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ПЛАН 

ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ 

В ДЕТСКА ГРАДИНА №115 „Осми март“ 

 

Приет на заседание на Педагогически съвет с протокол №1 /16.09.2022г. 

 

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 поведението 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 
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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 

3.1. Осигуряване на информация за постиженията в индивидуалното развитие на 

детето, спазването на правилата в ДГ и приобщаването им към общността. 

 

Родителски срещи 

Цел: 

Изграждане на партньорски взаимоотношения с родителите на базата на взаимно 

разбиране, доверие и уважение. 

Задачи: 

1. Да се работи за постигане на споделена отговорност за развитието и просперитета на 

децата. 

2. Да се провокират родителите за идеи и мероприятия свързани с възпитанието и 

образованието на децата в ДГ. 

Очаквани резултати: 

1. Партньорство в интерес на децата и тяхното пълноценно развитие. 

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

 

                                                                                  Срок : текущи  

Отг. Директор и учители по групи 

 

Индивидуални срещи – разговори 

Цел: 

Обсъждане на проблеми, касаещи определено дете от групата. Създаване на общ план за 

разрешаването им. 

Срещата може да се проведе преди началото на учебната година (през летния период) 

и/или в начало на месец септември. по време на първата среща родителите трябва да 

запознаят учителя с особеностите на тяхното дете, да поговорят открито за техните 

страхове и очаквания от детската градина. 

От друга страна учителят на групата запознава родителя с правилника на градината и 

правилата в групата, както и с неговите родителски задължения. 

Видове разговори: 

Първоначален и опознавателен разговор – с цел запознаване на детския учител с 

родителя и детето. Срещата може да се проведете преди началото на учебната година 

или в нейното начало (м. септември). На тази първа среща родителите  запознават 

учителя с особеностите на тяхното дете, за своите очаквания – какво ще се случи с 

детето им в детската група. От друга страна учителят ги запознава с правилата в 

групата, в детските градина и с техните родителски задължения.  

Информативни разговори – с цел запознаване на родителя с резултатите от 

предучилищното образование. Провеждат се в началото и края на учебната година. 

Рутинни разговори с цел информиране на родителя за промените в детското развитие и 



поведение, както и за придобитите или в процес на придобиване на умения по 

отделните образователни направления. Провеждат се в различни времеви интервали: 

ежедневни, седмични или месечни. 

 

Индивидуална консултация 

Провежда се : 

-По инициатива на учителя  

Ако учителят трябва да сподели наблюдавани затруднения, които изискват намесата на 

външен експерт специалист, той трябва да обясни това на родителите. Да подскаже 

варианти за вземането на решение, което засяга бъдещо развитие на неговото дете. 

-По инициатива на родителя  

Когато родителят среща затруднения при отглеждането, възпитанието или при оказване 

на помощ в процеса на обучение. В тези случаи е необходимо детският учител да 

насочи родителя към специалист или самият той да насочи родителят към работещи 

стратегии. 

 

Съобщения  

Устните съобщения могат да бъдат – телефонно обаждане, разговор при среща.  

Писмените съобщения с е-майл. 

В зависимост от ежедневните събития и извънредни ситуации, при провеждане на 

празници и развлечения, екскурзии, лагери и др., събития в детската гадина или извън 

нея, могат да възникнат ситуации в които учителят да използва бързи форми на 

съобщения. 

 

3.2 Присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образование 

Предоставяне възможност на родителите да присъстват при провеждане на ОФПС и 

ДФПС . 

Цели: 

1.Родителите да се запознаят с образователно-възпитателния процес в групата. 

2.Учителите да дадат правилни и работещи механизми за общуване между родители и 

деца. 

3.Създаване спокойна атмосфера, изграждане отношения на доверие и взаимопомощ 

между деца, родители и учители. 

 

Срок : постоянен  

Отг. Директор и учители по групи 

 

 

 

 

 

 

 

 



Време на 

реализиране 

Тема, форма Реализира се от Коментар (бележки) по 

изпълнението (насоки)  

М. IX Организационна 

родителска среща 

Екипи по групи, 

директор 

Запознаване с общи 

положения, правилника за 

дейността на ДГ, ДПД, 

организацията на деня в учебно 

и неучебно време по групи, 

седмичното разпределение на 

педагогическите ситуации и 

ДОС за ПО., организация на 

процеса на възпитание, 

обучение и социализация. 

Избор на родителски актив. 

 

М.XII 

 

1. „Коледа е!“ – 

съвместна дейност 

– деца, родители, 

учители изработват 

коледни играчки и 

подаръци, 

празнична украса. 

 

Екипи по групи 

 

 

 

 

 

  

 

Създаване условия за 

съвместна дейност, с цел 

изграждане на позитивни 

взаимоотношения и родителска 

ангажираност към празничното 

очакване, настроение и емоция 

на децата. 

М.III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екипи по групи 

Учител по 

музика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Създаване на позитивна 

атмосфера, усещане за 

съпричастност, обич и 

уважение в семейството 

 

……………………………... 

 Съвместно участие  на 

родителите в организацията, 

подготовката и протичането на 

празниците. Изграждане на 

представи  и емоционално 

отношение за настъпващия 

сезон. 

М.IV 

 

1. Пролетни 

тържества 

 

 

 

 

 

………………….. 

 

2.Отворени врати 

 

 

Екипи по групи 

 

Условия за съвместна дейност, 

с цел изграждане на позитивни 

взаимоотношения и родителска 

ангажираност към празничното 

очакване, настроение и емоция 

на децата. Изграждане 

представи за националните 

традиции и обичаи. 

……………………………... 

Обмяна на педагогически опит. 

 



М.V  

1.  „Сбогом детска 

градина!“- 

тържество 4  група 

 

Учител по 

музика 

 

Коментар на резултатите от 

диагностичните педагогически 

ситуации, проследяващи  

постижения на децата в  края 

на учебната година.(позитивен) 

Готовност на децата от 

подготвителните групи за 

училище. 

 

Тържествено изпращане на 

бъдещите първокласници, 

връчване на удостоверения за 

завършена предучилищна 

подготовка. 

 

 

Плана е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол №1/16.09.2022г. 


