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ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН- ЦЕЛОДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
Прием: 7.00 – 8.30ч на открито /при подходящи метеорологични условия/ през удобни за
родителите входове, като се спазва дистанция и се спазват инструкциите на охраната и
организатора на посещения.
Родителите не могат да влизат в сградата и трябва да спазват дистанция от 1,5м по между си и
персонала и да носят маски
Децата се взимат или водят от един възрастен
Сутрешния филтър се извършва от медицинските сестри по график или учител в групата
Закуска: 8.30-8.45ч
След закуска, в най-кратки срокове се извършва тоалет, миене и излизане на открито при
подходящи метеорологични условия . През учебния период се провеждат ОФПВ по график, според
възрастовата група, при възможност на открито и ДОД. Групите излизат, без да се срещат в
коридора. Освен ОФПВ, децата се организират в различни игри, танци, забавления, гимнастика,
спорт и др. Ползват се играчки, които могат да се измиват със сапун 2 пъти дневно от помощник
възпитателите. Децата задължително трябва да са със слънцезащитни шапки през летния период и
подходящо облекло за зимния период. Два пъти дневно детските площадки и съоръжения се
дезинфекцират, когато децата не пребивават на тях. На площадката за децата са осигурени мокри
кърпички на спиртна основа.
Тоалет и миене преди обяд: ясла -11-11.30ч

Медицинската сестра проверя всекидневното спазване на организацията на учебния ден и
извършването на дезинфекцията и проветряване в групите, подписите в чек листата. За яслената
група проверката се извършва от медицинските сестри в яслата.
Обяд, тоалет и подготовка за сън: от 11.30 до 13.15ч според възрастовите групи

Ставане от сън и тоалет – 15.00-15.45ч според сезона и възрастовите групи
Следобедна закуска – 15.30 – 16.00ч

ДФПВ, ДОД, излизане на открито при подходящи метеорологични условия/ и издаване – 16.1519.00ч.

От 15.30 до 17.30ч, провеждане на ДОД, по графици и определени за целта помещения, при
възможност на открито, при спазване на противоепидемичните мерки и при възможност без да се
смесват групите
Самостоятелно деца в сградата не се пускат. Всички деца играят само на определените площадки.
Учителките използват престоят навън за провеждане на ДФПВ и обща подкрепа, които се планират
в дневника.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН – ПОЧАСОВА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

1.Децата от почасова форма на обучение, посещават ДГ от 9 до 12ч, съгласно нормативната уредба,
с цел адаптация и участие в учебно-възпитателния процес и свободните режимни моменти,
организирани до обяд.
2.На децата от почасова форма на обучение не се полага храна
3.Децата от почасова форма на обучение посещават ДГ за период от 15.09.2020 до
31.05.2021/учебно време за учебната година/, без дните обявени за ваканции със Заповед на
министъра, за съответната учебна година.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
Децата от самостоятелната форма на обучение има право на посещение на ОФПВ, с определена
цел, предварително договорена и подписана в протокол м/у родителя и учителя. Посещенията са
свързани с установяване на входно и изходно ниво на знания, помощ в учебно-възпитателния
процес, методическа помощ, установяване на обучителни или други трудности
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ОФПВ – ОСНОВНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ДФПВ – ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ДОД – ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

