
 



 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ:  

Сътрудничеството между детската градина и семейството е в полза 

единствено и само на детето. Създаването и осъществяването на успешна 

комуникация и добро взаимодействие между родители и педагози е от 

изключителна важност и за самите тях и за децата. 

Грижата за социалното и емоционално развитие на децата днес се 

поделя между детската градина и семейството. Педагозите се явяват 

движещата сила в привличането на родителите като активни партньори в 

живота на техните деца в детската градина. 

Директорът, педагозите и родителите трябва да работят заедно, да 

развиват и обогатяват сътрудничеството помежду си, като общуването, 

уважението и приемането на различията да стават на основата на добрите 

взаимоотношения в името на децата. 

Заложихме на множество дейности и мероприятия, които ще 

осъществим с активното участие на родителите. Чрез всички тези дейности 

и инициативи целим приобщаването на родителите към живота в детската 

градина. Защото само тук на родителите се дава шанс отново да изживеят 

детските си години. Тези дейности са изцяло на доброволни начала и 

никой не е заставен да участва. 

 

І.ЦЕЛИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: 

1.Разбиране, подкрепа и споделена отговорност между детската градина и 

семейството за успешна адаптация и социализация на всяко дете, за 



подкрепа на личностното развитие и за постигане на стратегическите цели 

и приоритети на политиката за учене през целия живот. 

2. Изграждане умения за работа в екип. 
 

 

ІІ.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1. Създаване на необходимата организация за периодично  и 

своевременно информиране на родителите за   постиженията в 

индивидуалното развитие на децата, спазването на правилата в детската 

градина и приобщаването им към детската общност. 

2. Организиране на  подходящи форми за запознаване на родителите с 

работата на детската градина и очакваните резултати от възпитанието, 

социализацията и обучението на децата за съответната възрастова група. 

3. Оказване на подкрепа и предоставяне на педагогическа информация на 

родителите по въпроси, свързани с предучилищното образование и 

личностното развитие на детето.    

 

 

ІІІ.    ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

1. Взаимно познаване и разбирателство между детската градина и 

семейството. 

2. Работещо партньорство в интерес на детето и неговото пълноценно 

развитие. 

3. Съвместна работа за развитието и просперитета на всяко дете. 

ІV. ФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО: 

Сътрудничеството с родителите се постига на две нива: 
 
-на ниво в групата – във формата Родителски актив; 



- на ниво детска градина – във формата Обществен съвет; 
 
Формите на сътрудничество между детска градина и родители са 
обединени в две групи: индивидуални и групови форми,които от своя 
страна са традиционни и нови. 
 
 

1.Индивидуални форми на сътрудничество с родителите: 

 Разговори между учител и родител – информиране на родителите за 

детското развитие и поведение, за придобити умения по 

образователните направления. 

 Индивидуални консултации / относно затруднения при 

отглеждането и възпитанието на детето/. 

 Съобщения –устни и писмени; 
 

2.Групови форми на сътрудничество с родителите: 

 Родителски срещи; 

 Информационни табла за родителите; 

 Празници и развлечения; 

 Открити педагогически практики; 

 Училище за родители : 

-Дискусионни форми; 

-Тренинги ; решаване на казуси / относно домашното възпитание на 

детето; взаимоотношението родител-дете; обогатяване с нови 

психолого-педагогически знания/; 

-Практикуми; 

 Участие на родителите в основни и допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие; 

 Сайт на детската градина. 



 

 V. ДЕЙНОСТИ  ЗАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЗАМОДЕЙСТВИЕТО: 

№ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК 

 

СРОК 

1. Педагого-психологически аспект: 

1.1 Родителски срещи по групи -  
запознаване на родителите с ПВР и 
ПДДГ, представяне на Учебните 
помагала  на детската градина; 
избор на родителски активи. 

Директор; 
педагогически 
екипи по групи 

М. 
СЕПТЕМВРИ 

2019г. 

1.2. „Училище за родители“- беседи, 
дискусии -  „Как да научим децата 
да спазват правила?”. 

Директор; 
Комисия – 
Работа с 
родителите; 
Педагогически  
екипи 

М. НОЕМВРИ 
2019г. 

1.3. „Училище за родители“- беседи 
„Защо децата не ни слушат 
понякога?”. 

Директор; 
Комисия – 
Работа с 
родителите; 
Педагогически  
екипи 

М. ЯНУАРИ 

2020г. 

1.4. „Отворени врати” – участие на 
родители в основни и 
допълнителни форми на 
педагогическо взаимодействие. 

Директор; 
Педагогически  
екипи 

М. АПРИЛ 

2020г. 

1.5. „Училище за родители“ -
„Готовността на децата за 
училище” – анкета с родителите.  

Педагогически  
екипи 

М. АПРИЛ 

2020г. 

1.6. Тематични родителски срещи в ПГ 
– 6 год.деца -„Моето дете – 
първокласник“. 

Директор; 
Комисия – 
Работа с 
родителите; 
Педагогически  
екипи 

М. МАЙ 

2020г. 

1.7. Педагогически консултации. Педагогически  
екипи 

От М. 
ОКТОМВРИ 



2019г.  

до М. МАЙ 
2020г. 

2. Здравен аспект: 
2.1. „Здравна рубрика“ – 

информационни  кътове по сгради 
-„Семейството и изграждането на 
навици у 3-4 год. деца”. 

Мед. сестри ДГ; 
Педагогически  
екипи ; 

М. 
ОКТОМВРИ 

2019г. 

2.2. „Здравна рубрика“ – 
информационни  кътове по сгради 
–„ Вирусните инфекции –
превенция и реакция”. 

Мед. сестри ДГ; 
Педагогически  
екипи ; 

М. 
ДЕКЕМВРИ 

2019г. 

2.3. „Здравна рубрика“– 
информационни  кътове по сгради 
–„Здравословното хранене и 
здравословния начин на живот”. 

Мед. сестри ДГ; 
Педагогически  
екипи ; 

М. ФЕВРУАРИ 

2020г. 

2.4. „Здравна рубрика“– 
информационни  кътове по сгради 
– „ Алергиите в детска възраст”. 

Мед. сестри ДГ; 
Педагогически  
екипи ; 

М. МАЙ 

2020г. 

2.5. Провеждане на сутрешен филтър 
на децата. 

Мед. сестри ДГ ежедневно 

3. Спортен аспект: 

3.1. Участие в зимни спортни 
празници, съвместно с 
децата„Спорт за малки и големи“ – 
спортни празници в трите сгради 
на ДГ. 

Директор ; 
Родителските 
активи и 
Педагогически  
екипи  

ДЕКЕМВРИ 

2019г. 

М. МАЙ 

2020г. 

3.2. Участие в спортни празници, 
съвместно с децата„Мама, татко и 
аз“ – спортни празници в трите 
сгради на ДГ. 

Директор ; 
Родителските 
активи и 
Педагогически  
екипи 

М. М. МАЙ 

2020г. 

4 Културен аспект: 
4.1 Участие на родителите в 

празничния календар на детската 
градина. 

 

Родителските 
активи и 
Педагогически  
екипи 

От М. 
ОКТОМВРИ 

2019г.  



до М. МАЙ 
2020г. 

4.2.  „Да си подадем ръка” – създаване 
на библиотечен кът за обмен на 
книги, списания, статии за 
родителите. 

Педагогически  
екипи 

М. 
СЕПТЕМВРИ 

2019г. 

4.3. „Училище за родители“- 
практически занимания –
„Богатствата на есента” – изложба 
на апликации и изделия, 
изработени от деца и родители. 

Директор ; 
Родителските 
активи и 
Педагогически  
екипи 

М. НОЕМВРИ 
2019г. 

4.4. „Участие на родители” – „ В 
подготовка на Коледните празници 
на децата по групи”. 

Родителските 
активи и 
Педагогически  
екипи 

М. 
ДЕКЕМВРИ 

2019г. 

 

4.5. Практикум за изработване на 
мартенички -  „Бели и червени” 
/по сгради/. 

Педагогически  
екипи 

М. ФЕВРУАРИ 

2020г. 

4.6. „Моята любима приказка”,  „С 
мама приказки четем”  – ситуации 
с участие на родители в 
подготвителните групи. 

Педагогически  
екипи 

М. МАРТ 

2020г. 

4.7. „Да посрещнем пролетта“ – 
развлекателни мероприятия с 
участието на родителите. 

Директор; 
Комисия – 
Работа с 
родителите; 
Педагогически  
екипи 

М. МАРТ 

2020г. 

4.8. „Книжки сладкодумни” – ситуации 
с участие на родители за 
седмицата на детската книга. 

Педагогически  
екипи 

М. АПРИЛ 

2020г. 

4.9. Тържества за изпращане на 
бъдещите ученици -„Довиждане, 
детска градина“ / ІV и ІV-а ПГ/. 

Директор; 
Комисия – 
Работа с 
родителите; 
Педагогически  
екипи 

М. МАЙ 

2020г. 

5 Информационен аспект: 



5.1. Информационни кътове за 
родители-ежедневно изнасяне на 
продуктивната дейност на децата и 
индивидуалната работа в учебните 
помагала. 

Педагогически  
екипи 

От 
М.ОКТОМВРИ 

2019г. 

 до М. МАЙ 
2020г. 

 

 
 
Очаквани резултати: 
 Знания –разширяване и систематизиране на знанията на децата и 

родителите за социалната ангажираност и отговорност както на 
директори учители,така и на родители за възпитанието и обучението 
на децата. 

 
 Умения – изграждане на  партньорски взаимоотношения  между 

учители –родители –директор за работа в екип и сътрудничество. 
 
 Отношения – изграждане на положително отношение към детската 

градина и привличане на родителите като съмишленици и участници 
в инициативите на детската градина. 

  
 

Заключителни разпоредби: 
1. Настоящият план е приет на заседание на Педагогически съвет с 

протокол №1/16.09.2019г.  
 

2. Планът може да бъде актуализиран през учебната година . 
 


