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Предучилищното детство е много ценен и значим период в живота на човека. 

Безспорни авторитети за детето в тази възраст са възрастните (родители и екипа в 

детската градина), които  оказват  съдействие  и  подкрепа  на  детето  в  този  процес.  

Чрез  предучилищното образование  в  детската  градина  се  полагат  основите  за  

учене  през  целия  живот,  като  се осигурява физическо, познавателно, езиково, 

духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на детето и се 

отчита значението на играта за детето. В резултат на сътрудничество  между  учителя  и  

родителя,  детето  получава  най-необходимата  и  ценна подкрепа за неговото 

пълноценно цялостно развитие.   

Чрез  различните  форми  на  сътрудничеството  и  взаимодействието  между  

учителите, директорите  и  другите  педагогически  специалисти  и  родителите  в  

детската  градина  се създават условия за постигане на целите а детската градина – за 

възпитание, социализация,  отглеждане,  обучение,  на  децата,  както  и  за  формиране  

на  положително отношение  към детската градина.  

1. Цел и задачи:  

 

Цел:   

Да  се  създадат  условия  и  предпоставки  за  сътрудничество  и  взаимодействие  

между родителите  и  детската  градина  за  постигане  на  целите  на  предучилищното  

образование, както  и  за  формиране  на  положително  отношение  към  детската  

градина  и  мотивация  за учене.   

 

Основни задачи:  

1. Да се създаде необходимата организация родителите периодично и своевременно да 

получава информация за постиженията в индивидуалното развитие на детето, 

спазването на правилата в ДГ и приобщаването им към общността.  

2. Да се създадат условия за организирането на индивидуални консултации, когато 

конкретната ситуация или повдението на детето изискват това.  

3. Да се организират подходящи форми за запознаване на родителите с Програмната 

система на детската градина и очакваните резултати от възпитанието, социализацията и 

обучението на децата за съответната възрастова група.  

4. Да се разработят и предложат на родителите подходящи форми за получаване на 

педагогическа информация и подкрепа по въпроси, свързани с предучилищното 

образование и личностното развитие на детето.  



2. Очаквани резултати:  

• Взаимно познаване и разбирателство между детската градина и семейството.  

• Работещо партньорство в интерес на детето и неговото пълноценно развитие.  

• Споделена отговорност за развитието и просперитета на детето.  

• Гарантиране на равен шанс на детето при постъпването му в училище.  

• Споделена отговорност за съхранението на детето и детството като ценност.  

3. Дейности за изпълнение на основните цел и задачи на ниво детска градина. 

 

 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 с 

ПВР и ПДДГ, представяне на 

Учебните помагала  на детската 

градина; избор на родителски 

активи. 

Директор; 

педагогически екипи 

по групи 

М. СЕПТЕМВРИ 

2021г. 

 „Училище за родители - 

“Конфликтите - как да ги 

разрешаваме;Правилата в 

обществото; 

Работа с родителите; 

Педагогически  екипи, 

родители 

М. ОКТОМВРИ 

2021г. 

1.2. „Училище за родители“- -  

„”Права и отговорности на 

децата“ 

Директор; Комисия – 

Работа с родителите; 

Педагогически  екипи, 

родители 

М. ДЕКЕМВРИ 

2022г. 

 Осигуряване на информация за 

постиженията в 

инидивидуалното развитие на 

детето, спазването на правилата 

в ДГ и приобщаването им към 

общността. 

педагогически екипи 

по групи 
От М. 

ОКТОМВРИ 

2021г.  

до М. МАЙ 2022г. 

 „Училище за родители“-  

„Общуване между родители и 

деца ” -материали на таблото. 

педагогически екипи 

по групи 
М. ОКТОМВРИ 

2021г. 

1.3. „Училище за родители“-  Не на 

агресията и насилието;Права и 

отговорности - какво зная и не 

зная за тях; -материали на 

таблото. 

Директор; Комисия – 

Работа с родителите; 

Педагогически  екипи, 

родители и деца 

М. ЯНУАРИ 

2022г. 

1.4. „Училище за родители“-  

„Конфликти в мултикултурна 

среда . Да приемем различния 

до нас, защото и ние сме 

различни от него“. материали на 

таблото. 

Директор; 

Педагогически  екипи, 

родители , деца 

М. ФЕВРУАРИ 

2022г. 

1.5. „Училище за родители“-  

„Общуване с 

Педагогически  екипи, 

родители, деца 
М. АПРИЛ 



връстниците.Моята личност и 

моят свят“ . материали на 

таблото. 

2022г. 

1.6. Педагогически консултации. Педагогически  екипи От М. 

ОКТОМВРИ 

2021г.  

до М. МАЙ 2022г. 

1.7. Съвместни инициативи с 

родителите по глобалната тема 

„Екологичното възпитани в 

детската градина+ 

Педагогически  екипи, 

родители, деца 
От М. 

ОКТОМВРИ 

2021г.  

до М. МАЙ 2022г. 

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

хигиена, чистота и здраве - 

правила, които са 

задължителни“ - 

информационни  кътове по 

сгради . 

Мед. сестри ДГ; 

Педагогически  екипи 

; 

М. ОКТОМВРИ 

2021г. 

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  

М2021г.. 

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 

2022г. 

4 Културен аспект: 
4.1 Участие на родителите в 

празничния календар на детската 

градина. 

 

Родителските активи 

и Педагогически  

екипи 

От М. 

ОКТОМВРИ 

2021г.  

до М. МАЙ 2022г. 

4.2.  „Да си подадем ръка” – 

създаване на библиотечен кът 

за обмен на книги, списания, 

статии за родителите. 

Педагогически  екипи 

 и родители 

М. СЕПТЕМВРИ 

2020г.  

–М. МАЙ 2022г. 

4.3. „Училище за родители“- 

практически занимания - 
Директор ; 

Родителските активи 
М. СЕПТЕМВРИ 



Изложби , украси, конкурси, и Педагогически  

екипи 
2021г.  

–М. МАЙ 2022г. 

4.4. „Училище за родители“- „Да 

приемем различния до нас, 

защото и ние сме различни от 

него“.- информационни  кътове 

по сгради . 

Педагогически  екипи,  

Работа с родителите 

М. АПРИЛ 

2022г. 

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 

2022г. 

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 

2021г. 

 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 

2021г. 

 

 до М. МАЙ 2022г. 
 

 

 

Заключителни разпоредби: 

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

протокол № 1/16.09.2021г. 

 

2. Планът може да бъде актуализиран през учебната година . 

 


