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ПЛАН ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИ ЗА УЧЕБНА 2021 – 2022 г. 

/Приложение №6/ 

Цели: 

1. Разширяване сферата на дейност с родителската общност за постигане на оптимална 

социална и познавателна подготовка, гарантираща комуникативни и действени умения на 

детето в партньорство с възрастния. 

2. Споделена отговорност за развитието и просперитета на детето. 

Задачи: 

1. Създаване на условия за изява на творческите способности на детето и активното участие 

на родителите. 

 2. Осигуряване на работещо партньорство в интерес на детето и неговото пълноценно 

развитие. 

 3. Създаване на позитивна среда при партньорството и емоционално удовлетворение у 

всички участници. 

Очаквани резултати:  

1. Да провокираме родителите за участие с идеи в мероприятия, свързани с живота на децата 

и постиженията им в ДГ. 

2. Да разширим партньорските взаимоотношения с родителите на базата на взаимно 

разбиране, доверие и уважение и споделена отговорност. 

 

Дейности и отговорници: 

 

              Първа група– В. Димитрова - гл. учител и Я. Крушкова - учител 

1. Тренинг за приобщаване на родителите, на децата от групата, към живота в 

детската градина- м. ноември 2021г. 

2. ,,Батко и кака ни четат приказка“- м. февруари 2022г. 

 

              Втора група – Д. Калковска – ст. учител и Д. Законова - ст.учител 

1.  „ Донеси книжка- зарадвай приятел“– м. ноември 2021г. 

2.  „ Да посадим цвете, храст или дърво” - м. април 2022 г. 

3.  „ Поход с мама и татко“- м. май 2022г. 

 

Трета „А“ група – Е. Хубенова – ст.учител и Й. Чорлова – учител 

1.  „Професиите на мама и татко” – м. октомври 2021г. 

2.  „Приятели на дъгата“– м. ноември 2021 г. 

3.  „Оценяване ефективността от съвместната работа с деца и родители“-  

Анкета с родителите – м. декември 2021 г. 

 

Трета ,,Б” група – С. Петрова - ст.учител, Е. Рускова - ст.учител 

1. „Моят герой” – м. ноември 2021 г. 

              2. „Чаено парти” – м. февруари 2022 г. 

              3. „Да засадим растение” – м. април 2022 г. 

 

              Четвърта група – В. Иванова – старши учител и М. Русева – ст. учител 

1. ,,Професиите на мама и татко“ - м. октомври 2021 г. 

2. ,,Работилница за сурвачки“ - м. декември 2021 г. 

3. „Обичам България“– м. март 2022г. 

 



Трета  смесена група - с. Избеглии – С. Христева - ст. учител и Е. Забунова– 

учител:  

1.  „Богатствата на есента“- м. октомври 2021 г. 

2. „Кукеров ден“-  м. март 2022 г. 

3. „Био градинка в двора на ДГ” – м. май 2022 г. 

 

 

Дейности на музикалния ръководител с родители: 

1.Изготвяне и разпространение на материали, свързани с музикалните  възможности 

на децата в съответната възраст. 

2.Осигуряване на електронни материали за родителите. 

 

Дейностите се провеждат в подходяща форма съобразно въведените епидемиологични 

мерки, като участието на родителите може да бъде дистанционно чрез комуникация 

през социалните мрежи. 

 

Настоящият план е приет на ПС с Протокол №9/07.09.2021г. и утвърден със 

заповед на директора №РД-09-453/07.09.2021г. 

 

Контрол по изпълнението възлагам на Венцислава Димитрова - гл. учител 

 

 

 

Антония Русева 

Директор ДГ „Дружба“ 


