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ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА С
РОДИТЕЛИТЕ
на ДГ №2 „ЗВЪНЧЕ“,
район „Триадица“
2022/2023 г.

Предучилищното детство е много ценен и значим период в живота на човека.
Безспорни авторитети за детето в тази възраст са възрастните (родители и екипът в
детската градина), които оказват съдействие и подкрепа на детето в този процес. В
резултат на сътрудничество между учителя и родителя, детето получава найнеобходимата и ценна подкрепа за неговото пълноценно цялостно развитие. Чрез
различните форми на взаимодействието между учителите, директорите, другите
педагогически специалисти и родителите в детската градина се създават условия за
постигане целите на предучилищното образование –

възпитание, социализация,

отглеждане и обучение на децата, както и формиране на положително отношение към
детската градина и мотивация за учене.
I. ЦЕЛИ:
1. Позитивна съвместна работа и ефективно общуване между родителите и детската
градина за качествено обучение и развитие на детската личност и нейната
успешна социализация.
2. Градивно общуване между родителите и детската градина в процеса на обучение,
възпитание и социализация на децата за постигане на целите за формиране на
положително отношение към детската градина и мотивация за учене.
3. Ефективен модел за сътрудничество с родителската общност за:
• споделена отговорност за развитието и просперитета на детето;
• постигане на доверителни отношения и работещо партньорство,
• сътрудничество за ритуализация на живота на децата и изграждане на ценност
II. 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 разработят и предложат на родителите подходящи форми за получаване на
педагогическа информация и подкрепа по въпроси, свързани с предучилищното
образование и личностното развитие на детето.

III. 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.

ІV. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:
1. Създаване и поддържане на оптимална информационна среда за родителите.
-

Чрез сайта на детската градина, електронен дневник и др.

2. Разработване и прилагане на ефективен механизъм за индивидуални консултации
за родителите.
-

Всеки ден от 13.00 до 13.30 с двамата учители на детето

3. Поддържане на постоянна обратна връзка с родителите.
-

При приемането/издаването на детето, електронен дневник, онлайн затворени
групи и др.

4. Родителски срещи по групи и общи за детската градина.
-

През месец септември; при необходимост

5. Тренинги, лектории и други обучителни форми за родители.
-

Промоция на здравето, дискусии, беседи

6. Участие на родителите в предучилищното образование и дейностите на детската
градина.
7. Ден/Седмица на „отворени врати“ при възможност
8. Участие на родителите в празничния календар на детската градина.
-

Коледни/мартенски/великденски творилници, групови тържества

9. Участие на родителите в управлението на детската градина.
-

Обществен съвет, Родителски аланс

10. Родителски активи
-

Представителите се избират от всяка група през м.септември

11. Координатор за партньорството с родителите.
12. Проучване мнението на родителите.
-

Анкети

Работата и дейностите предвидени с родителската общност ще бъдат съобразени
с епидемична обстановка в страната и ще се осъществяват присъствено при спазване на
всички необходими мерки предвидени от СРЗИ, а при невъзможност – онлайн.
Месец
Септември

Дейност
Откриване на учебната година 2022-2023

Септември

Октомври

Родителски срещи
- Първа В, Трета В – 12.09.22 г.
- Първа Б, Първа А – 13.09.22г.
- Втора А, Втора Б – 28.09.2022г.
- Трета А, Трета Б – 29.09.2022г.
- Четвърта А, Четвърта Б – 26.09.2022г.
Представяне на открито на игрови ситуации по
БДП с участие на пътна полиция
Есенна феерия - семейна работилница за
изработване и изложба на произведения от
природни материали с есенна тематика
Посещение на театрални постановки за децата от
детската градина
„Здравна рубрика“ – закалителен режим

Октомври

Спортен празник по ПМС 46

Октомври

Имало едно време...” - Запознаване с приказки,
разказани или прочетени от родители.
„Отбелязване на 01.11 – ден на народните
будителите“
„Отбелязване на ден на будителите с презентация
от родители“
„Аз готвя с мама и татко“

Септември
Септември

Октомври-юни

Ноември
Ноември
Ноември
Декември

Декември
Декември

Януари

„Мечта” - изработване на картички за хората,
обслужвани от Социален патронаж р-н
„Триадица“
„Бъдни вечерска трапеза“ – обредни хлябове,
традиции и обичаи
„Коледни вълшебства” - практикуми за
изработване на елхови играчки, коледни украси и
сувенири
„Зимни игри с родителите“

Отговорник
Учителите по групите, учител по
музика

Учителите по групите

Комисия по БДП, учителите по
групи
Учителите на Трети и Четвърти
групи, родители
М. Гаргова, учители, РАБДГ
Мед.специалисти
Учители по групи, ст. учител по
музика, родители
Педагог, родители
Учители по групи, ст. учител по
музика
Учители на Трета Б, родители
Учителите на Четвърта А група,
родители
Учители по групи, родители
Учителите от Първа В, родители

Учители по групи, родители
Учители по групи, родители

Февруари
Март
Март

Март

„Мартенска работилница”-творческа работилница Учители по групи, родители
с родители за изработване на мартенички
„Посрещане на Баба Марта“
Учители по групи, ст. учител по
музика
„Запознаване на децата с професиите и хобита на
родителите“
Учителите на Трета А, родители
„Изработване на поздравителни картички за 8-ми
март – съвместна практика на деца, учители и Учителите на Втора А, татковци
ТАТКОВЦИ

Март/ Април

Април

Април

Април
Април
Април

Пролетни тържества/концерти по групи
„Седмица на детската книга“
– Илюстрация на любима приказка;
– Изложба на картини, изработени
вкъщи
„Книгата – прозорец към света“ - маратон на
четенето
„Приказки с продължение" - децата възприемат в
детската градина част от популярна приказка, а
родителите вкъщи продължават да я четат.
„Прочети ми пак“
„Направи ми приказка“

Учители по групи, ст. учител по
музика, родители
Учители по групи, родители

Учителите по групи

Учителите на Първа А, родители
Учителите на Първа Б, родители
Учителите от Четвърта А,
родители

Април

Участие в пребоядисване и освежаване на
огради,пейки и игрови съоръжения, в почистване
и оформяне на цветни, тревни и игрови площи
По-близо до природата – изложба на детско
творчество. Обновяване на биоградинките
„Боядисване на яйца с майките“

Април
Април

„Писано яйце“
„Ден на земята“

Учителите от Четвъртите групи,
родители
Учителите на Първа В, Втора А,
Трета Б, майки
Учителите от Втора Б, родители
Учителите на Трета В, родители

Май

„Тренировка по футбол с татковци“

Учители на Трета Б, татковци

Май

Изпращане на 4-ти ПГ – ритуално тържество

Април
Април

Учители по групи, родители

Учителите на Четвъртите групи,
Учител по музика, родители
При възникнала необходимост годишния план може да бъде актуализиран през учебната
година.
„План за работа с родителите за 2022-2023г.“ е приет с решение на Педагогически съвет
№1/16.09.2022г.

