал процесът на адаптиране към детската 

градина и живота в групата?
 • Особености, напредък и затруднения в областите: здравното, физическото и двигателно развитие; со-

циално, емоционално, познавателно, езиково развитие. 
 • Особености, успехи и затруднения при учене, игри и активности.
 • Изявени интереси и способности.
 • Приятели, занимания и игри и др.
 • Дейности и интереси извън детската градина.
 • Как ще опишете индивидуалността на детето.

Ако учителят не разполага с информация, не е необходимо да я описва. Описанието е автентичен разказ за 
историята на детето, който включва само и единствено тази информация, която учителят е наблюдавал и 
регистрирал.

Втори раздел: Резултатите от постиженията на детето в процеса на социализация, възпитание и обуче-
ние на детето в детската градина. 

Трети раздел: Обобщение за готовността на детето за училище. Препоръки за насърчаване и мотивиране 
на детето за дейности стимулиращи личностното, емоционално и социално развитие.
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Представянето на всички материали е хронологично, от първа до подготвителна група за училище.

Към всеки раздел може да има приложение, в което да се добавят: материали, доказателства отзиви и оценки (от музикален ръко-
водител; ръководители на допълнителните дейности, провеждани в детската градина/училището, колеги от други групи), грамоти 
и отличия и др.

всички събрани материали в портфолиото трябва да бъдат датирани и подписани от учителите в групата и от съответните спе-
циалисти (музикален ръководител, и ръководител на трупа за допълнителни дейности, които са работили с детето).

 

Бележки на учителя:

Дата и подпис на учителя:
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Приложение №2 

№ 
зад.

Образователно 
направление

Критерий

Справя се:

с насоч-
ващи 

въпроси

самос-
тоятел-

но

изпре-
варващо

1.

Български език 
и литература
Околен свят

Личен опит на 
детето

Разказва с прости изречения.

Разказва с прости разширени изречения.

Разпознава действия и състояния от социалната среда в 
ежедневието.

2.

Български език 
и литература
Околен свят

Личен опит на 
детето

Математика

Разказва с прости изречения.

Разказва с прости разширени изречения.

Разпознава действия и състояния от социалната среда в 
ежедневието.

Съотнася конкретно действие с времеви интервал.

3.

Български език 
и литература
Околен свят

Личен опит на 
детето

Математика

Разказва с прости изречения.

Разказва с прости разширени изречения.

Разпознава действия и състояния от социалната среда в 
ежедневието.

Свързва конкретно действие с конкретен времеви интервал.

4.

Български език 
и литература
Математика
Личен опит на 

детето

Посочва и назовава предметите.

Огражда групата (играчки).

Назовава групата (играчки). 
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№ 
зад.

Образователно 
направление

Критерий

Справя се:

с насоч-
ващи 

въпроси

самос-
тоятел-

но

изпре-
варващо

4.

Български език 
и литература
Математика
Личен опит на 

детето

Посочва и назовава предметите.

Огражда групата (мебели).

Назовава групата (мебели). 

Посочва и назовава предметите.

Огражда групата (инструменти).

Назовава групата (инструменти).

5.
Български език 
и литература

Назовава приказката.

Назовава героите.

Назовава липсващия герой.

Определя началото на приказката

6

Български език 
и литература
Математика
Личен опит на 

детето

Посочва и назовава едно.

Посочва и назовава много.

Огражда предметите по групи.

Свързва предметните групи.
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№ 
зад.

Образователно 
направление

Критерий

Справя се:

с насоч-
ващи 

въпроси

самос-
тоятел-

но

изпре-
варващо

7.

Български език 
и литература
Околен свят

Личен опит на 
детето

Свързва леките предмети със символа.

Свързва тежките предмети със символа.

8.

Разпознава и огражда картинки, които започват с К.

Разпознава и огражда картинки, които започват с М.

Измисля нови думи, които започват с К.

Измисля нови думи, които започват с М.

9.

Математика
Околен свят

Български език 
и литература

Разпознава животни от един и същи вид.

Свързва голямо и малко.

Рисува с непрекъсната линия.

10.

Математика
Математика
Личен опит на 

детето

Продължава числовата редица.

Разбира принципа на последователност на геометричните 
фигури и продължава редицата с кръгла форма.

Разбира принципа на последователност на геометричните 
фигури и продължава редицата с квадратна форма. 

Повтаря по пунктир без прекъсване на линията.

Забележка: зад 8. отпада
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№ 
зад.

Образователно 
направление

Критерий

Справя се:

с насоч-
ващи 

въпроси

самос-
тоятел-

но

изпре-
варващо

11.

Математика
Околен свят

Личен опит на 
детето

Свързва предмети от бита с квадратна форма.

Свързва предмети от бита с кръгла форма.

Свързва предмети от бита с триъгълна форма.

Рисува с непрекъсната линия.

12.

Математика
Околен свят

Личен опит на 
детето

Огражда различното.

Открива прилики между сходни животни и назовава групата 
(диви животни).

Огражда различното.

Открива прилики между сходни животни и назовава групата 
(птици).

Огражда различното.

Открива прилики между сходни продукти и назовава групата 
(млечни продукти).

Огражда различното.

Открива прилики между сходни растения и назовава групата 
(цветя).

Огражда различното.
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№ 
зад.

Образователно 
направление

Критерий

Справя се:

с насоч-
ващи 

въпроси

самос-
тоятел-

но

изпре-
варващо

12.

Математика
Околен свят

Личен опит на 
детето

Открива прилики между сходни предмети и назовава групата 
(дрехи).

Огражда различното.

Открива прилики между сходни превозни средства и назовава 
групата (сухопътни превозни средства).

13.
Околен свят

Личен опит на 
детето

Огражда вярната форма.

Огражда огледалната форма.

Огражда невярната форма.

14.
Наблюдател-

ност
Фина моторика

Свързва предмета с неговата сянка.

Рисува с непрекъсната линия.

15.
Математика
Личен опит на 

детето

Рисува кръгче горе в средата на листа.

Рисува кръгче долу в средата на листа.

Рисува кръгче вляво в средата на листа.

Рисува кръгче вдясно в средата на листа.

16.
Наблюдател-

ност
Фина моторика

Открива и свързва част от полата.

Открива и свързва част от блузата.

Рисува с непрекъсната линия.
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№ 
зад.

Образователно 
направление

Критерий

Справя се:

с насоч-
ващи 

въпроси

самос-
тоятел-

но

изпре-
варващо

17.
Математика
Личен опит на 

детето

Разпознава и огражда кучето ПРЕД къщата.

Разпознава и огражда кучето ЗАД къщата.

Разпознава и огражда кучето вЛЯвО от къщата.

Разпознава и огражда кучето вДЯСНО от къщата.

18.
Математика
Околен свят

(1) Разпознава и огражда по-високото животно.

(2) Разпознава и огражда по-високото животно.

(3) Разпознава и огражда по-високото животно.

(4) Разпознава и огражда по-високото животно.

19. Математика Разпознава и огражда по-малката група.

20.

Математика
Фина моторика

Наблюдател-
ност

Очертава линия без да я прекъсва.

Очертава линия, не се връща в обратна посока.

21.
Български език 
и литература

(1) Повтаря по пунктира.

(1) Спазва зададения модел.

(2) Повтаря по пунктира.

(2) Спазва зададения модел.
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№ 
зад.

Образователно 
направление

Критерий

Справя се:

с насоч-
ващи 

въпроси

самос-
тоятел-

но

изпре-
варващо

21.
Български език 
и литература

(3) Повтаря по пунктира.

(3) Спазва зададения модел.

22.
Български език 
и литература

(1) Повтаря по пунктир.

(1) Спазва зададения образец и възпроизвежда елемента.

(2) Повтаря по пунктир.

(2) Спазва зададения образец и възпроизвежда елемента.

(3) Повтаря по пунктир.

(3) Спазва зададения образец и възпроизвежда елемента.

23.
Български език 
и литература

(1) Повтаря по пунктир.

(1) Довършва по образец.

(2) Повтаря по пунктир.

(2) Довършва по образец.

24.

Български език 
и литература
Околен свят

Личен опит на 
детето

Повтаря по пунктир.

Посочва и назовава отделните фигури.
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ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

Ядро Показател за наблюдение – умения на детето НЕ С ПОМОЩ ДА

Художествено 
възприемане

Разглежда и описва произведения от изобр. изкуство.

Свързва народните обичаи и изобразителното 
творчество (Коледа, Баба Марта, великден).

Изобразителни 
материали и техники

Повтаря по пунктирана линия в различни изображения 
на предмети без да излиза от линията.
Използва и съчетава различни изобр. материали (молив, 
пастел, бои). Създава двуслойна апликация..

Изобразително 
творчество

Рисуване. Създава картини по собствен замисъл.
Моделиране. Създава фигури по собствен замисъл, като 
използва различни техники.
Създава самостоятелни апликации по собствен 
замисъл,.

КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Ядро Показател за наблюдение – умения на детето НЕ С ПОМОЩ ДА

Конструиране и 
моделиране

Различава отделни елементи в моделите.

Създава модел, като повтаря показани действия или 
движения от учителя.
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Обработване 
на материали, 
съединяване и 

свързване

Следва устни инструкции на учителя при етапите на 
работа.
Създава нови модели чрез допълване и комбиниране на 
части по собствен замисъл. 

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

Ядро Показател за наблюдение – умения на детето НЕ С ПОМОЩ ДА

Естествено приложна 
двигателна дейност

Усъвършенства естествено-приложни движения.
 • ходене – равновесно
 • бягане с ниски препятствия
 • скачане от място
 • хвърляне на плътна топка с две ръце
 • катерене и вис в комбинации
 • изтегляне на тялото в лег и тилен лег

Спортно-подготвителна 
дейност

Спазва основни правила в детските спортове.
Назовава различни видове спорт.

ГРИЖА И ИНИЦИАТИВНОСТ (ВМЕСТО СОЦИАЛНО-ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ)

Грижи за себе си Показател за наблюдение – умения на детето НЕ С ПОМОЩ ДА

Поддържа лична хигиена
Измива ръце преди храна, след замърсяване и ползване 
на тоалетна.

Самообслужване Самостоятелно се съблича и облича, самостоятелно 
подрежда гардероба/шкафа.
Храни се самостоятелно.
Сервира и от сервира храната си.
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Поддържане на ред Подрежда, почиства, избърсва, сортира играчки в 
групата.

Реакции при работа в 
работните листове/

тетрадки

Работи самостоятелно върху листа.
Мотивирано работи, докато не приключи задачата.
Умее да се съсредоточи и да довърши задачата си, 
въпреки различни разсейващи дразнители.
Работи уверено и бързо.
Търси помощ, когато е необходимо.

Общуване с връстници 

Предлага помощ на връстниците си.
Поддържа приятелство с едно или повече деца.
Следва предложението на приятеля си как да 
продължат дадена игра.
Поделя материали и играчки с другите деца от 
групата.
Оценява достойнствата на други деца от групата. 
(Иво рисува красиво; смята вярно).

Емоционално поведение

Споделя, когато е гордо от постигнатото.
Споделя, когато се срамува.
Споделя, когато се чувства виновно.
Споделя, когато е радостно.
Споделя, когато е гневно.
Приспособява се към нови ситуации или при промени в 
ежедневните.
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ПЛАН ЗА РАЗВИВАЩА ПРОГРАМА

Образователно 
направление

Задачи за индивидуална работа

Български език 
и литература

Математика

Околен свят

Общо ниво на 
разивтие
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Позиция 
на ръката

Изобразително 
изкуство

Музика

Физическа 
култура

Конструиране и 
технологии
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Приложение №3 За родителя

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОвАНИЕ

……………………..........................................……………………………………………………………………………
/Име и фамилия на детето/

 ………………………………………     …………………………………..
Учители в групата     Родител/член на семейството

Проследяването на постиженията на детето за периода: от …………20 …г. до …..………20... г.

Образователни направления Постижения на детето

начало на учебната година край на учебната година

Български език и литература

Математика

Околен свят

Изобразително изкуство.

Музика

Конструиране и технологии

Физическа култура

Следващи стъпки в детската градина и у дома

Коментар на родителя: ............................................................................................................................................................................

Запознат с резултатите:

Подпис на учителя:         Подпис на родителя:
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Приложение №4 За родителя

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОТОвНОСТТА НА ДЕТЕТО ЗА УЧИЛИЩЕ

……………………..........................................……………………………………………………………………………
/Име и фамилия на детето/

 ………………………………………     …………………………………..
Учители в групата     Родител/член на семейството

Проследяването на постиженията на детето за периода: от …………20… г. до …..………20... г.

Области на развитие Мнение на учителите

Физическо развитие
Справя се самостоятелно ..................................................... 
Справя се с насочващи въпроси ...........................................
Справя се с помощ от учителя .............................................

Познавателно развитие

Езиково развитие

Социално развитие

Емоционално развитие
Следващи стъпки през летния период у дома за подкрепа 
на личностното развитие на бъдещия ученик

Коментар на родителя: ............................................................................................................................................................................

Запознат с резултатите:

Подпис на учителя:         Подпис на родителя:
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ПРИДОБИВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Програмната система Play and Talk with Echo е разра-
ботена за ранно чуждоезиково обучение по английски език 
на деца от предучилищна възраст.

Учебното съдържание е разработено по теми за ця-
лата учебна година по образователни направления, изцяло 
съобразено и с програмната система Аз съм в детската 
градина. 

При разпределение на учебното съдържание в систе-
мата са спазени принципите за цикличност и спирало-
видност. Тематичните области във всеки следващ модул 
са разработени така, че да затвърдяват, разширяват и 
задълбочават граматичните структури и тематичните 
лексикални полета. Системата дава възможност на де-
цата за усвояване на умения за общуване на чужд език, 
както и за поемане на голям обем от информация чрез: 

 ● възприемане през асоциации;
 ● периферно възприемане на информация;
 ● слушане и общуване; 
 ● песни и движения;
 ● редуване на дейностите;
 ● уважение към личността на детето;
 ● предоставяне на свобода на учителя при прилага-

не на собствената му педагогическа преценка.
в центъра на Play and Talk with Echo е поставено де-

тето, с неговия уникален свят на любознателност и емо-
ционалност. Системата следва идеологията „easy and 
simple” – лек и семпъл начин на учене чрез забавление и 
действие. 

Основен метод при взаимодействието с децата е иг-
ровият. Play and Talk with Echo е система от творчески, 
естетически и иновативни идеи в помощ на учителя: 

 ● вълшебен персонаж – Ехо – главен герой;
 ● Calendar Time; 
 ● уникален дизайн на работните листа на децата;
 ● магическа чанта;
 ● шапка;
 ● интонация;
 ● фонова музика;
 ● атмосфера /дизайн на работната среда/.

Основна форма на организация е педагогическата си-
туация. Тя е регламентирана във времето и се провежда 
два пъти в седмицата. 

Обратна връзка към родителя – резултатите от 
работата на децата по системата има възможност да 
се измерват регулярно от учителя. Родителите получа-
ват систематична обратна връзка, базирана на наблю-
денията, чрез кратък рапорт с чек лист. Play and Talk with 
Echo е система обърната към детето и същевременно 
осигуряваща на учителя свобода да прилага собствена-
та си професионална педагогическа преценка.

Системата дава възможност на учителя да черпи 
опит от подробно разработените примерни уроци и в 
същото време уважава свободата му да проявява твор-
чество в подбора и подготовката на дидактически и на-
гледни материали. 
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Програмната система Play and Talk with Echo съдържа:
1. Практическо ръководство за учителя по англий-

ски език, което включва:
 • Примерно годишно разпределение на темите и 

подтемите за всеки месец за ПГ /5–6 год./ и ПГ /6–7 год./;
 • Разработени педагогически ситуации – две за 

седмицата;
 • Приложения:

2. Книга за детето;
3. Табла: Букви; Цифри; Емоции; Calendar Time;

4. Диск с диалози към всеки урок;
5. Диск с авторски песни.
въвеждането и прилагането на Програмната систе-

ма Play and Talk with Echo допринася обучението по чужд 
език да се интегрира в образователно-възпитателната 
програма за предучилищно възпитание и подготовка.

Структуриране на урока

С цел оптимално използване времетраенето на ситуацията е препоръчително 20% от времето за провеждането й 
да бъдат предвидени за моментите, различни от т.нар. „чисто време за преподаване” (овладяването на групата, прид-
вижване от едно място на друго, раздаване на материали за творческа работа и т.н.). 

важно от гледна точка съхраняване концентрацията на децата, е да се редуват пасивни с активни моменти.

Определяне на „чистото време за преподаване”

Регламентирана продължителност на ситуацията 30 минути

време за овладяването на групата, придвижване от ед-
но място на друго, раздаване на материали за творческа 
работа и т.н.

20% (6 минути)

„Чисто време за преподаване” 24 минути
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Примерно разпределение на „чистото време за преподаване”

Етап от ситуацията Продължителност

Before the 
Lesson

To Know: Goal of the Lesson
Целеполагането и подготовката на материалите се 
случват преди ситуацията. 

To Prepare /advance preparation/

The Lesson

To Begin: Calendar Time 5 минути

Concept Introduction: Dialogue 2 минути

To Sing 1 минута

To Do: Concept Practice 14 минути  

To Act and Play 3 минути

To Remember: Concept Revision 1 минута

To End: Goodbye Time 2 минути
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Описание на дейностите в рамките на планираната ситуацията

Етап от ситуацията Описание 

Before the 
Lesson

To Know: Goal of the Lesson в зависимост от поставените цели, учителят планира дейностите, 
обмисля всяка стъпка и подготвя материалите за ситуацията. Удачно 
е да се предвиждат резерви.

To Prepare /advance 
preparation/

The Lesson

To Begin: Calendar Time

Calendar Time се провежда в началото на всяка ситуацията. Задължително 
завършва със съобщаване на децата какво ще правят по време на 
заниманието. в зависимост от темата, която предстои, може да се 
използва песен, танц или друг вид активност, която да раздвижи децата.

Concept Introduction: Dialogue
Диалогът се използва с цел въвеждане в конкретното съдържание. Диало-
гът подлежи на промяна от страна на учителя, но е препоръчително в не-
го да фигурира лексиката, с която децата предстои да бъдат запознати. 

To Sing Песничката се използва за преход и раздвижване преди концентрация-
та върху работните листа. Детето отново учи, но чрез песен.

To Do: Concept Practice
Работа в „Книга за детето“ или творческа дейност в зависимост от 
възрастта. Препоръчително е да звучи тиха класическа музика (Моца-
рт), за повишаване на концентрацията.

To Act and Play Повторно раздвижване и преход към приключването на урока. Детето 
отново учи, но чрез танц/движение.

To Remember: Concept 
Revision

Кратък преглед върху това, което е правено през часа. Удачен е прего-
ворът на въведената лексика. Учителят проверява какво са възприели 
децата. Децата се връщат отново към новите думи.

To End: Goodbye Time

Сбогуване с децата. Похвала за добре свършената работа. Същест-
вен момент в този етап на ситуацията е съобщаването на темата, 
с която децата ще се запознаят при следващата си среща с Ехо. По 
този начин у децата се създава очакване и нагласа за следващия урок. 
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ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТЕМИ И УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 
ТРЕТА ГРУПА – 5–6-ГОДИШНИ

topIc LESSoN topIc EDUcAtIoNAL coNtENtS

Back to School
Daily Routine

Hello! Echo!

Language: Introduction to the system. Introduce greetings – good morning, good 
evening. When various greetings are used. Introducing the age concept and the 
question ‘How are you?’ and the answer ‘I am... years old’.
Mathematics: Time: day and night, parts of the day.
Social Studies: Objects in the kindergarten, playground. Daily routine. 
Nature Studies: Introducing the seasons and the weather calendar.

How Are You Today? 
What’s your name?

Language: Greetings practise. Introducing seasons.
Mathematics: Time: day and night. 
Social Studies: Objects in the kindergarten, playground. Daily routine. 
Arts and crafts: Making a book marker. Practise cutting and drawing.

Good Manners

Wrong or Right?
Language: Introducing the value of good deeds. Polite words.  
Mathematics: Spatial positions. 
Social Studies: Good manners. Polite words and behaviour.

Tea time

Language: Introducing the value of good deeds. Polite words.  
Mathematics: Spatial positions. 
Social Studies: Good manners. Polite words and behaviour.  
Arts and crafts: Making a paper cup. 

My Family at Home Me and My Family

Language: Becoming acquainted with family members and with the concept 
about where families live.  
Mathematics: Becoming acquainted with number 1. Concept of big and small. 
Social Studies: Family member and relatives. Rooms in a home. Furniture. 
Nature Studies: Becoming acquainted with the concept of changing from a baby 
into an adult. 
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My Family at Home
My family and my 

home

Language: Becoming acquainted with family members and with the concept 
about where families live.
Mathematics: Becoming acquainted with number 1. Concept of big and small. 
Social Studies: Family member and relatives. Rooms in a home.
Arts and crafts: Decorating a picture frame and drawing your family in it. 

My Body and 
My clothes

My Body and My 
Clothes

Language: Introduction and assimilation of the body parts. Acquiring information 
about the names of the body parts and their position. 
Mathematics: Becoming acquainted with number 1. Concept of big and small.  
Social Studies: Clothes type of clothes.  
Nature Studies: Seasonal clothing. 

Accessories

Language: Body parts and clothes.  
Mathematics: Number 1 and 2.  
Social Studies: Clothes and accessories.  
Arts and crafts: Developing cutting skills and fine motto skills. Decorating a sock. 

My Food

Healthy and junk food

Language: Food products. 
Mathematics: Classification skills 
Social Studies: Healthy and junk food. Table manners. 
Nature Studies: Fruit and Vegetables

At the Supermarket

Language: Food. Revision of polite words. Communications skills. 
Mathematics: Classification.
Social Studies: Skills to shop at a supermarket.
Arts and crafts: Designing a grocery bag and ‘buying food’

Five senses
Taste, Hear, Touch 

and Smell

Language: Five senses and the sense organs.
Mathematics: Critical thinking.
Social Studies: Usage of the senses in different occupations. 
Nature Studies: Senses.
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Five senses A Fan

Language: Human senses and parts of the body – consolidation of knowledge.
Mathematics: Counting
Social Studies: The senses in different occupations. 
Arts and crafts: To stimulate children’s imagination. Folding skills

My Friends Around 
the world

Around the World
Language: Introducing continents, human races and skin colour. 
Mathematics: Same and different. 
Social Studies: Names of continents and world map. Races. 

My Special Friend

Language: Revisions of continents and human races. 
Mathematics: Same and different. 
Social Studies: Friendship and positive attitude. 
Arts and crafts: Developing creativity. 

Emotions

How Do You Feel?
Language: Introducing emotions. Teaching children how to define feelings 
Mathematics: Counting. Numbers 1-2. 
Social Studies: Auditory abilities development. 

My Special Friend

Language: Expanding vocabulary connected with emotions and giving a lot of 
explanations of a situations when someone might feel happy. 
Arts and crafts: Connecting the idea of creating art and the feeling of happiness. 
Learning that while creating something they can be happy. 

occupations I Want to Be...
Language: Learning about different occupations and the tools they use. 
Mathematics: Number 3. Critical thinking 
Social Studies: Occupations. 

occupations What Do People Do?’

Language: Vocabulary use.  
Mathematics: Number 3.  
Social Studies: Tools that different people use. 
Arts and crafts: Practise cutting out and develop fine motor skills. 
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Vehicles Vehicles All Around’

Language: Learning about various vehicles and their specifics 
Mathematics: Number 4.  
Social Studies: Types and classification of vehicles. 
Nature Studies: Vehicles and the air. 

Vehicles
Jackson Jaguar Joins 
a Street Safety Course

Language: Revising knowledge about vehicles. Safety rules. 
Mathematics: Number 4. Colours red, yellow and green. Revision of round shape. 
Social Studies: Street safety.  
Arts and crafts: Consolidation of knowledge through art- the meaning of the 
lights of a traffic light. 

Revision

Language: Vocabulary revision. 
Mathematics: Numbers 1-4.  
Social Studies: Revise holidays, occupations and vehicles 
Nature Studies: Revise seasons

Revision

Language: Revise songs and vocabulary. 
Mathematics: Critical thinking. Same and different. 
Social Studies: Revise clothing, continent and school items. 
Arts and crafts: Revise words used during arts and crafts. 

I celebrate

I Celebrate
Language: Personal holidays. 
Mathematics: Counting. Finding the same. Critical thinking. 
Social Studies: Celebration of a birthday party. 

The Birthday Party

Language: Birthday wishes. Personal holidays. 
Mathematics: Counting and colours. 
Social Studies: Item needed to celebrate a birthday. 
Arts and crafts: Decorating a party hat. Develop creativity and fine motor skills. 

christmas Around 
the World

Christmas Around the 
World

Language: Christmas and its symbols. 
Mathematics: Triangle. Number 5.  
Social Studies: Christmas traditions. 
Nature Studies: Fir trees and pine trees. 
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christmas Around 
the World 

A Letter to Santa
Language: Expressing wishes. 
Social Studies: Santa Claus and Christmas traditions. 
Arts and crafts: Drawing the desired present. 

pets

My Favourite Pet

Language: Learning about pets and their specifics. 
Mathematics: More and less.  
Social Studies: Taking care of a pet. 
Nature Studies: Pets – cat, dog, hamster, fish, turtle, parrot. 

A Pet In My Room

Language: Revising knowledge about pets. 
Mathematics: More and less. 
Social Studies: Taking care of pets. Revision of the rooms in a house. 
Arts and crafts: Connecting art with the story content.

Farm Animals

What Am I?
Language: Learning about animals that live on the farm. 
Mathematics: Practise spatial position and orientation. Number 6. 
Nature Studies: What do animals eat?

What Do They Give

Language: Revising knowledge about the farm animals. 
Mathematics: Spatial position. 
Social Studies: Products that the farm animals give to people. 
Arts and crafts: Developing sense of tough and fine motor skills.

Forest Animals

Where Is My Home?

Language: Forest animals. Teaching the children the most common animals that 
live in the forest. 
Mathematics: Opposites. 
Nature Studies: Animals that can be seen in a forest. Plant in the forest – trees, 
bushes, grass.

Getting Ready for 
Winter

Language: Revision on forest animals and their behaviour in the different 
seasons. 
Mathematics: Opposites. Revision about the specifics of circles. 
Social Studies: Animal homes.  
Arts and crafts: A bear made of circles.
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Wild Animals

Animals in the Dessert

Language: Learning about the wild animals and their habits and habitats, as well 
as specific features of some of them.  
Mathematics: Counting. Number 7. 
Social Studies: Where do wild animals live? 
Nature Studies: Names of desert animals. 

I Like the Jungle
Language: Names of jungle animals. 
Mathematics: Number 7. 
Arts and crafts: Practise fine motor skills. Revise names of animals. 

Baby Animals

Are You My Mother?

Language: Becoming acquainted with baby animals and their specific names. 
Revising knowledge about farm animals  
Mathematics: Left and right.  
Social Studies: Animal families.  
Nature Studies: Specifics of bay animals.

A Lovely Story
Language: Revising knowledge about baby animals. 
Mathematics: Time. Changing of the seasons. 
Arts and crafts: Cutting out and finish driving.

Revision

Language: Revise studied topics. 
Mathematics: Revise opposites and numbers up to 8. 
Social Studies: Revise animals homes and families. 
Nature Studies: Revise kinds of animals.

Revision

Language: Revise studied topics. 
Mathematics: Revise opposites and numbers up to 8. 
Social Studies: Revise animals homes and families. 
Nature Studies: Revise kinds of animals.

Earth Long Ago Dinosaurs’ Kinds

Language: Becoming acquainted with kinds of dinosaurs and specific features of 
theirs. 
Mathematics: Number 8. Spatial position 
Social Studies: Discoveries about dinosaurs 
Nature Studies: What do dinosaur eat. Dinosaur types

Earth Long Ago
How Do Dinosaurs 

Move, Eat, Run
Language: Revise knowledge about dinosaurs. 
Arts and crafts: Decorating a dinosaur egg. 
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Space. Solar 
System’

Sarah the Snake 
Travels in Space

Language: Becoming acquainted with space and objects that can be fund in 
space. 
Mathematics: Spatial positions. Counting and matching quantities with a number. 
Social Studies: Astronaut and space rockets, ships. 
Nature Studies: Planet Earth and the planets. Space objects.

Space Rocket
Language: Traveling in space. 
Mathematics: Shapes revision. Social Studies: Space rocket.  
Arts and crafts: Critical thinking. Using shapes to make a rocket. 

Weather. Air and 
Water.

Who Is More 
Important?

Language: Talking about the importance of water and air being crucial for all life 
on Earth. 
Mathematics: Number 9.  
Social Studies: Water and air in everyday life. 
Nature Studies: Introducing air and water and where in nature we can find them. 

Stay Dry! Water, Rain 
and Hurricane in 

Action!

Language: Consolidation of knowledge about water and air through an art activity 
Mathematics: Revision of round shapes. 
Social Studies: Use of an umbrella.  
Arts and crafts: Making an umbrella.

Natural phenomena

Hurry and His Family

Language: Introducing natural phenomena. Teaching the children which the most 
popular natural phenomena are and what is most typical for them. 
Mathematics: Number 10.  
Social Studies: Natural phenomena good for humanity and those that are 
dangerous. 
Nature Studies: Natural phenomena. 

Natural Phenomena 
Picture

Language: Consolidation of knowledge by making a picture of selected natural 
phenomena. 
Mathematics: Colours of the rainbow 
Arts and crafts: Rainbow-finger-paints
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Attention! Fire!

Get Ready to Help

Language: Learning how fires occurs, what causes them, what measures need 
to be taken in a case of a fire and what personal safety measure people should 
perform. 
Mathematics: Sequence 1-4.  
Social Studies: Fire safety rules. 
Nature Studies: How fires damage the nature.

Fire- fighters On the 
Go

Language: Revising knowledge about fire by an arts-and-crafts activity (making a 
fire engine). 
Mathematics: Revision of shapes. 
Social Studies: Fire vehicles.  
Arts and crafts: Fire truck from shapes. 

plants
The Sad Planet

Language: Teaching the children about the huge importance of vegetation on our 
planet Earth. 
Mathematics: Patterns.  
Social Studies: Taking care of the plants. 
Nature Studies: Plant life cycle.

Funny Trees Language: Revision of knowledge about plants. 
Arts and crafts: Vocabulary revision. 

 Flower Garden’

In the Flower Garden’

Language: Becoming acquainted with various flowers and their specifics 
Mathematics: Number 10- counting. Critical thinking – match the shadows. 
Symmetry practise. 
Social Studies: Taking care of flowers. Bouquets. 
Nature Studies: Types of flowers.

Flowers All Around
Language: Revsion of knowledge about flowers. 
Mathematics: Revision shapes. Finding shapes in the environment. 
Arts and crafts: Cut out the shapes and make the flowers.
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Fruit and 
Vegetables

Welcome To The 
Fruit and Vegetable 

Families

Language: Introducing the variety of fruit and vegetables. 
Mathematics: Round shapes.  
Social Studies: Introducing concepts for places where plants are grown 
Nature Studies: Fruit and vegetables. 

Fruit and Vegetables 
Yummy- Yummy

Language: Consolidating fruit and vegetables vocabulary and the acquired 
knowledge on the fruit and vegetables topic.  
Mathematics: Circle. 
Arts and crafts: Draw fruit and vegetables from circle.

creepy- crawlies

Who Lives In the 
Grass?

Language: Revealing the amazing world in the grass. 
Mathematics: Numbers 1-10 revision. 
Social Studies: The magnifying glass. 
Nature Studies: Creatures that live in the grass, their homes and habits.

I Can Crawl, I Can Fly
Language: Listening comprehension. 
Mathematics: Drawing a circle. Colours. 
Arts and crafts: Ladybird- finger-paint the black dots. 

off to Sea We Go

A Sailor Went to Sea

Language: Introducing the variety of plant and animal life that can be found in 
seas and oceans. 
Mathematics: Sum up.  
Social Studies: Vehicles that go on and under water. 
Nature Studies: Sea creatures.

Art Sailors

Lanuguage:The lesson aims at checking the children’s knowledge and 
understanding on the words acquired the previous time.  
Mathematics: Shapes revision. 
Social Studies: Sailors and water vehicles. 
Arts and crafts: Aims to provoce childrens thinking and creativity.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 5 от 3 юни 2016 г.

за предучилищното образование

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 5 от 3 юни 2016 г.

за предучилищното образование
Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определя държавният обра-
зователен стандарт за предучилищното образование, 
както и:
1. организацията на дейностите в предучилищното об-
разование;
2. изискванията към прилагането на програмна система;
3. механизмът за взаимодействие между участниците в 
процеса на предучилищното образование.
(2) Държавният образователен стандарт е съвкупност от 
изисквания за резултатите от обучението и определя:
1. образователните направления, по които се осъществя-
ва предучилищно образование;
2. целите и съдържанието на отделните образователни 
направления;
3. изискванията за резултатите от обучението по всяко 
образователно направление в отделните възрастови групи.
Чл. 2. (1) Предучилищното образование се осъществява 
от детските градини, а задължителното предучилищно 
образование – и от училищата, които могат да осигурят 
условия за това, при условията и по реда на този стан-
дарт и на държавния образователен стандарт за физиче-
ската среда и информационното и библиотечното осигу-

ряване на детските градини, училищата и центровете за 
подкрепа за личностно развитие.
(2) Разпоредбите на тази наредба се прилагат съответ-
но от училищата, които осъществяват задължително 
предучилищно образование, както и от специалните учи-
лища, които осъществяват предучилищното образование 
за деца със сензорни увреждания.
Чл. 3. Предучилищното образование се осъществява при 
осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрас-
товите особености и гарантираща цялостното разви-
тие на детето, както и възможности за опазване на фи-
зическото и психическото му здраве.

Глава втора
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Раздел I
Продължителност на предучилищното образование. Групи
Чл. 4. (1) Децата може да постъпят за предучилищно об-
разование не по-рано от учебната година, която започва 
в годината на навършване на тригодишна възраст.
(2) За предучилищно образование по преценка на родителя 
и/или при липса на яслена група в съответното населено 
място, както и при наличие на свободни места в детската 
градини може да постъпят и деца, навършили две години 
към началото на учебната година на постъпването. Пре-
дучилищното образование в тези случаи се осъществява 
при условията и по реда на тази наредба, като се вземат 
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предвид възрастовите характеристики на детето.
(3) Предучилищното образование е задължително от 
учебната година, която е с начало в годината на навърш-
ване на 5-годишна възраст на детето, като родителите 
избират вида на организацията на предучилищното обра-
зование по чл. 14.
Чл. 5. (1) Предучилищното образование осигурява възпи-
тание, социализиране, обучение и отглеждане на децата 
до постъпването им в I клас.
(2) Отговорните институции си сътрудничат с цел га-
рантиране обхвата на децата в задължителното преду-
чилищно образование.
Чл. 6. Постъпването на децата за предучилищно образо-
вание се осъществява целогодишно при спазване на усло-
вията по чл. 4.
Чл. 7. (1) Записването, отписването и преместването 
в общинските детски градини за всеки вид организация 
по чл. 14 се извършват съгласно наредба на общинския 
съвет, а за държавните детски градини – с акт на съот-
ветния финансиращ орган.
(2) Записването и отписването на децата в частните дет-
ски градини и училища се извършват при условията и по реда, 
определени от детската градина и в договора за обучение.
(3) Записването, отписването и преместването на деца 
за задължително предучилищно образование в общинските 
училища се осъществяват при условията и по реда на ал. 1.
(4) За записването, отписването и преместването на 
деца за задължително предучилищно образование в дър-
жавните училища се прилагат актове, издадени от съот-
ветния финансиращ орган.
(5) Записването и отписването на децата в частните 

детски градини се извършват при условията и по реда, оп-
ределени от детската градина и в договора за обучение.
Чл. 8. (1) Предучилищното образование се организира във 
възрастови групи, както следва:
1. първа възрастова група – 3–4-годишни, а в случаите на 
чл. 4, ал. 2 – 2 – 4 години;
2. втора възрастова група – 4–5-годишни;
3. трета подготвителна възрастова група  – 5–6-годишни;
4. четвърта подготвителна възрастова група– 6–7-го-
дишни.
(2) Продължителността на предучилищното образование 
във всяка възрастова група по ал. 1 е една учебна година.
(3) Задължителното предучилищно образование се осъщест-
вява в трета и четвърта подготвителна възрастова група.
Чл. 9. (1) Децата от възрастовите групи по чл. 8, ал. 1 в 
зависимост от броя им се разпределят в групи.
(2) При недостатъчен брой за сформиране на отделна 
група от деца в съответната възрастова група по ал. 1 
може да се сформира разновъзрастова група.
(3) Броят на групите по ал. 1 в рамките на отделните 
възрастови групи, както и броят на децата в тях се оп-
ределят при условията на чл. 60 от Закона за предучи-
лищното и училищното образование.
Чл. 10. (1) Децата от подготвителните групи, записани в 
целодневна, полудневна и почасова организация, могат да 
отсъстват само по здравословни или по други уважител-
ни причини, удостоверени с документ от компетентен 
орган, както и по семейни причини.
(2) Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини 
през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за 
съответната учебна година с писмено уведомяване от 
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родителите в срок, определен с Правилника за дейността 
на детската градина или училището.
(3) Извън случаите по ал. 2 отсъствие на децата от подгот-
вителните групи е допустимо и за времето на ваканциите, 
определени в училищното образование за съответната го-
дина със заповед на министъра на образованието и науката.
(4) в частните детски градини посещението на децата и 
заплащането на такса се извършват при условията и по ре-
да, определени от детската градина с договора за обучение.

Раздел II
Организация на учебното и неучебното време
Чл. 11. (1) Предучилищното образование се организира в 
учебни години.
(2) Учебната година в предучилищното образование за-
почва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца. 
в случай че 15 септември е почивен ден, тя започва на 
първия следващ работен ден.
(3) Учебната година включва учебно и неучебно време.
(4) Неучебното време по ал. 3 е времето без педагогиче-
ски ситуации по чл. 13, както и времето извън учебните 
дни в периода по чл. 12.
(5) в учебното време се организират както основна, та-
ка и допълнителни форми на педагогическо взаимодейст-
вие, а в неучебното време без педагогически ситуации 
– само допълнителни форми.
Чл. 12. (1) Учебното време през учебната година е в пе-
риода от 15 септември до 31 май на следващата кален-
дарна година.
(2) Учебното време се организира в учебни седмици и в 
учебни дни.

(3) Учебната седмица е с продължителност пет учебни 
дни и съвпада с работната седмица.
(4) в случай на разместване на почивните дни през годи-
ната на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обя-
вените почивни дни са неучебни, съответно обявените 
работни дни са учебни за децата.
(5) Учебният ден включва основните и допълнителните 
форми на педагогическо взаимодействие, както и време за 
почивка и самостоятелни дейности по избор на детето.
Чл. 13. Неучебното време без основни форми на педагогиче-
ско взаимодействие е в периода от 1 юни до 14 септември.
Чл. 14. (1) Предучилищното образование се осъществява 
при целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна 
организация.
(2) Целодневната и полудневната организация се осъ-
ществява в отделни групи в съответствие с чл. 9, ал. 1.
(3) Почасовата организация се осъществява за отделно дете 
в групите за целодневна или полудневна организация, а самос-
тоятелната – за отделно дете извън групите по чл. 9, ал. 1.
Чл. 15. (1) Целодневната организация осигурява възпитание, 
социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките 
на 12 астрономически часа на ден през учебната година.
(2) Началният час на сутрешния прием и крайният час за 
изпращане на децата за деня се определят с Правилника 
за дейността на детската градина или училището.
(3) в целодневната организация в учебното време се 
редуват основна и допълнителни, а в неучебното вре-
ме – само допълнителни форми на педагогическо взаимо-
действие, като се осигуряват и:
1. условия и време за игра, почивка, включително следо-
беден сън;
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2. условия и време за хранене – сутрешна закуска, обяд 
и две задължителни подкрепителни закуски – между су-
трешната закуска и обяда и между обяда и вечерята;
3. дейности по избор на детето.
(4) Учителите в групата определят редуването на фор-
мите на педагогическо взаимодействие и организират 
деня на детето в предучилищното образование.
(5) При целодневна организация за една група в детската гра-
дина задължително се назначават най-малко двама учители, 
които работят съвместно в групата поне един час дневно.
(6) При целодневна организация за една група в детската 
градина задължително се назначава най-малко един по-
мощник-възпитател.
Чл. 16. (1) Полудневната организация осигурява възпи-
тание, социализация, обучение и отглеждане на децата 
в рамките на 6 последователни астрономически часа на 
ден преди обяд през учебната година.
(2) Началният час на сутрешния прием и крайният час на 
изпращането на децата за деня се определят с Правил-
ника за дейността на детската градина или училището.
(3) в полудневна организация в учебното време се реду-
ват основна и допълнителни, а в неучебното време – само 
допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, 
като се осигуряват и:
1. условия и време за игра и почивка;
2. условия и време за закуска;
3. дейности по избор на детето.
(4) Учителите в групата определят редуването на фор-
мите на педагогическо взаимодействие и организират 
деня на детето в предучилищното образование.
Чл. 17. (1) Почасовата организация осигурява възпитание, 

социализация, обучение и отглеждане в рамките на 3 по-
следователни астрономически часа на ден.
(2) Началният час на сутрешния прием и крайният час на 
изпращането на децата за деня се определят с Правил-
ника за дейността на детската градина или училището.
(3) Почасовата организация се осъществява само през 
учебното време. 
(4) в почасовата организация се организират основна 
форма, а ако продължителността на престоя на детето 
позволява – и допълнителни форми на педагогическо взаи-
модействие, като се осигуряват условия и време за игра, 
почивка и дейности по избор на детето.
(5) Почасовата организация се осъществява заедно с де-
цата в група за целодневна или за полудневна организация, 
като в една група може да се включват не повече от 2 де-
ца на почасова организация над максималния брой деца, оп-
ределен в съответствие с разпоредбите на чл. 60, ал. 1 и 2 
от Закона за предучилищното и училищното образование.
(6) Почасовата организация не се отнася до дейностите, 
които се организират като допълнителна услуга по от-
глеждане на децата по чл. 68 от Закона за предучилищно-
то и училищното образование.
Чл. 18. (1) Самостоятелната организация включва възпи-
тание, социализация, обучение и отглеждане на детето, 
организирано от родителя, и проследяване постижения-
та на детето от детската градина или училището в на-
чалото и в края на учебното време по чл. 12, ал. 1.
(2) Самостоятелната организация се провежда по заяве-
но желание на родителя за съответната учебна година и 
след одобрение от експертната комисия в регионалното 
управление по образование по чл. 67, ал. 2 от Закона за 
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предучилищното и училищното образование.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат:
1. копие от акта за раждане на детето;
2. копие от лична карта на родителите;
3. декларация за наличие на среда за учене чрез игра, съ-
образена с възрастовите особености и гарантираща ця-
лостното развитие на детето, както и за опазване на 
физическото и психическото му здраве и благополучие;
4. програма за развитие на детето, която задължително 
съдържа:
а) избрани методики и подходи, съобразени с възрастта, 
индивидуалните потребности и интересите на детето и 
гарантиращи постигането на целите по чл. 5 от Закона 
за предучилищното и училищното образование;
б) примерно разпределение на теми за постигане на ком-
петентностите по чл. 28, ал. 2 за съответната възрас-
това група;
в) списък на избраните познавателни книжки и учебни по-
магала.
(4) Експертната комисия в едномесечен срок от подаване 
на заявлението по ал. 2 и анализ на документите по ал. 3 
одобрява или отказва да одобри включването на детето 
в самостоятелна организация.
(5) Експертната комисия отказва да одобри включването 
в самостоятелна организация, когато:
1. не представи някой от документите по ал. 3;
2. не е осигурена среда за учене чрез игра, съобразена 
с възрастовите особености и гарантираща цялостното 
развитие на детето, както и за опазване на физическото 
и психическото му здраве и благополучие;
3. представената програма не гарантира постигането 

на някоя от целите по чл. 5 от Закона за предучилищното 
и училищното образование;
4. избраните методики и подходи не са съобразени с възраст-
та, индивидуалните потребности и интересите на детето.
(6) За установяване на верността на декларираните об-
стоятелства по ал. 3, т. 2 експертната комисия може да 
извършва проверки на място.
(7) Експертната комисия по ал. 2 може да провежда съ-
беседване с детето и с родителите преди вземането на 
решението по ал. 3.
(8) Постиженията на детето в съответствие с чл. 28, 
ал. 2, възпитавано, социализирано, обучавано и отглеж-
дано при самостоятелна организация, се определят от 
учители в детската градина или училището в началото и 
в края на учебното време по чл. 12, ал. 1.
(9) За провеждане на дейността по ал. 8 родителите оси-
гуряват присъствието на детето в определен от дет-
ската градина или училището ден и час.
(10) Дете, включено в самостоятелна организация, което 
в края на учебното време по чл. 12, ал. 1 не постига компе-
тентностите по чл. 28, ал. 2, от следващата учебна година 
се включва в целодневна, полудневна или почасова организа-
ция на предучилищно образование по избор на родителите.
Чл. 19. (1) При заявено желание на родителите и срещу 
заплащане детската градина или училището може да оси-
гури условия на територията си за организиране на пе-
дагогически дейности, които не са дейност на детската 
градина или училището.
(2) Дейностите по ал. 1 се извършват извън времето за 
провеждане на основните форми на педагогическо взаи-
модействие и се организират при спазване на действа-
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щото законодателство.
(3) Дейностите по ал. 1 се организират за децата, които 
посещават детската градина или училището.
Чл. 20. видът на организацията на всяка група в детска-
та градина или за отделно дете в случаите на почасова 
и самостоятелна организация се определя от директора 
на детската градина в съответствие с желанието на 
родителите след съгласуване с финансиращия орган.

Раздел III
Форми на педагогическо взаимодействие
Чл. 21. (1) Педагогическото взаимодействие е процес, на-
сочен към постигането на определен очакван резултат, 
свързан с цялостното развитие на детето, в който ос-
новни участници са учителят и детето.
(2) При провеждането на педагогическото взаимодейст-
вие учителите използват игровата дейност за постига-
нето на компетентностите по чл. 28, ал. 2.
(3) Детската градина и училището осигуряват игрова 
дейност във всички видове организация на предучилищно-
то образование през учебното и неучебното време.
Чл. 22. (1) Педагогическото взаимодействие в предучи-
лищното образование се организира в основна форма и в 
допълнителни форми.
(2) Формите на педагогическото взаимодействие по ал. 
1 се организират в съответствие с прилаганата в дет-
ската градина или училището програмна система при за-
читане на потребностите и интересите на децата.
Чл. 23. (1) Основната форма на педагогическо взаимо-
действие е педагогическата ситуация, която протича 
предимно под формата на игра.

(2) Педагогическите ситуации се организират само в 
учебното време по чл. 12, ал. 1 и осигуряват постигането 
на компетентностите по чл. 28, ал. 2.
(3) Конкретното разпределяне на педагогическите си-
туации по образователни направления се осъществява в 
седмично разпределение.
(4) Седмичното разпределение по ал. 3 се разработва по 
възрастови групи от учителите на конкретната група 
преди началото на учебната година и се утвърждава от 
директора на детската градина.
Чл. 24. (1) Минималният общ седмичен брой на педагоги-
ческите ситуации за постигане на компетентностите 
по чл. 27, ал. 2 е:
1. за първа възрастова група – 11;
2. за втора възрастова група – 13;
3. за трета възрастова група – 15;
4. за четвърта възрастова група – 17.
(2) Максималният общ седмичен брой на педагогическите 
ситуации за всяка възрастова група не може да надвишава 
минималния общ брой по ал. 1 с повече от пет педагогически 
ситуации – за целодневна организация, и с повече от две пе-
дагогически ситуации – за полудневна и почасова организация.
(3) в детските градини и училищата, които прилагат ино-
вативни и авторски програмни системи, максималният 
общ седмичен брой на педагогическите ситуации за всяка 
възрастова група може да включва до две педагогически 
ситуации седмично над максималния общ брой по ал. 2.
Чл. 25. Продължителността на една педагогическа ситу-
ация по преценка на учителя е от 15 до 20 минути – за 
първа и за втора възрастова група, и от 20 до 30 мину-
ти – за трета и за четвърта възрастова група.
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Чл. 26. (1) в допълнителните форми на педагогическо вза-
имодействие се разширяват и усъвършенстват отделни 
компетентности от посочените в чл. 28, ал. 2, които до-
принасят за личностното развитие и за разнообразяване 
на живота на детето.
(2) Допълнителните форми на педагогическо взаимо-
действие се организират от учителя на групата извън 
времето за провеждане на педагогическите ситуации.
(3) Допълнителните форми се организират както в учебно-
то време по чл. 12, ал. 1, така и в неучебното време по чл. 13.
(4) Допълнителните форми се организират по преценка 
на учителя в съответствие с програмната система, при-
лагана в детската градина, цялостната организация на 
деня и с интересите и потребностите на децата.

Глава трета
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Раздел I
Съдържание на предучилищното образование
Чл. 27. Предучилищното образование полага основите за 
учене през целия живот, като осигурява физическото, 
познавателното, езиковото, духовно-нравственото, со-
циалното, емоционалното и творческото развитие на де-
цата, вземайки предвид значението на играта в процеса 
на педагогическото взаимодействие.
Чл. 28. (1) Предучилищното образование създава условия за:
1. цялостно развитие на детската личност;
2. придобиване на съвкупност от компетентности – зна-
ния, умения и отношения, необходими за успешното пре-
минаване на детето към училищното образование.
(2) Компетентностите по ал. 1, т. 2 са дефинирани ка-

то очаквани резултати от възпитанието, обучението и 
социализацията на децата за всяка възрастова група по 
образователни 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).
Чл. 29. (1) Процесът на предучилищното образование е 
подчинен на прилагането на програмна система като 
част от стратегията за развитието на детската гра-
дина, съответно на училището, която се приема с реше-
ние на педагогическия съвет.
(2) Програмната система е цялостна концепция за раз-
витието на детето с подходи и форми на педагогическо 
взаимодействие, подчинени на обща цел.
(3) Програмната система трябва да отговаря на следни-
те изисквания:
1. да създава условия за придобиването на компетентности-
те по всяко от образователните направления по чл. 28, ал. 2;
2. да отчита спецификата на детската градина или учи-
лището и на групите;
3. да съответства на интересите, възможностите и 
възрастовите характеристики на децата.
(4) в програмната система се включват:
1. подходи и форми на педагогическо взаимодействие;
2. разпределение на формите на педагогическо взаимо-
действие;
3. тематично разпределение за всяка възрастова група;
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4. механизъм на взаимодействие между участниците в 
предучилищното образование.
Чл. 30. (1) Тематичното разпределение по чл. 29, ал. 4, 
т. 3 осигурява ритмичното и балансираното разпределя-
не на съдържанието по образователните направления по 
чл. 28, ал. 2 и включва темите за постигане на отделни 
компетентности като очаквани резултати от обучение-
то, както и методите и формите за проследяване на по-
стиженията на децата.
(2) Тематично разпределение се разработва, като се от-
читат интересите на децата и спецификата на образо-
вателната среда.
Чл. 31. (1) Държавните, общинските и частните детски 
градини, съответно училища, може да прилагат инова-
тивни и авторски програмни системи.
(2) Чрез иновативните и авторските програмни системи 
в педагогически ситуации се придобиват и допълнителни 
компетентности, включително и извън образователните 
направления по чл. 28, ал. 2.
(3) Допълнителните компетентности по ал. 2 се опреде-
лят в програмната система по образователни направле-
ния и възрастови групи.
Чл. 32. За постигането на компетентностите по чл. 28, 
ал. 2, както и за постигането на допълнителни компе-
тентности не се допуска задаването на домашна работа 
и работа с познавателните книжки вкъщи.

Раздел II
Проследяване на резултатите от предучилищното об-
разование
Чл. 33. (1) Проследяването на постиженията на детето 

се осъществява от учителите на съответната група в 
началото и в края на учебното време по чл. 12, ал. 1 по 
образователните направления.
(2) Проследяването на постиженията на децата за всяка 
възрастова група се определя от учителите в съответ-
ствие с методите и формите по чл. 30, ал. 1 и отразява 
съответствието с очакваните резултати по чл. 28, ал. 2.
Чл. 34. (1) Резултатите от проследяването на постиже-
нията на детето се вписват в дневника на групата.
(2) След изпълнение на дейностите по ал. 1 учителите 
информират родителите за индивидуалните постижения 
на детето.
Чл. 35. (1) в хода на предучилищното образование пости-
женията на детето се отразяват в детско портфолио.
(2) Съдържанието на портфолиото се определя с Пра-
вилника за дейността на детската градина или на учи-
лището. в края на предучилищното образование с цел 
осигуряване на продължаващо взаимодействие между ро-
дителите и образователните институции портфолиото 
им се предава.
(3) в 14-дневен срок преди края на учебното време по чл. 
12, ал. 1 учителят на съответната подготвителна група 
установява готовността на детето за училище.
(4) Готовността на детето за училище отчита физиче-
ското, познавателното, езиковото, социалното и емоцио-
налното му развитие.
Чл. 36. (1) Детската градина, съответно училището, из-
дава удостоверение за задължително предучилищно об-
разование за децата от подготвителните възрастови 
групи в края на предучилищното образование.
(2) Удостоверението за задължително предучилищно об-
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разование се издава в срок до 31 май на съответната 
учебна година.
(3) Удостоверението по ал. 1 описва готовността на де-
тето за постъпване в първи клас и в съответствие с 
очакваните резултати по чл. 28, ал. 2.
(4) в удостоверението може да се правят препоръки за 
насърчаване и мотивиране за участие на детето в допъл-
нителни дейности и/или за включването му в допълнител-
на подкрепа за личностно развитие.
(5) Когато здравословното състояние на детето не позво-
лява постъпване в първи клас и в удостоверението по ал. 1 
са направени препоръки за включването му в допълнителна 
подкрепа за личностно развитие, началото на училищно-
то образование за това дете може да се отложи с една 
учебна година при условия и по ред, определени в държавния 
образователен стандарт за приобщаващо образование.

Глава четвърта
СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАС-
ТНИЦИТЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Чл. 37. (1) Предучилищното образование като процес на 
възпитание, социализация и обучение на децата се осъ-
ществява при взаимодействие и сътрудничество с ро-
дителите.
(2) Родителите са участници и партньори в предучилищ-
ното образование заедно с децата, учителите, директо-
рите и другите педагогически специалисти.
Чл. 38. Сътрудничеството и взаимодействието между 
учителите, директорите и другите педагогически спе-
циалисти и родителите създават условия за постигане 
на целите по чл. 5 от Закона за предучилищното и учи-

лищното образование, както и за формиране на положи-
телно отношение към детската градина и училището и 
мотивация за учене.
Чл. 39. Сътрудничеството и взаимодействието между ро-
дителите и детската градина, съответно училището, се 
осъществяват при условия и по ред, определени с Правилни-
ка за дейността на детската градина или училището, чрез:
1. индивидуални срещи в удобно за двете страни време;
2. родителски срещи;
3. присъствие и участие на родителите в процеса на пре-
дучилищното образование;
4. други форми за комуникация.
Чл. 40. Формите на сътрудничество по чл. 39, т. 3 се 
определят съвместно от директорите, учителите, дру-
гите педагогически специалисти и родителите.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 4 във 
връзка с чл. 22, ал. 2, т. 1 от Закона за предучилищното и 
училищното образование.
§ 2. Тази наредба влиза в сила от 1 август 2016 г. и от-
меня Наредба № 4 от 2000 г. за предучилищно възпитание 
и подготовка (обн., Дв, бр. 80 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 
70 от 2005 г.).
§ 3. в срок до 15 септември 2016 г. детската градина 
или училището актуализира и приема своята стратегия 
в съответствие с изискванията на чл. 29, ал. 1.
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