Работно време:

Организация на деня

Понеделник – петък от 7.45 ч. до 16.00/18:00 ч.
От 16.00 до 18.00 ч. на децата се предлагат свободни дейности и игри.
По време на ваканциите на Немско училище София предучилищната степен също не
работи.
Посещаване на предучилищната е задължително за всички деца, включително и по
време на ски-седмицата, зелената седмица и проектната седмица.

Посрещане на децата
7: 45ч. - 8.30ч.

Закуска:
8.30 ч. - 9.00 ч. / Начало на деня /
При всяко хранене децата седят на
масата със съответния педагог.
Закуската и обядът се провеждат в
стола на училището. За особености
в хранителния режим (напр.
вегетарианско или веган меню,
диабетична диета и определени
ограничения в менюто) може да се
съобщи в администрацията.

Дейности в предучилищната:
9.00 ч. -11.45 ч.
На децата в предучилищните групи и класове
се предлагат разнообразни учебни дейности.
Акцент е изучаването на немски език. За нас е
важно да включим идеите
и представите на децата в годишната ни
програма. Нашата педагогическа подкрепа
в различните области на компетентност
се базира на индивидуалния напредък на
детето. При това се вземат под внимание
петте области на развитие – социална, емоционална, когнитивно-креативна, сензорна и
моторна.

Обяд:
11.45 ч. -12.20 ч.

Следобедна програма

Някои от тези дейности се провеждат и предиобед
За предучилищните групи:
1.
12.30 ч.-14.00 ч.: По това време Вашите деца имат възможността да си
починат и да поспят.
2.
14.00 ч. -14.15 ч.: Асистентите предлагат
на децата малка закуска.
3.
14.15 ч. -15.50 ч.: За да е разнообразно
ежедневието на децата, в тези часове се
провеждат заниманията по айкидо,
български език, български народни танци,
изкуство, театър и музика. Те се
интегрирани в учебния план както следва:
 Спорт: 1 час седмично







Български език: 2 часа седмично
Български народни танци: 1 час седмично
Изкуство: 2 часа седмично
Mузика: 1 час седмично
Театър: 1 час седмично

За предучилищните класове
1.








12.35 ч.-16.00 ч.- В предучилищните класове по това време се провеждат
заниманията по айкидо, български език, български народни танци,
изкуство, театър и музика. Те са интегрирани в учебния план както следва:

Aйкидо: 1 час седмично
Български език: 2 часа седмично
Български народни танци: 1 час седмично
Изкуство: 2 часа седмично
Mузика: 1 час седмично
Театър: 1 час седмично
Плуване: 2 часа седмично извън сградата
на училището.

2.
3.

15.50 ч. -16.00 ч.:През това време можете за вземете детето си от неговата
стая. Ако това не Ви е възможно, човекът, който го взима трябва да
представи писмена декларация, подписана от Вас.

16.00 ч. -18.00 ч.: За децата се грижат асистентите, по това време децата се
занимават свободно на двора или в стаята. Освен това след 16.00 ч. можете да
запишете детето си на някое от допълнителните занимания.
Допълнителните занимания се предлагат от външни
преподаватели и се заплащат от родителите директно
на тях. Повече информация ще получите от
секретариата в началото на учебната година.
В дните, когато има конференции, знаиманията на
предучилищната степен приключват в 14:45 ч. (датите
за конференции са нанесени в училищния календар).

