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Uwekind Kindergarten 

HANDBOOK 
2018/2019 

Добре дошли в Увекинд! 
 Willkommen! 
Нашата мисия е да създаваме и вдъхновяваме мислещи, отговорни и балансирани млади 
хора, отдадени на страстта си към ученето, вдъхновени от предизвикателствата на 
постоянно променящия се глобален свят. 

Увекинд създава подкрепяща и толерантна среда и учебни програми, които дават 
възможност на всички членове на училищната общност да развиват своя потенциал и да 
изявяват своята индивидуалност и откривателски дух. Тази среда е широко отворена към 
ценностите и традициите на различните култури, като по този начин възпитава нашите 
ученици в активно отношение, разбиране и уважение към другите. 

 

1 

 



 
Kindergarten HANDBOOK 2018/2019 Last updated: September, 1 2018 

 

Скъпи родители на най-малките Uwekinder, 

В ръцете си държите тази малка книжка, която по време на 
учебната година ще се превърне в ценен приятел на Вашето дете. 
Тя ще пътува заедно него всеки ден - от дома Ви до Увекинд и 
обратно и ще бъде един от начините на комуникация между нас. В 
нея ще говорим за различни неща - от учебните тетрадки, спорта и 
заниманията по немски език до изкуството, празниците и 
ежедневието на бита. Ще Ви изпращаме информация за учебния 
процес, ще получавате съобщения за предстоящи събития, ще 
можете да прочетете впечатления на учителите за напредъка на 
Вашето дете.  

Ние очакваме с нетърпение да се срещнем с Вашето дете, да се 
опознаем и заедно да положим началото на успешния път към 
знанието. Постъпването на всяко дете в голямото семейство на 
Увекинд е много специален момент в осъществяването и 
укрепването на личната ни връзка с него. Затова ние вярваме, че 
показвайки му любовта и уважението си, ще го мотивираме да се 
вклюва активно в игрови проблемни ситуации и ще го ангажираме 
със задачи, които ще го направят още по-умно, по-ориентирано и 
подготвено за утрешния ден. 
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Един ден в Увекинд 
Работното ни време е от 08.00 до 18.00 часа. 

08.00 - 8.30  
Начало на деня 

Денят започва с аеробика, йога, закуска и подготовка за предстоящите 
дейности. За да осигурите на своето дете добро начало на деня, е 
желателно да го доведете не по-късно от 8.30 часа. 

10.00 
Междинна закуска с плодове и чай  
В уюта на учебната стая на чаша чай децата имат възможност да си 
поговорят със своите приятели и с учителите си и да се заредят с 
витамини и енергия за предстоящите занимания. 

08.45 - 11.00 
Обучаващи ситуации 
Това е времето от деня, когато чрез различни форми и методи, 
съобразени с възрастовите и индивидуални особенности, децата 
придобиват познавателни умения и изграждат личностни качества. 

11.00 - 12.00  
Игри на двора 
В Увекинд ние използваме всяка възможност за учене и игра сред 
природата. Освен че играят, децата заедно с учителите си се грижат за 
двора и градината, засаждат растения, събират природни материали, 
които използват в заниманията си.  

12.00 - 13.00 
Обяд 
Здравословното и разнообразно хранене е една от най-важните 
предпоставки за правилното развитие на детето. Менюто на малките 
Uwekinder е съобразено с всички изисквания за пълноценно хранене. 
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13.00 - 15.30 
Почивка, занимания по интереси, игрови и практически 
ситуации.  
Това е времето, когато ние съобразяваме потребностите на всяко дете и 
прилагаме индивидуален подход към всяко едно от тях като им даваме 
възможност за почивка или пък за активни практически дейности, 
поставяме ги в различни игрови ситуации.  

15.30 - 16.00  
Следобедна закуска 

16.00 - 18.00 
Самостоятелни дейности 
Ако Вашето дете не ползва училищния транспорт, това е времето, в което 
е подходящо да го вземете. 

Нашият съвет: Насърчавайте детето си да Ви разказва кои са 
приятелите му, на какво играе с тях навън, какво му се е случило през 
изминалия ден. Разкажете му нещо и за Вашия ден, с това ще го 
научите да споделя за себе си и да мисли за близките си. 

Обучение 

Подготовката на децата за училище започва още с постъпването в 
детската градина и в предучилищната група. Тя има за цел да съхрани, 
развие и непрестанно да провокира естественото любопитство на децата 
като формира способности за учене през целия живот, за изграждане на 
чувство за отговорност, на умения и навици за пълноценно общуване. 

Овладяване на родния език 
Ние учим децата да подбират подходящи уми и изрази и да участват в 
разговор като изразяват мнение и изслушват внимателно другия. В 
заниманията си ние споделяме съвместни и лични преживявания, 
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разглеждаме и обсъждаме истории, книги и енциклопедии. Развиваме 
фината моторика и първоначални умения за грамотност.  

Математика 

В заниманията по математика децата овладяват числата, 
класификацията, сериацията, измерването, съхранението, добиват 
представа за пространството. Предлагаме им задачи, в които да 
разгръщат заложеното в тях и по един естествен и непосредствен начин ги 
накараме да се замислят и да осъзнават връзките и причинните 
зависимости между нещата и събитията като винаги търсим практическата 
реализация на математиката.  

Немски език 

С обучението по немски език ние създаваме интерес у децата към 
изучаването на чужд език и към опознаването на различни култури. 
Децата слушат, копират, пеят песни, участват в диалози, драматизират 
приказки, запознават се с немската азбука. 

Артистичност и забава 

Обичаме да рисуваме, да правим театър, да творим, изработваме 
различни предмети и подаръци за любимите ни хора. В заниманията по 
кулинария печем сладки, правим музикални представления. 

Нашият съвет: Когато детето донесе рисунка или нещо изработено 
в заниманията по конструиране, задължително го попитайте как го е 
направило. Предложете му игри, които подпомагат уменията му за 
учене. Така то ще разбере, че човек учи навсякъде и по всяко време, в 
различна среда и с различни хора. 

Спорт, ателиета и занимания на открито 

За заниманията по физическа култура и спорт е необходимо децата да 
имат спортен екип - анцуг, тениска и гуменки. Екипите за спорт и 
ателиетата стоят в Увекинд от понеделник до петък, когато ще ги 
изпращаме в раничките на децата към къщи.  

 

5 

 



 
Kindergarten HANDBOOK 2018/2019 Last updated: September, 1 2018 

 

Децата играят навън всеки ден. Затова ще Ви информираме 
своевременно по имейл ако трябва да изпращате допълнителни дрешки 
или принадлежности (шапки, гумени ботуши, грейки и др.) 

Празници 

Празниците са това, което обединява всяка общност. В Увекинд ние 
обикновено завършваме работата си по проектите с празници и 
развлечения, а на много от тях родителите са наши специални гости. 

В Увекинд имаме дългогодишна традиция в отбелязването на Деня на 
есенното плодородие, Свети Мартин, Коледа, Баба Марта, Великден и др. 
Децата са активни участници в подготовката им като научават историята 
на празника, изработват украси, готвят.  

Fasching е любимият празник на всички деца в Увекинд. Празнуваме го 
през месец февруари, като се обличаме  в карнавални костюми и цял ден 
танцуваме и се веселим. 

Отчети за личностното развитие на детето 

Обратната връзка е едно от най-важните неща в процеса на учене и 
израстване на децата. Увекинд изпраща писмени отчети за личностното 
развитие, оформени като личен профил на детето три пъти в годината: 

● Ноември - профилът отразява началните умения на децата и отразява 
впечатленията на учителите от първите месеци на годината. 

● Февруари - междинен отчет. Той има за цел да ви запознае с текущото 
развитие на детето.  

● Май - финален профил, който има за цел да обобщи напредъка на 
детето през изминалата година. 

Учебна година, ваканции и почивни дни 

Учебната година в Увекинд започва на 15 септември и завършва на 31 
май.  

Децата от детската градина и предучилищен клас имат три ваканции: 

Коледна и Великденска - определят се ежегодно от Министерството на 
образованието и науката.  

 

6 

 



 
Kindergarten HANDBOOK 2018/2019 Last updated: September, 1 2018 

 

Лятна ваканция - юли и август 

ВАЖНО: Децата могат да посещават Увекинд от 1 септември до 30 
юни. През юли се сформират сборни групи, за които можете да 
получите допълнителна информация от екипа на училището и 
детската градина. 

 Всички официални празници са почивни дни и за Увекинд. 

Отсъствия 

Увекинд спазва изискванията на МОН за отразяване на всички отсъствия 
на децата в учебната документация.  

Отсъствия по семейни причини 

Имайте предвид, че детето Ви може да отсъства по семейни причини до 
10 дни за цялата година. Всеки родител е длъжен да информира Увекинд 
предварително за отсъствието на детето си по семейни причини.  

Отсъствия по здравословни причини 

Когато детето боледува, трябва да поискате от Вашия лекар медицинска 
бележка, която да донесете още първия ден след връщането на детето в 
детската градина.  

Транспорт 

Автобусчето, което взима децата сутрин и ги връща по къщите им вечер, 
също е част от живота на децата в Увекинд. За да могат автобусите да се 
движат по график и винаги да са навреме и при Вас, е необходимо да 
изпращате и посрещате детето си 5 минути преди посочения час. 
Напомняме Ви, че всяко закъснение се отразява на графика и точността 
на маршрута. 

Децата могат да ползват транпорта само в заявената първоначална 
схема, не е възможно прехвърлянето от един маршрут на друг. Корекции в 
заявените адреси се правят само при промяна на местоживеенето на 
семейството. 
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Родителите 

Никога не се колебайте да получавате повече информация и да 
поддържате постоянен контакт с учителите. В нашите взаимоотношения 
се крие тайната на пълноценното детско развитие. Коментари за 
състоянието на детето ви, информация и съобщения ще намерите в 
личния му дневник. Ще се радваме ако и вие пишете и споделяте своите 
мисли, удовлетворение и тревоги в него. 

Освен това през годината ние организираме различни форми на общуване 
с вас. Провеждаме родителски срещи за обсъждане на организационни 
въпроси и индивидуални срещи с родителите за обсъждане развитието на 
детето им. 

Ако детето ви ползва транспорт и не идвате всеки ден, Ви молим да 
отделяте време, за да посещавате детската градина и да се виждаме 
редовно. 

Като родители Вие трябва да бъдете спокойни за здравето и 
безопасността на своите деца. Ние ще помогнем на децата да се чувстват 
ценени и да вярват в способностите си. 

Искаме да Ви уверим, че всички решения, които взимаме са само и 
единствено в интерес и на детето и винаги с Вашето съгласие. 

Учителите  
С Вашето дете работи екип от специалисти, които планират, организират и 
провеждат учебната дейност и се грижат за здравето и сигурността на 
децата. 

  E-mail 

Директор 
Юлия Пчеларова julia.pchelarova@uwekind.bg  

Зарина Филева-Иванова zarina.fileva@uwekind.bg  

Зам. директор по учебната дейност Стефка Мартинова stefka.martinova@uwekind.bg 

Медицински специалист Кети Тошева keti.tosheva@uwekind.bg  

Немски език Анет Такева anett.takeva@uwekind.bg  

Учител Ивана Измирлиева ivana.izmirlieva@uwekind.bg  

Координатор транспорт Атанас Арнаудов atanas.arnaudov@uwekind.bg  
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