ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК

ЗА ПРИНЦИПИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ, РЕДА И
ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА В ДЕТСКА ГРАДИНА LITTLE STEPS
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Каква е нашата мисия?
Детска градина Little Steps има за цел всяко дете да стане самостоятелно, да придобие знания и
умения, които да формират личността му и културното му пробуждане. Затова, ние създадохме
среда, която да провокира детското въображение, да предлага поводи за многобройни преживявания, да развива творческите заложби и обогатява духа.
При нас децата растат в среда на взаимоуважение, творчество, любознателност и откривателство.
Учебната ни програма цели да развие добри езикови умения, богато въображение, логическо мислене и любов към ученето чрез подходящи игри, творчески занимания, музика и приказки. В Little
Steps децата упражняват своите двигателни, сензорни, емоционални и интелектуални способности, откриват света на буквите и постепенно се подготвят да станат ученици.
Всеки член от екипа ни е убеден, че децата до едно трябва да се развиват в спокойна атмосфера
на подкрепа и любов, която да им дава свободата да изразяват себе си, която да им показва адекватни пътища за това, и която да ги изгражда като отговорни, самостоятелни и мислещи личности.
При нас децата придобиват увереност в собствените възможности, развиват се и заедно с това
развиват света!
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Кои сме ние?
Управител: Красина Муховска-Андрич
Директор: Надежда Райчева
Административен секретар: Натали Манолова
Адрес: Училищен комплекс „АЗБУКИ“
кв. Мусагеница, ул. Проф. Арх. Станчо Белковски № 1
т: 02/ 483 09 17, 0884/ 195 883, 0884/ 102 507
e-mail: littlesteps@azbuki-school.bg
www.azbuki-school.bg
Статус: Частна Детска Градина с лиценз от МОМН
Брой групи: 5 групи
Възраст на децата: от 2 г. до 6 г.
Работно време: от 8.00 до 19.00
Начало на учебната година: 1 Септември
Край на учебната година: 30 юни
Почивни дни за Little Steps: Официалните български празници, Дните между Коледа и Нова Година /24.12.15-04.01.16/, Последната седмица на месец август
					
Организация на работа в дните около Коледа, Великден, месеците юли и август: Сформиране на
сборни групи, според възрастта на децата.
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Екип
Главни учители – учители на група с английски език
	Организират учебния процес в своята група и провеждат заниманията на английски език.
Личности с широка визия, творчески подход и персонално отношение към децата, педагози
с подходящото образование и личен опит.
Втори учители – учители на група с български език
	Всеки от тях допълва екипа със специфични умения и знания от своята сфера и максимално
обогатява и изпълва с разнообразие времето на децата в детската градина.
Външни преподаватели
	Високо ценени учители и треньори, тясно специализирани в професията си – англоговорящ
преподавател, музикален педагог, учител по изкуство, хореограф и учител по танци, йога-инструктор за деца, специалист – логопед.
Медицинска сестра
	Ангажирана и отговорна, грижовна и добронамерена, тя е човекът, на когото всички могат
да разчитат, че ще следи за доброто здравословно състояние на децата.
Обслужващ персонал
Приказливи и много обичливи, те създават уют и чистота за нашите деца.
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Библиотека
Децата, които обичат да четат, обикновено са развили любов към книгите в ранно детство. Ето
защо екипът на Little Steps има библиотека, така че децата да могат да се наслаждават на любимите си истории и герои в къщи.
За ползването на библиотеката, нейното обогатяване с нови книги и доброто им съхранение се
събира такса от 50 лв. Таксата е еднократна и се внася при постъпването на детето в детската градина.

Какво и как се случва във Little Steps?
8.00 – 9.00
Посрещане на децата и логически игри на маса
От 8.00 до 8.30 децата се посрещат в сборна група. След 8.45 ч. децата се разпределят по стаите с
учителя на всяка група.
Детето се счита за прието, когато е предадено лично на учителя в групата или на друг служител на
детската градина.
С оглед на това да не се нарушава работния процес, заниманията не се прекъсват след започването им. В случай на закъснение, детето изчаква до приключването на часа, преди да се присъедини
към групата.

9.00 – 10.00
Занимания
Денят започва със „Circle time”, след което децата участват в различни дейности. При организирането на заниманията учителите се съобразяват с особеностите на детското мислене и възприятие
и използват разнообразни подходи, позоваващи се на вродената сензитивност на децата към нови
езици и включващи участието на всички сетива. Това помага на децата да намерят собствения си
начин на учене чрез движение, музика, картини, усещания и емоции.

10.00 – 10.30
Порция плод или зеленчук
Плодовата закуска се състои от разнообразни пресни сезонни плодове (или зеленчуци) и не играе
роля на основно сутрешно хранене.
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10.30 – 11.00
Творчески и разтоварващи занимания
В часовете по изкуство, музика и самостоятелното си време децата имат възможност да опознаят
своите таланти, да експериментират с тях и да проявяват творчество.

11.00 – 12.00
Игри на открито
Ние сме привърженици на идеята, че децата трябва да прекарват време навън всеки ден, затова е
важно те да бъдат подходящо облечени за игрите на открито и за възможни промени във времето.

12.00 – 13.00
Обяд
Обядът протича в спокойна обстановка. Всяко дете се храни самостоятелно, като учителите се грижат за това децата да усвояват културата на хранене и да се хранят добре.

13.00 – 15.00
Подготовка за сън и сън
Следобедна почивка има за всички деца в детската градина. Тя цели да успокои нервната система
на децата и да възстанови енергията и тонуса, изразходвани през деня.
Децата до 5 години спят следобеден сън, затова детето има нужда от подсигурени чисти дрехи
за сън всеки понеделник, като е най-добре родителят да ги предаде лично на учителя или да ги
остави в гардеробчето на детето. Въпреки бдителността на учителите, са възможни размени на
дрехите на децата, когато те са много подобни или еднакви. Поради тази причина при желание
родителите могат да ни улеснят, като надпишат дрехите на своето дете.
Децата над 5 години не спят, но имат време за почивка и тишина, в което да освободят натрупаната възбуда.

15.30 – 16.00
Занимания
В следобедните занимания се набляга на игровите и практически активности, които задържат подълго интереса, вниманието и концентрацията на децата.

15.30 – 16.00
Следобедна закуска
Следобедната закуска е част от цялостното седмично меню, което родителите получават преди
началото на всяка седмица, и цели да осигури достатъчно енергия на децата за остатъка от деня в
детската градина.
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16.00 – 17.00
Допълнителни занимания
Детска градина Little Steps предлага допълнителни занимания на децата съобразно възрастта им.
Те имат избор между плуване, тенис на корт, футбол, таекуондо, балет, театър, артателие.

17.00 – 19.00
Игри на открито
Игрите на двора са част от дневния режим и всички деца излизат да играят всеки ден. Игрите
навън дават на децата свеж въздух, слънце, възможност да тичат и викат на воля, да опознават
природата и да подлагат на изпитание възможностите си. Учителите се грижат игрите да протичат
спокойно и всяка част от двора е под тяхно наблюдение. Когато се наложи дете да влезе в сградата, то винаги е придружено от учител.
Изпращане
Детето се предава на родителите или посочен изрично от тях трети човек.
При вземането на детето от детската градина родителят може да се информира за протичането на
деня на неговото дете и евентуални проблеми и постижения от учителя, който го изпраща.
Родителят трябва също да се увери дали детето има дрехи, които да подмени с чисти на следващия ден. Мръсните дрехи се поставят в специални за целта торбички с изписано име на детето
върху тях в неговото гардеробче.
В последния ден от седмицата е добре да се прибере бутилката за вода на детето, в случай че е
за многократна употреба, за да се хигиенизира / почисти и да се върне в началото на следващата
седмица.

Родителите в детската градина:
Родителите получават информация за прогреса на своето дете два пъти годишно, в рамките на
Дните за срещи между родители и учители, както и на индивидуални срещи с учителите, при заявено желание от тяхна страна. Изготвили сме специална Карта на детето, в която учителят нанася
степента на овладяване на умения и знания.
Всеки месец родителите получават подробна учебна програма, изготвена от главния учител на
групата, съдържаща информация за темата на месеца, основни цели и дейности.
Всеки петък от месеца Родителят получава тетрадка с работните материали на своето дете. Тетрадката дневник играе важна роля в комуникацията Учители – Родители. Освен информация от организационен характер, в нея ще намерите песните, стихчетата и ключови материали, изучавани от
децата през изминалата седмица.
В началото на всеки триместър екипът на Little Steps изготвя и раздава на родителите Календар за
предстоящи събития, интересни теми от учебната програма, гостувания и посещения, празници и
карнавали. Част от тях предвиждат и „гостуването” или участието на родителите.
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Какво да носим в детската градина:
» Пантофи/ обувки за вътре
» Резервни дрехи, в това число чорапи и бельо
» Пижама; гребен, ако желаете
» Бутилка за вода
» Шапка, ръкавици според сезона
Ако желаете може да надпишете дрехите на детето си, тъй като често децата имат подобни или
еднакви вещи и е напълно възможно объркване.
Децата не би трябвало да идват в детската градина с ценни бижута, дълги обици или верижки около врата. Предмети, които биха разстроили класа или са възможна причина за нараняване, също
трябва да останат в къщи.

Кое е най-важно за нас?
Да учим с настроение и творчество.
Да използваме разнообразни форми и дейности на обучение, позволяващи на детето да е активно, провокиращи любопитството и склонността му към откривателство, както и естественото му
желание да подражава на другите и стремежа му да преодолява трудности и да успява.
Предпоставка за постигането на това е уникалната по своя характер програма на Детска градина
Little Steps, която се базира на разностранния ни опит в областта на предучилищното образование
и чуждоезиковото обучение.
Обучението е тематично организирано. Това цели цялостно потапяне на децата, според собствените им възможности и интереси, в определени ситуации и позволява разгръщането на различни
аспекти на тези ситуации.
Друг основен начин на работа е работата по проекти. Това позволява обединяването на различни дейности около общ тематичен център, което дава възможност на децата да вземат повече
участие в идейната стойност на проекта. Разработването на един проект е процес, разсрочен във
времето, което предпоставя по-добро осмисляне и поле за надграждане на умения, знания, компетенции и ценности.
Езикът
Основен език на комуникация в детската градина е английският език, но общуваме и на български
език. Английският език се използва както в учебния процес по време на овладяването на знания и
умения за света, природата и науките, така и в ежедневното общуване на учители и деца. По този
начин децата усвояват езика „в действие”, възприемайки го в реални конкретни ситуации. Практикуването на чуждия език, асоциирано с всички ежедневни дейности и учебни активности, допринася за лексикалното обогатяване на децата.
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Обучението по английски език е подкрепено с участието и на учител с роден английски език, който провежда занимания с децата два пъти седмично.
Българският език е застъпен в часовете по български език и литература и в част от часовете по
математика. Тези часове са от изключително значение, защото това е възрастта, в която децата
натрупват речников запас и овладяват умения за изразяване на мисли и идеи.
С това ние сме уверени, че ще постигнем целта си да изпратим децата напълно подготвени в училище.
Учебната програма е организирана в няколко направления:
» Език и реч - (обогатяване на речта, графични дейности, четене);
» Литература - (приказки, разкази и стихове - обогатяване на речта и дикцията);
» Опознаване на света – (математика, пространство, време, материи и предмети);
» Природен свят - (природа, наука и сетивна област);
» Социален свят - (самостоятелност, социален живот и работни навици);
» Движение и моторика - (Реагиране и изразяване с тяло)
» Въображение и креативност- (Работа с нетрадиционни и рециклирани материали, Колажи, Декоративни изкуства, Акварел, Пластика, Музикални занимания – пеене, музициране и танц)
Какво още?
» Учене чрез опити: научни експерименти за деца, млад градинар, готварство, еко занимания
» Интерактивно обучение
» Приложно и изобразително изкуство: акварел, пластика, работа с нетрадиционни и рециклирани
материали, колажи, декоративни изкуства
» Музикални занимания: пеене, танц, оркестър
» Театрални импровизации
» Психомоторика и йога за деца за координация на движенията, памет и концентрация
» Модерни танци
» Отворено обучение: Посещение на куклен театър, спектакли, кино, изложби, зоологическа градина, екоферма, ботаническа градина и др.
» Годишни празници и карнавали
Да играем интересно, пълноценно, безопасно
Да осигурим пространство, време и възможност на децата да играят, по начин, който ги забавлява
и разтоварва. Защото играта е вроденият им механизъм, чрез който опознават света и преодоляват
трудностите, изправящи се пред тях.
Да ги научим да играят заедно, избягвайки и преодолявайки конфликтите, весело, но не и в безпорядък .
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Да общуваме приятно
Детската градина е първата среща на детето с групата и първият терен за осъществяване на трайни
социални контакти извън семейната среда.
Точно затова сега е моментът децата да овладеят умения за слушане, взаимопомощ и сътрудничество, да се научат да уважават себе си, околните и обкръжаващата ги среда. Да придобият
самоувереност и да открият как да управляват емоциите си. Стремейки се да постигнем това, ние
целим да ги направим самостоятелни личности, които умеят да подхождат отговорно към своята
роля и участието си в общия живот на детската градина.
С цел изискванията и очакванията към децата да са напълно ясни, както за тях самите, така и за
родителите, всяка група изработва вътрешни групови правила. Децата участват активно в тяхното
създаване и заедно с учителите следят за спазването им.
Когато децата срещат трудности с ограниченията, налагани от групата, в общуването си с околните,
поради което попадат в конфликти, учителите им помагат да преодолеят това състояние, като ги
учат да изразяват с думи причината за безпокойството си и негативните чувства.
В случай, че поведението на някое дете застрашава или е във вреда на някого, то се отстранява от
проблемната ситуация, след което учителят обсъжда с него случилото се. В моменти на емоционална нестабилност на децата се дава „тайм аут”, което им осигурява възможност да се дистанцират от ситуацията, да я обмислят и да възстановят вътрешния си комфорт.
При това не се допуска никое дете да бъде унижено, заплашено или наранено по какъвто и да е
начин.

Без какво не може?
Хранене
Седмичното меню се изготвя съвместно от кухнята доставчик и медицинската сестра на Little Steps,
която следи за правилното му балансиране и съобразяването на основни хранителни принципи.
В него винаги присъстват зърнени храни, кисело или прясно мляко, пресни плодове и пресни
зеленчукови салати. Всеки ден на децата се предлага по едно местно и едно постно ястие, в които
съдържанието на сол е в минимални количества.
Здраве
При приемането на децата медицинската сестра проверява здравния им статус.
Когато детето е боледувало от заразно заболяване, ДГ е в правото си да изиска отрицателен резултат от изследването.
След боледуване и продължително отсъствие успешното оздравяване и доброто здраве на детето
се удостоверяват с медицинска бележка от личния лекар в първия ден от завръщането на детето в
детската градина.
Децата трябва да идват в детската градина в добро здраве, което им позволява да вземат участие във всички дейности, включително и в игрите на двора. Ако детето се разболее или нарани в
детската градина, ние веднага уведомяваме родителите, а детето остава с медицинската сестра до
неговото вземане.

ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК

Сигурност
Екипът на детската градина познава отговорността, която носи за сигурността и здравето на децата, ето защо нито едно дете не се оставя само или без наблюдение. Всяка група от 15 деца е поверена на двама преподаватели, а медицинската сестра следи за здравето им ежедневно.
Разчитаме на вашето съдействие да предадете детето лично на учител или човек от екипа на детската градина, както вечер децата се предават само на родителите или на други посочени от тях
лица.
Финансови условия
При записване на дете в Детска градина Little Steps, родителят дължи авансово вноската за първия
месец. Тази вноска гарантира постъпването на детето в определения срок.
Родителят има възможност да заплаща таксата месечно, до 5-то число на текущия месец, или на
един път, в началото на учебната година.
Детската градина приспада част от разходите за храна при отсъствие на детето над 2 седмици в
рамките на един календарен месец, а именно при отсъствие от 3 седмици – 50 лв., а при едномесечно отсъствие 100 лв.
Детската градина може да организира зелено, както и ски училище, при желание и възможност на
децата.
Таксата за участие в допълнителните спортни и артистични занимания се заплаща допълнително
от таксата и е на триместър. Детската градина възстановява цялата сума при условие, че детето
нито веднъж не е посещавало избраното занимание. След стартиране на заниманията сумата остава непроменена в случай на отсъствие на детето.

