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ПРОГРАМА  

 
за взаимодействие с родителите  

за учебната 2019/2020 година 

 

І. Цел: 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. 

 

ІІ. Приоритет: Създаване на условия за изява на творческите способности на детето и 

активното участие на родителите. 

 

ІІІ. Основни задачи: 

1. Създаване на условия и предпоставки на сътрудничество и взаимодействие 

между родителите и детската градина с цел възпитание, обучение и 

социализация на децата, както и за формиране на положително отношение към 

детската градина. 

2. Изграждане на взаимно уважение и доверие между детската градина и 

семействата на децата. 

 

ІV. Очаквани резултати: 

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

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

3. Създаване на условия за изява на творческите способности на децата при 

активното участие на родителите. 

4. Създаване на спокойна атмосфера и изграждане отношения на доверие и 

взаимопомощ между деца, родители, учители. 

 

V. Форми на взаимодействие със семейството: 

     1.Индивидуални форми на сътрудничество с родителите: 

         - ежедневни разговори за информиране на родителите за детското развитие, 

поведение и за придобитите  компетентности по образователните направления; 



         - индивидуални консултации относно затруднения при отглеждането и 

възпитанието на децата. 

     2. Групови форми на сътрудничество с родителите: 

         - родителски срещи; 

         - информационни табла за родителите; 

         - празници и развлечения; 

         - обучения, беседи, лекции, анкети; 

         - участие на родителите в съвместни инициатива, организирани от детската 

градина с цел с цел създаване на добра среда за възпитание, обучение и социализация; 

         - запознаване на родителите с резултатите от проследяване постиженията на 

децата по образователни направления в началото и края на учебната година. 

 

VІ. Дейности: 

1. Съвместно откриване на новата учебна година. Празнично посрещане на децата 

от първа възрастова група. 

2. Организиране и провеждане на родителски срещи в групите за: 

- запознаване с ДОС за предучилищно образование; 

- запознаване с Правилника за вътрешния ред в детската градина; 

- представяне на План за работа с родителите през учебната година; 

- запознаване с психолого – педагогическата характеристика на възрастта и 

образователното съдържание за придобиване на компетентности; 

- избор (актуализиране състава на родителския екип); 

- запознаване на родителите с дейността на клубовете по интереси; 

- запознаване на родителите с оферти за предоставяне на допълнителни 

педагогически услуги извън ДОС за предучилищно образование. 

3. Заседания на Обществения съвет в ДГ „Биляна”. 

4. Участие на родителите в дейностите по празничния календар на детската 

градина. 

5. Съвместни участия в изложби, конкурси, концерти и изяви на децата на 

общинско и национално ниво. 

6. Стимулиране на родителите за представяне на идеи и провеждане на 

мероприятия, свързани с образованието на децата в детската градина. 

7. Привличане на родителите към дейности, свързани с подобряване материалната 

база на детската градина с цел изграждане на по – добра среда за отглеждане, 

възпитание, обучение и социализация на децата. 

8. Провеждане на рекламна кампания сред родителската общност за запознаване с 

условията и дейностите, които предлага детската градина за отглеждане, 

възпитание, обучение, социализация на децата  и възможностите  за 

предоставяне на подкрепа за личностно развитие на всяко дете. 

9. Представяне в края на учебната година на отчет за дейността, предложените 

инициативи и взетите от Обществения съвет решения. 

10.  Организиране на кампания за прием на деца в детската градина за следващата 

учебна година. 

 

 

 

  

 


