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Заповед №560-07/15.09.2022 г. 

ДНЕВЕН РЕЖИМ В ДГИ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ от 15.09.2022 г. до31.05.2023г 

часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

7.30 – 8.30 
Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител 

8.30 – 9.00 Закуска 

9.00 – 11.00 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 Следобедна почивка 

15.00 – 15.30 Подкрепителна закуска 

15.30 – 16.00 Педагогически ситуации 

16.00 – 18.30 
Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата 
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Забележка : Така посоченият дневен режим зачетвърта възрастова група е примерен и е съобразен с целодневната организация на 

ДГИ по време на учебната година от 15.09.2022 до 31.05.2023г.При обективни промени касаещи режима на работа на детското 

заведение,промени по субективни свързани с учителите ,с децата и /или др.този режим може да търпи промени. 

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ от 01.06.2023 г. до 14.09.2023 г 

часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

7.30 – 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 Следобедна почивка 

15.00 – 15.30 Подкрепителна закуска 

15.30 – 18.30 
Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата 

В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ учителят по свой избор и в зависимост от интересите на децата 
Планира и провежда само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. 

Така посоченият режим е примерен и също може да варира като се запазят основните акценти в него : приема на децата , храненето и 

изпращането . 

ДНЕВЕН РЕЖИМ е приет на ПС с Протокол №1/12.09.2022 г. 
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