
ДЕТСКА ГРАДИНА №17 „ИГЛИКА” ГР.ХАСКОВО 

 

УТВЪРДИЛ:         ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
ВЕНЕТА ТЕНЧЕВА           към Заповед №30/16.09.2019 г. 
Директор на ДГ №17 „Иглика“ 

 

Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие и дневен режим  

при целодневна организация в учебно време от 16.09.2019 г. до 31.05.2020 г. 

в първа, втора, трета, четвърта възрастова група 

за учебната 2019-2020 г. 

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 
съотношение, между основната форма на педагогическо взаимодействие (70%) и 

допълнителните форми на педагогическо взаимодействие (30%). 

 
0 6.30 – 08.30 

Прием на децата; дейности по избор на децата; дейности, организирани от 

детския учител с ежедневен, задължителен характер и с периодичен характер 

08.30 – 09.15 Закуска 

09.15 – 10.00 Педагогически ситуации 

10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска 

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

ежедневен, задължителен характер и с периодичен характер 

12.00 – 13.00 Обяд 

13.00 – 15.00 Следобеден сън 

15.00 – 15.45 Подкрепителна закуска 

15.45 – 18.30 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител с 

ежедневен, задължителен характер и с периодичен характер; изпращане 

на децата 

 

 Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие и дневен режим  

при целодневна организация в неучебно време от 01.06.2020 г. до 14.09.2020 г. 

в първа, втора, трета, четвърта възрастова група 

за учебната 2019-2020 г. 

Часови интервал Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

06.30 – 8.30 
Прием на децата; дейности по избор на децата; дейности, организирани от 

детския учител с ежедневен, задължителен характер и с периодичен характер 

08.30 – 09.15 Закуска 

09.15 – 10.00 
Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител с 

ежедневен, задължителен характер и с периодичен характер 

10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска 

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

ежедневен, задължителен характер и с периодичен характер 

12.00 – 13.00 Обяд 

13.00 – 15.00 Следобеден сън 

15.00 – 15.45 Подкрепителна закуска 

  15.45 – 18.30 
Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител с 

ежедневен, задължителен характер и с периодичен характер; изпращане на 

децата 
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