
 

Детска градина ,,Пламъче”гр. Ямбол 
Директор 0895599603; е-mail  plama4ecdg2006@abv.bg 

 

                                                              Утвърждавам:………… 

                                                                   Директор / К. Върбанова/ 

                                                          
ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

 за учебната 2020/2021Г 

ЗА ПЕРИОДА 15.09.2020- 31.05.2021 

 

І.Сутрешен режим 

 
Прием на децата и провеждане на допълнителни 

форми на педагогическо взаимодействие 

6.30ч. – 8.30ч. 

Подготовка за закуска и закуска  8.30ч. – 9.00ч. 

Провеждане на основни форми на педагогическо 

взаимодействие 

9.00ч. – 9.45ч. 

Провеждане на допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие 

9.45ч.-10.00ч. 

Подготовка за междинна закуска  и закуска 10.00ч. - 10.30ч 

Провеждане на допълнителни  форми на 

педагогическо взаимодействие 

10.30ч.-11.45ч. 

Подготовка за обяд и обяд 11.45ч. – 12.45ч. 

 

ІІ. Следобеден режим 
Подготовка за сън и сън 12.45 – 15.00ч. 

Обслужваща битова дейност 15.00 – 15.30ч. 

Провеждане на основни форми на педагогическо 

взаимодействие 

15.30 – 15.50 ч. 

Подготовка за следобедна закуска  и закуска 15.50 – 16.20ч. 

Провеждане на допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие и изпращане на 

децата 

16.20 – 18.30ч. 
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Детска градина ,,Пламъче”гр. Ямбол 
Директор 0895599603; е-mail  plama4ecdg2006@abv.bg 

 

                                                          

                                                              Утвърждавам:………… 

                                                                   Директор / К. Върбанова/ 

                                                            
ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН  

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

 за учебната 2020/2021 

ЗА ПЕРИОДА 15.09.2020- 31.05.2021 

                                                                         

І.Сутрешен режим 

 
Прием на децата и провеждане на допълнителни 

форми на педагогическо взаимодействие 

6.30ч. – 8.30ч. 

Подготовка за закуска и закуска  8.30ч. – 9.00ч. 

Провеждане на основни форми на педагогическо 

взаимодействие 

9.00ч. – 9.45ч. 

Провеждане на допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие 

9.45ч.-10.00ч. 

Подготовка за междинна закуска  и закуска 10.00ч. - 10.30ч 

Провеждане на допълнителни  форми на 

педагогическо взаимодействие 

10.30ч.-11.45ч. 

Подготовка за обяд и обяд 11.45ч. – 12.45ч. 

 

ІІ. Следобеден режим 
Подготовка за сън и сън 12.45 – 15.00ч. 

Обслужваща битова дейност 15.00 – 15.30ч. 

Провеждане на основни форми на педагогическо 

взаимодействие 

15.30 – 15.50 ч. 

Подготовка за следобедна закуска  и закуска 15.50 – 16.20ч. 

Провеждане на допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие и изпращане на 

децата 

16.20 – 18.30ч. 
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Детска градина ,,Пламъче”гр. Ямбол 
Директор 0895599603; е-mail  plama4ecdg2006@abv.bg 

 

 

                      Утвърждавам:………… 

                                                                 Директор / К. Върбанова/ 
 

 
ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

 за учебната 2020/2021Г 

ЗА ПЕРИОДА 15.09.2020- 31.05.2021 

 

І.Сутрешен режим 

 
Прием на децата и провеждане на допълнителни 

форми на педагогическо взаимодействие 

6.30ч. – 8.30ч. 

Подготовка за закуска и закуска  8.30ч. – 8.45ч. 

Провеждане на основни форми на педагогическо 

взаимодействие 

8.45ч. – 10.00ч. 

Подготовка за междинна закуска  и закуска 10.00ч. - 10.30ч 

Провеждане на основни форми на педагогическо 

взаимодействие 

10.30ч.-11.00ч. 

Провеждане на допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие 

11.00 – 12.00ч. 

Подготовка за обяд и обяд 12.00 – 12.45ч. 

 

ІІ. Следобеден режим 
Подготовка за сън и сън 12.45 – 15.00ч. 

Обслужваща битова дейност 15.00 – 15.30ч. 

Провеждане на основни форми на педагогическо 

взаимодействие 

15.30 – 16.00 ч. 

Подготовка за следобедна закуска  и закуска 16.00 – 16.30ч. 

Провеждане на допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие и изпращане на 

децата 

16.30 – 18.30ч. 
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Детска градина ,,Пламъче”гр. Ямбол 
Директор 0895599603; е-mail  plama4ecdg2006@abv.bg 

 

 

Утвърждавам:………… 

                                                                    Директор / К. Върбанова/ 

 
ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА  

за учебната 2020/2021Г 

ЗА ПЕРИОДА 15.09.2020- 31.05.2021 

 

І.Сутрешен режим 

 
Прием на децата и провеждане на допълнителни 

форми на педагогическо взаимодействие 

6.30ч. – 8.30ч. 

Подготовка за закуска и закуска  8.30ч. – 8.45ч. 

Провеждане на основни форми на педагогическо 

взаимодействие 

8.45ч. – 10.00ч. 

Подготовка за междинна закуска  и закуска 10.00ч. - 10.30ч 

Провеждане на основни форми на педагогическо 

взаимодействие 

10.30ч.-11.00ч. 

Провеждане на допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие 

11.00 – 12.00ч. 

Подготовка за обяд и обяд 12.00 – 12.45ч. 

 

ІІ. Следобеден режим 
Подготовка за сън и сън 12.45 – 15.00ч. 

Обслужваща битова дейност 15.00 – 15.30ч. 

Провеждане на основни форми на педагогическо 

взаимодействие 

15.30 – 16.00 ч. 

Подготовка за следобедна закуска  и закуска 16.00 – 16.30ч. 

Провеждане на допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие и изпращане на 

децата 

16.30 – 18.30ч. 
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