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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият план е разработен след анализ и оценка на изходното положение в 

следните параметри:

• Проучване индивидуалните особености на родителите (настойниците): 

образованост интелект, интереси, социални и етнически групп, отношение към 

собственото им дете и към децата в групата, заинтересованост към възпитанието и 

обучението на детето им и др.;

• Проучване потребностите и нагласите на родителите чрез анкети, родителски 

срещи, разговори и беседи;

• Проучване индивидуалните особености на всяко дете;

• Съотнасяне на интересите и потребностите на родителите и детето към 

стратегията за развитие на детската градина;

• Изготвяне на план за работа със семейството от учителите на всяка група, 

включващ конкретни действия за изграждане на взаимоотношенията дете-родител-

учител;

• Директорът утвърждава със заповед Плана за работа със семейството, след 

като бъде приет от педагогическия съвет.

II. ЦЕЛИ

1. Привличане на родителите като партньори и участници в инициативите на 

детската градина.

2. Създаване на среда, която е най-благоприятна за стимулиране и насочване на 

индивидуалното и социално развитие, среда която подпомага обогатяващ детето, 

родителите и учителите живот.

3. Осигуряване на социална, познавателна и специална подготовка, гарантираща

комуникативна и действена компетентност на детето, чрез взаимодействие между 

детската градина и семейството.

4. Споделена отговорност за съхраняването на детето и детството като ценност.

III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

1. Провокиране родителите за идеи и мероприятия свързани с възпитанието и

образованието на децата в детската градина.

2. Постигане на качествено ново ниво във взаимодействието дете-учител -

родител.
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3. Приемане на различията и зачитане на човешките права на всяка една 

отстраните.

4. Повишаване на педаго-психологическата, здравната и гражданската култура 

на родителите.

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

1. Превръщане на детската градина в научно, културно и спортно средище, 

където детето, учителят и родителят са равностойни партньори.

2. Повишаване качеството и ефективността на обучението и възпитанието на 

детето.

3. Даване на равен старт на всяко дете за училище.

МЕСЕЦ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК

СЕПТЕМВРИ  Провеждане на родителски 

срещи;

08.09.2020 г. 

- 17:30 ч. – родителска среща на ясла 

„Маймунки“

- 18:00 ч. – родителска среща на ясла 

„Мечета“

09.09.2020 г.

-  17:30 ч. – родителска среща на II гр. 

„Зайчета“

- 17:30 ч. – родителска среща на III гр. 

„Смехорани“

- 18:30 ч. – родителска среща на III гр. 

„Веселите лъвчета“

10.09.2020 г.

- 17:30 ч. – родителска среща на I гр. 

„Славейчета“

- 18:00 ч. – родителска среща на IV гр. 

„Бамби“.

Учители,

Психолог

Логопед
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   • 15.09.2020 г. Тържество за 

откриване на учебната година;

 Флашмоб по БДП;

 Педагогически консултации -

всеки първи вторник от месеца от 

17.30 ч. до 19.00 ч.;

 Провеждане на анкета с 

родителите на децата с цел 

повишаване качеството на образова-

телно – възпитателния процес;

 Насърчаване на родителите за 

участие в „Училище за родители“;

 Активно участие на родителите  

по темата „Детето и приказките“ –

четене на приказки у дома.

ОКТОМВРИ  Създаване на екокът в ПО 5-

годишни;

 „Забавна олимпиада“ – 2, 

спортен празник по проект на 

Столична община;

 Ден на отворени врати в първа 

група “Веселите лъвчета“ – „Каква е 

моята професия“;

 Педагогически консултации -

всеки първи вторник от месеца от 

17.30 ч. до 19.00 ч.;

 Активно участие на родителите  

по темата „Детето и приказките“ –

четене на приказки у дома.

П. Стоянова

Н. Горанова

Учители, 

учител по 

музика

П. Стоянова

М. Андонова

Х. Кехайова

Учители

НОЕМВРИ  Педагогически консултации -

всеки първи вторник от месеца от 

17.30 ч. до 19.00 ч.;

 „От даровете на есента“ –
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организиране на изложба на изделия от 

природни и сезонни плодове и 

зеленчуци;

 01.11.2020 г .- Тържество  в 

група „Веселите Лъвчета“ за 

отбелязване Деня на народните 

будители.

 21.11. 2020 г. – Тържество за 

отбелязване на Ден на християнското 

семейство в група „Зайчета“;

 Ден на отворени врати в първа 

група „Каква е моята професия“;

 Активно участие на родителите  

по темата „Детето и приказките“ –

четене на приказки у дома.

Д. Голева

М. Андонова

М. Андонова

Н. Горанова

Р. Иванова

М.Райкова

Учители

ДЕКЕМВРИ  Педагогически консултации -

всеки първи вторник от месеца от 

13.00-14.00 ч.

 Ден на отворени врати в група 

“Веселите лъвчета“ – „Каква е моята 

професия“;

Подготовка на коледни подаръци за 

децата

Ден на отворенте врати - Коледна 

украса – подготовка

Коледно тържество в група „Бамби“

Активно участие на родителите  по 

темата „Детето и приказките“ – четене 

на приказки у дома

Учители

Н. Горанова

М. Андонова

Учители

Учител по 

музика

П. Стоянова

Д. Голева

ЯНУАРИ  Педагогически консултации -

всеки първи вторник от месеца от 

17.30 ч. до 19.00 ч.;

Учители,

Учител по 

музика
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 Активно участие на родителите  

по темата „Детето и приказките“ –

четене на приказки у дома.

ФЕВРУАРИ  Педагогически консултации -

всеки първи вторник от месеца от 

17.30 ч. до 19.00 ч.;

Активно участие на родителите  по 

темата „Детето и приказките“ – четене 

на приказки у дома.

• 19.02.2020 г. – Отбелязване 

годишнината от обесването на Васил 

Левски в гупа „Смехорани“.

Учители,

Учител по 

музика

Х. Кехайова

Й. Иванова

МАРТ  01.03.2020 г. - Посрещане на 

Баба Марта в детската градина.

 08.03.2020 г. Тържество в група 

„Славейчета“ за Деня на Майката.

 Педагогически консултации -

всеки първи вторник от месеца от 

17.30 ч. до 19.00 ч.;

 Активно участие на родителите  

по темата „Детето и приказките“ –

четене на приказки у дома.

 Тържества в групите –

Пролетен цикъл.

Учители

Учител музика

И. Савова

АПРИЛ  Педагогически консултации -

всеки първи вторник от месеца от 

17.30 ч. до 19.00 ч.;

 Активно участие на родителите  

по темата „Детето и приказките“ –

четене на приказки у дома;

 „Почети ми“ – инициатива, 

свързана със седмицата на детската 

Учители,

Учител по 

музика
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книга;

 Пролетно тържество на 

яслените групи „Маймунки“ и 

„Мечета“;

 23.04.20.20 г. – Отбелязване на 

Деня на книгата в ДГ

 Благотворителен Великденски 

базар;

 Годишен концерт на детската 

градина;

 Участие на родителите в 

облагородяване  на дворното 

пространство и реновиране на 

детските площадки.

МАЙ  Педагогически консултации -

всеки първи вторник от месеца от 

17.30 ч. до 19.00 ч.;

 Активно участие на родителите  

по темата „Детето и приказките“ –

четене на приказки у дома;

 21.05.2020 г. - Тържество за 

изпращане на ПГ- 6 годишни група 

„Бамби“;

 24.05.2020 г. – Честване на Деня 

на българската просвета и култура и на 

славянската писменост.

Учители,

Учител по 

музика

При възникнала необходимост Планът за работа с родителите може да бъде 

актуализиран през учебната година.
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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият план е разработен след анализ и оценка на изходното положение в следните параметри:

· Проучване индивидуалните особености на родителите (настойниците): образованост интелект, интереси, социални и етнически групп, отношение към собственото им дете и към децата в групата, заинтересованост към възпитанието и обучението на детето им и др.;

· Проучване потребностите и нагласите на родителите чрез анкети, родителски срещи, разговори и беседи;

· Проучване индивидуалните особености на всяко дете;

· Съотнасяне на интересите и потребностите на родителите и детето към стратегията за развитие на детската градина;

· Изготвяне на план за работа със семейството от учителите на всяка група, включващ конкретни действия за изграждане на взаимоотношенията дете-родител-учител; 

· Директорът утвърждава със заповед Плана за работа със семейството, след като бъде приет от педагогическия съвет.



II. ЦЕЛИ

1. Привличане на родителите като партньори и участници в инициативите на детската градина.

2. Създаване на среда, която е най-благоприятна за стимулиране и насочване на индивидуалното и социално развитие, среда която подпомага обогатяващ детето, родителите и учителите живот.

3. Осигуряване на социална, познавателна и специална подготовка, гарантираща комуникативна и действена компетентност на детето, чрез взаимодействие между детската градина и семейството.

4. Споделена отговорност за съхраняването на детето и детството като ценност.



III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

1. Провокиране родителите за идеи и мероприятия свързани с възпитанието и образованието на децата в детската градина.

2. Постигане на качествено ново ниво във взаимодействието дете-учител -родител.

3. Приемане на различията и зачитане на човешките права на всяка една отстраните.

4. Повишаване на педаго-психологическата, здравната и гражданската култура на родителите.



IV.	ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

1. Превръщане на детската градина в научно, културно и спортно средище, където детето, учителят и родителят са равностойни партньори.

2. Повишаване качеството и ефективността на обучението и възпитанието на детето.

3. Даване на равен старт на всяко дете за училище.



		МЕСЕЦ

		ДЕЙНОСТ

		ОТГОВОРНИК



		СЕПТЕМВРИ

		· Провеждане на родителски срещи;

 08.09.2020 г. 

- 17:30 ч. – родителска среща на ясла „Маймунки“

- 18:00 ч. – родителска среща на ясла „Мечета“

09.09.2020 г.

-  17:30 ч. – родителска среща на II гр. „Зайчета“

- 17:30 ч. – родителска среща на III гр. „Смехорани“

- 18:30 ч. – родителска среща на III гр. „Веселите лъвчета“

10.09.2020 г.

- 17:30 ч. – родителска среща на I гр. „Славейчета“

 - 18:00 ч. – родителска среща на IV гр. „Бамби“.



   • 15.09.2020 г. Тържество за откриване на учебната година;

· Флашмоб по БДП;

· Педагогически консултации - всеки първи вторник от месеца от 17.30 ч. до 19.00 ч.;

· Провеждане на анкета с родителите на децата с цел повишаване качеството на образова-телно – възпитателния процес;

· Насърчаване на родителите за участие в „Училище за родители“;

· Активно участие на родителите  по темата „Детето и приказките“ – четене на приказки у дома.

		Учители,

Психолог

Логопед















		ОКТОМВРИ

		· Създаване на екокът в ПО 5-годишни;

· „Забавна олимпиада“ – 2, спортен празник по проект на Столична община;

· Ден на отворени врати в първа група “Веселите лъвчета“ – „Каква е моята професия“;

· Педагогически консултации - всеки първи вторник от месеца от 17.30 ч. до 19.00 ч.;

· Активно участие на родителите  по темата „Детето и приказките“ – четене на приказки у дома.

		П. Стоянова

Н. Горанова



Учители, учител по музика





П. Стоянова

М. Андонова

Х. Кехайова



Учители



		НОЕМВРИ

		· Педагогически консултации - всеки първи вторник от месеца от 17.30 ч. до 19.00 ч.;

· „От даровете на есента“ – организиране на изложба на изделия от природни и сезонни плодове и зеленчуци;

· 01.11.2020 г .- Тържество  в група „Веселите Лъвчета“ за отбелязване Деня на народните будители.

· 21.11. 2020 г. – Тържество за отбелязване на Ден на християнското семейство в група „Зайчета“;

· Ден на отворени врати в първа група „Каква е моята професия“;

· Активно участие на родителите  по темата „Детето и приказките“ – четене на приказки у дома.

		







Д. Голева

М. Андонова



М. Андонова

Н. Горанова





Р. Иванова

М.Райкова



Учители



		ДЕКЕМВРИ

		· Педагогически консултации - всеки първи вторник от месеца от 13.00-14.00 ч.

· Ден на отворени врати в група “Веселите лъвчета“ – „Каква е моята професия“;

Подготовка на коледни подаръци за децата

Ден на отворенте врати - Коледна украса – подготовка

Коледно тържество в група „Бамби“



Активно участие на родителите  по темата „Детето и приказките“ – четене на приказки у дома

		Учители





Н. Горанова

М. Андонова





Учители

Учител по музика

П. Стоянова

Д. Голева



		ЯНУАРИ

		· Педагогически консултации - всеки първи вторник от месеца от 17.30 ч. до 19.00 ч.;

· Активно участие на родителите  по темата „Детето и приказките“ – четене на приказки у дома.

		Учители,

Учител по музика



		ФЕВРУАРИ

		· Педагогически консултации - всеки първи вторник от месеца от 17.30 ч. до 19.00 ч.;

Активно участие на родителите  по темата „Детето и приказките“ – четене на приказки у дома.

•	19.02.2020 г. – Отбелязване годишнината от обесването на Васил Левски в гупа „Смехорани“.



		Учители,

Учител по музика







Х. Кехайова

Й. Иванова



		МАРТ

		· 01.03.2020 г. - Посрещане на Баба Марта в детската градина.

· 08.03.2020 г. Тържество в група „Славейчета“ за Деня на Майката.

· Педагогически консултации - всеки първи вторник от месеца от 17.30 ч. до 19.00 ч.;

· Активно участие на родителите  по темата „Детето и приказките“ – четене на приказки у дома.

· Тържества в групите – Пролетен цикъл.

		Учители



Учител музика

И. Савова













		АПРИЛ

		· Педагогически консултации - всеки първи вторник от месеца от 17.30 ч. до 19.00 ч.;

· Активно участие на родителите  по темата „Детето и приказките“ – четене на приказки у дома;

· „Почети ми“ – инициатива, свързана със седмицата на детската книга;

· Пролетно тържество на яслените групи „Маймунки“ и „Мечета“;

· 23.04.20.20 г. – Отбелязване на Деня на книгата в ДГ

· Благотворителен Великденски базар;

· Годишен концерт на детската градина;

· Участие на родителите в облагородяване  на дворното пространство и реновиране на детските площадки.

		Учители,

Учител по музика



		МАЙ

		· Педагогически консултации - всеки първи вторник от месеца от 17.30 ч. до 19.00 ч.;

· Активно участие на родителите  по темата „Детето и приказките“ – четене на приказки у дома;

· 21.05.2020 г. - Тържество за изпращане на ПГ- 6 годишни група „Бамби“;

· 24.05.2020 г. – Честване на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

		Учители,

Учител по музика









При възникнала необходимост Планът за работа с родителите може да бъде актуализиран през учебната година.
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