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Седмично разпределение
на основните форми на педагогическо взаимодействие по образователни
направления и сборни групи
Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни
направления се осъществява в седмично разпределение.
Седмичното разпределение се разработва по възрастови и сборни групи от
учителите на конкретната група преди началото на учебната година и се утвърждава от
директора на детската градина.
Деца под Зг ,първа и втора сборна група „Пиленца „с. Габаре и сборна група
„Мики Маус „ ,допълнителна база в е. Бъ ркачево
петък
четвъртък
сряда
понеделник
вторник
ден от
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и
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и
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Съотношение „основни -допълнителни форми“: 15 % - 85 %
Методи за проследяване на постиженията - педагогическо наблюдение, разговор,
с снемане на физическа дееспособност (по определени критерий и показатели), беседа.

Трета задължителна и четвърта задължителна сборна група “Звънче“ е. Габаре и
сборна група „Седемте джуджета „ допълнителна база в с.Бъркачево
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и
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Съотношение „основни -допълнителни форми“: 27 % - 73 %
Методи за проследяване на постиженията - педагогическо наблюдение, разговор,
снемане на физическа дееспособност (по определени критерий и показатели), беседа

