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ОСНОВНА ЦЕЛ: 

 

Да продължи партньорството между семейство и детска градина като 

осъзната отговорност за пълноценно развитие и успеваемост на детето. 

ПОДЦЕЛИ: 

1. Съхраняване,  утвърждаване  и  възпитаване в духа на българските 

народни традиции и общочовешки ценности чрез празници и развлечения 

в детската градина. 

2. Обобщаване ролята на семейството, като ръководен фактор за 

изграждане на положителна нагласа за национална идентичност, 

съкровени ценности и опазване на родовата традиция.  

1. Запознаване на родителите с 

ДОС за съответната група, ПВР 

и ДДГ в частта касаеща 

родителите 

родителски срещи м.IX учители 

2. Обогатяване на материално – 

учебната база 

дарения, бюджетно 

финансиране 

м.IX директор, 

учители 

ОС 

3. Оформяне на кът за родители, 

съобразно вижданията на 

групата 

съвети, рубрики м.IX учители 

4. Проучване желанията на деца и 

родители за записване в 

школите предлагани в детското 

заведение 

всички групи м. IX учители 

5. Проучване на нервно-

психическото състояние на 

децата, техните индивидуални 

особености и адаптацията им 

към условията на градината 

Анкета в ясла и първа 

групи за входно ниво 

 Анкети за оценка на 

взаимодействието м/у 

ДГ и родители;  

разговори, беседи 

м.X учители 

мед.сестри 



 

3 
 

6. Провеждане на общо събрание 

на ОС  

разговор м.X Управителен 

съвет,учители 

7. Среща на комисията за работа с 

деца със СОП 

разговор м.X учители, комисия  

8.  

,,Есента през детските очи“ 

 

изложба м.X учители 

мед.сестри 

9.  Провеждане на консултации с 

родителите по групи  

всички групи м.X учители 

10. „Добре дошли в ДГ“ Анкети  м.X учители 

11. Спортен празник.  м.X  

12. ,, На улицата всеки нека 

знае…“ 

/      БДП м.X учители 

13.     

14. Обогатяване къта на здравето с 

актуална информация  

информацианно табло постоянен мед.сестра 

15. 21 ноември - деня на  

християнското семейство; 

 

 

празник 

 

м.XI 

 

учители 

16. Участие в кампанията - 

„Капачки в действие 

всички групи постоянен учители 

17. Консултации с родители на 

деца със СОП. 

 

 м.XI учителите в гр. с 

деца със СОП 

18. Конфликтите в детската 

група”  

 

 

всички групи 

Дискусия-

презентация 

 

м.XI учители 

19. „Стимулиране на толерантност 

у децата от предучилищна 

възраст”.  

 

 

/лекционна форма/  

 

 

м.XII 

 

учители 

 

20. Заседание на ОС всички групи м.XII учители 

 

21. Проучване на отсъствията на 

децата през зимната ваканция. 

 

всички групи м.XII учители 
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22. Включване на родители в 

подготовката и провеждането 

на Коледните празници.  

 

родителски срещи м.XII учители 

23. Организиране на изложба от 

коледни рисунки, предмети, 

украси, сурвакници, картички, 

аранжировки - от деца и 

родители  

 

изложба 

базар 

м.XII учители 

мед.сестри 

24. „Коледни изненади” – да 

зарадваме децата 

празник 

всички групи 

м.XII учители 

мед.сестри 

     

25. „Приказки, разказани край 

огнището“- инициативи по 

групи 

 м.I учители 

26. „Въздушно капкови инфекции 

през зимата -профилактика” 

превенция   м.I мед.сестра 

учители 

27. Среща с родителите на 3-4 

годишните деца- адаптация 

към детската градина.  

 

 

 

м.I директор 

28. Родителска среща с родителите 

на 6- годишните деца;  

 

 м.II учители ПГ 

29. „Как да развием емоционалната 

интелигентност у децата”  

 

лекционна форма/ м.II учители 

30. „„Аз обичам България”- 

изработване на албуми и табла  

всички групи м.II учители 

мед.сестри 

31. -„Баба Марта” развлечения във 

всички групи;  

 

всички групи м.III учители 

мед.сестри 

32. Участие на родителите в 

подготовката и реализиране на 

празниците 

всички групи м.III учители 

 

33. Работилничка за мартенички“  всички групи м.III учители 
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34. Проучване на отсъствията на 

децата за пролетната ваканция 

всички групи м.III учители 

 

35.  „Как поникват растенията“  

 

всички групи 

 

м.III учители 

 

36. Родителска среща – 

„Възможност за избор на 

бъдещите първокласници” 

Среща с учители от 

близки  училища 

м.IV учители 

37. Участие в пролетно почистване всички групи м.IV учители 

38. „”Великденска работилничка”  

 

всички групи 

изложба 

м.IV учители 

39 Среща с ОС за обсъждане на 

текущи въпроси. 

 

всички групи М.IV директор 

учители 

40 Подготовка на бъдещия 

първокласник 

Анкета  м.IV учители 

41.  ,,Познава ли Вашето дете 

правилата за БДП?” 

Анкета  м.V учители 

42. Родителски срещи по групи – 

отчет на ВОР, подготовка за 

следващата учебна година 

родителски срещи 

всички групи 

м.V учители 

43. „Готовността на моето дете за 

училище” 

анкета м.V Учители ПГ/5/,  

ПГ//6г./ 

44. „Сбогом, детска градина” празник ПГ м.V муз.учител, 

учители 

45. Проучване посещаемостта на 

децата за летния период по 

групи 

всички групи м.V учители 

46. „За първи път на ДГ”- 

родителски срещи на 

новоприетите деца 

ясла м.VI учители, 

мед.сестри 

47.     

48. „     

 

 

Планът е отворен за изменение и допълнение. 
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