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ВЪВЕДЕНИЕ:  
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Завишените изисквания към съвременното образоване в динамично променящия 

се свят определят водеща роля на предучилищното образование и обучение в 

цялостната образователна система. Това за пореден път доказва , че най- важно е 

възпитанието през първите седем години. Позовавайки се на това ,  трябва да признаем, 

че никой не е в състояние да отнеме първостепенното значение на семейството във 

възпитанието и цялостното развитие на детето. За да се осигури възможност работата 

на педагозите в ДГ да не влезе в противоречие с ценностите и традициите , изградени в 

семейната среда е необходимо осъществяването на тясно сътрудничество между 

родителите и екипа на ДГ. 

Цел: 

Изграждане на партньорски взаимоотношения с родителите на базата на взаимно 

разбиране, доверие и уважение. 

 

Задачи: 

1.       Да работим за постигане на споделена отговорност за развитието и 

просперитета на децата. 

 

2.       Да провокираме родителите за идеи и мероприятия свързани с възпитанието 

и образованието на децата в ДГ. 

 

Очаквани резултати: 

1.       Работещо партньорство в интерес на децата и тяхното пълноценно развитие. 

2.       Взаимно познаване и разбирателство между детската градина и семейството. 

 

 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. 

 

ДЕЙНОСТИ  ЗАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЗАМОДЕЙСТВИЕТО: 

№ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК 

 

СРОК 

1. Педагого-психологически аспект: 
1.1 Родителски срещи по групи -

  запознаване на родителите със 

Стратегията на ДГ №12, ПВР и 

ПДДГ, представяне на 

Учебните помагала  на детската 

градина; избор на родителски 

активи. 

Директор; 

педагогически екипи 

по групи 

М. СЕПТЕМВРИ 

2020г. 

1.2. „Училище за родители“- -  „Как 

да живеем, играеме, учим с 

Ковид -19“ - материали на 

таблото. 

Директор; Комисия – 

Работа с родителите; 

Педагогически  екипи 

М. ОКТОМВРИ 

2020г. 

1.3. „Училище за родители“-  

„Поведенческите кризи в 

предучилищна възраст”-

материали на таблото. 

Директор; Комисия – 

Работа с родителите; 

Педагогически  екипи 

М. ДЕКЕМВРИ 

2020г. 



1.4. „Ролята на художествената 

литература за овладяване на 

родния език и развитието на 

речта на децата в подготвителна 

група” материали на таблото. 

Директор; 

Педагогически  екипи 
М. ФЕВРУАРИ 

2021г. 

1.5. „12 съвета към родителите на 

бъдещите първокласници”-

материали на таблото. Анкета 

„Проучване готовността за 

училище”. 

Педагогически  екипи М. АПРИЛ 

2021г. 

1.6. Педагогически консултации. Педагогически  екипи От М. 

ОКТОМВРИ 

2020г.  

до М. МАЙ 2021г. 

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

информационни  кътове по 

сгради – „Хигиенните навици, 

които трябва да усвояват и 

притежават децата за 

предпазване от заразни 

болести“. 

Мед. сестри ДГ; 

Педагогически  екипи 

; 

М. ОКТОМВРИ 

2020г. 

2.2. Информация за менюто в ДГ Мед. сестри ДГ;  ежеседмично 

2.3. Здравно информационно табло Мед. сестри ДГ;  ежемесечно 

2.4. Провеждане на сутрешен 

филтър на децата. 

Мед. сестри ДГ ежедневно 

3. Спортен аспект: 
3.1. Участие в проекта - Европейски 

ден на спорта 

Директор ; 

Родителските активи 

и Педагогически  

екипи  

М. СЕПТЕМВРИ 

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. МАЙ 

2021г. 

4 Културен аспект: 
4.1 Участие на родителите в 

празничния календар на детската 

градина. 

 

Родителските активи 

и Педагогически  

екипи 

От М. 

ОКТОМВРИ 

2020г.  

до М. МАЙ 2021г. 

4.2.  „Да си подадем ръка” – 

създаване на библиотечен кът 

за обмен на книги, списания, 

статии за родителите. 

Педагогически  екипи М. СЕПТЕМВРИ 

2020г.  

–М. МАЙ 2021г. 



4.3. „Училище за родители“- 

практически занимания - 

Изложби , украси, конкурси, 

Директор ; 

Родителските активи 

и Педагогически  

екипи 

М. СЕПТЕМВРИ 

2020г.  

–М. МАЙ 2021г. 

4.4. „Книжки сладкодумни” –

участие на родители за 

седмицата на детската книга. 

Педагогически  екипи М. АПРИЛ 

2021г. 

4.5. Тържества за изпращане на 

бъдещите ученици -

„Довиждане, детска градина“ / 

ІV и ІV-а ПГ/. 

Директор; Комисия – 

Работа с родителите; 

Педагогически  екипи 

М. МАЙ 

2021г. 

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 

2020г. 

 до М. МАЙ 2021г. 

5.2. Участие в цялостното оформяне на 

естетически и функционален 

интериор с творческото участие на 

целия екип . 

Учители и родители От М.ОКТОМВРИ 

2020г. 

 

 до М. МАЙ 2021г. 
 

 

 

Заключителни разпоредби: 

 

1. Дейностите са заложени при дистанционно участие на родителите 

поради епидемиологичната обстановка в страната. 

 

2. Планът може да бъде актуализиран през учебната година . 

 

3. Настоящият план е приет на заседание на Педагогически съвет с 

протокол №.  

 


