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Утвърждавам! 

Директор: ............................ 

           ГЕРГАНА ВЪЛКОВА 

П Л А Н 

ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ 

Група „Бонбони“ 2021 / 2022 година 

 

I. Анализ и оценка на действителното състояние на групата. 

Повишената отговорност на родителите за възпитанието на децата задължава 
взаимодействието между семейство и детска градина да бъде двустранно.  

 Цели, основни задачи и приоритети във взаимодействието на групата със 
семейството през новата учебна година. 

ІІ.1. Цели и задачи: 
 

Цели: 

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

2. Споделена отговорност за развитието и просперитета на детето. 

Основни задачи: 

1. Да провокираме родителите за идеи и мероприятия свързани с възпитанието и 
образованието на децата в ДГ. 

2.Партньорски взаимоотношения с родителите на базата на взаимно разбиране, 
доверие и уважение. 

 

 
ІІ.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 съхранението на детето и детството като ценност. 

  



ІІ.3. Приоритети на детското заведение за учебната 2021/2022 г.: 

Създаване на условия за изява на творческите способности на детето и 
активното участие на родителите/ при възможност след отмяна на 
пандемичната обстановка/. 

 
 
 III. Дейности за изпълнение на основните цели и задачи на ниво група. 

ІІІ. 1. Повишаване на педагогическата компетентност на родителите. 

Тема и форма Участници 
Срок за 

изпълнение 
Очаквани 
резултати 

Начин на 
отчитане на 
резултатите 

     

„Познавате ли  
вашето дете”-анкета 

Родители септември Придобиване на 
нови знания, 
умения и 
компетентности от 
педагози и 
родители 

педагогически 
съвет 

Лектория „Ролята на 
художествената 
литература за 
овладяване на 
родния език и 
развитие на речта 
на децата”. 

Родители и 
учители 

ноември  педагогически 
съвет 

Анкета 
„Отношението на 
родителите към 
детското заведение” 

Родителите на 
всички  групи  

ноември Взаимодействие 
семейство-детска 
градина 

педагогически 
съвет; 
  

„Организиране на 
празничните дни в 
семейството” – 
лекция пред 
родителите 

Учителите от  
групите 

декември 
  

Придобиване на 
нови знания, 
умения и 
компетентности от 
педагози и 
родители 

педагогически 
съвет 

Училище за 
родители?-, 
„Агресията. 
Детските страхове“, 

Родители и 
учители 

Февруари Повече желание у 
родителите за 
съвместни 
дейности, свързани 
с преодоляване на 
детската  

педагогически 
съвет; 
Доклад на тема 
„Детската 
агресия” 

Анкета 

„Агресията и 
децата“ 

Родители Февруари  педагогически 
съвет 

 
 
 
 



 
 
 ІІІ. 2. Участие на родителите в празничния календар на групата. 
 
 

Тема и форма 
  

Участници. 
Начин на 
участие. 

Срок за 
изпълнение 

Очаквани 
резултати 

Начин на 
отчитане 

Други празници и ритуали 

„Откриване на нова 
група и учебната 
година” – празник 

Всички деца, 
учители 

септември Създаване на 
емоционално 
настроение 

педагогически 
съвет 

„Ден на народните 
будители” – постер, 
картички 

 родители, 
учители, деца 

ноември Приобщаване на 
родители и деца 
към ценостите и 
духовното дело на 
бележити българи. 

педагогически 
съвет 

„Ден на 
християнското 
семейство”. 

родители, 
учители, деца 

ноември Създаване на 
емоционално 
настроение 

педагогически 
съвет 

„Никулден”- 
изготвяне на постер, 
картички. 

Никулденска 
изложба 

родители, 
учители, деца 

декември Активно участие на 
родителите в 
подготовката на 
материали. 

педагогически 
съвет 

Организация на  
благотворителен 
коледен базар 

Родители, 
учители и деца 

декември Заинтересованост и 
съпричастност на 
родителите към 
благотворителната 
кауза 

педагогически 
съвет 

„Да приготвим 
вкусен сандвич с 
мама”-практика и 
беседа за 
здравословното 
хранене с участие 
на родителите. 

Родители, 
учители и деца 

януари Активно участие на 
родителите и 
създаване на 
емоционално 
настроение 

педагогически 
съвет 

 „Мартенска 
работилничка” –
изработване на 
мартеници и украса 

Родители, 
учители и деца 

февруари Активно участие на 
родителите в 
подготовката на 
материали и 
подпомагане на 
децата в 
изработването. 

педагогически 
съвет 

„Да посрещнем Баба 
Марта”-съвместно с 
читалището и 
бабите на децата.  

Родители, 
учители и деца 

март Проявява 
съпричастност към 
подготовката на 1 
март и съпреживява 
празничната 
атмосфера 

педагогически 
съвет 



Благотворителен 
базар за мартенички 

Родителите, 
учителите и 
децата  

до 01.03. 

 

Заинтересованост и 
съпричастност на 
родителите към 
благотворителната 
кауза. 

педагогически 
съвет 

„Пролетна 
въртележка“/празник 
за мама и пролетта/ 

Родителите, 
учителите и 
децата 

април Съпреживяване на 
празничната 
атмосфера 

педагогически 
съвет 

.„Великденски 
вълшебства”- 
работилничка с 
родителите и 
подреждане на 
изложба/базар. 

Родителите, 
учителите и 
децата 

април Активно участие 
на родителите в 
подготовката на 
материали и 
подпомагане на 
децата в 
изработването. 

педагогически 
съвет 

. „Чудесата на 
земята”-засаждане 
на цветя и билки в 
опитното поле с 
помощта на 
родителите 

Родителите, 
учителите и 
децата 

май Заинтересованост и 
съпричастност на 
родителите 

педагогически 
съвет 

Спорт и туризъм 

„Есен ни зове”- на 
открито. Спортно - 
подготвителни и  
състезателни игри, 
почистване на 
площадката 

Родителите, 
учителите и 
децата от гр. 

м. май Заинтересованост 
на родителите от 
правилното 
физическо развитие 
на децата; 

Активно участие в 
спортния празник; 

педагогически 
съвет 

„Пролет, мила 
,животворна”-
спортно-
подготвителни и 
състезателни  игри 
на открито 

Родителите, 
учителите и 
децата от гр. 

март Заинтересованост и 
съпричастност на 
родителите 

педагогически 
съвет 

Спортен празник 
„Бързи, смели, 
сръчни”, заедно с 
родителите. 

Родителите, 
учителите и 
децата от гр. 

май Заинтересованост 
на родителите от 
правилното 
физическо развитие 
на децата; 

Активно участие в 
спортния празник 

педагогически 
съвет 

  
ІІІ. 3. Информация за родители. 
  

Форма на 
поднасяне на 

информацията 

Отговорник и 
срок за 

изпълнение 

Очаквани 
резултати 

Родителска  
среща 

Септември, 
ноември, 

Информиране на родителите за учебно –  



февруари,  

 април, май възпитателния процес. 

Информиране на родителите за правилника на 
детското заведение. 

Анализ и отчет на изпълнението на бюджета. 
Текущи. 

Ежедневни 
консултации и 
информация на 
родителите за 
учебно-
възпитателната 
дейност 

 Учителите 
през цялата 
учебна година 

Информиране на родителите за учебно – 
възпитателния процес. 

Сайт на ДГ, 
Фейсбук профил 
на ДГ,  

 
 

 

 
 
Предложените дейности и мероприятия ще се провеждат съвместно с 
родителите при възможност след отмяна на пандемичната обстановка. 
В условията на COVID – 19 ще се използват Сайта на ДГ, Фейсбук профил 
на ДГ и Фейсбук групата на ДГ за поддържане на комуникация и 
запознаване на родителите с живота в ДГ. 


