гр.Пловдив, район Западен, ул.“Дрян“№8, тел.0879971121, емейл:dgsvetla@abv.bg,
Булстат 000459473
УТВЪРЖДАВАМ: .................
/Людмила Тошева/
Заповед №…………………….

ПЛАН
ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ
НА ДЕЦАТА
ОТ
ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
В ДГ „ СВЕТЛА“ - ГР. ПЛОВДИВ

I. Анализ и оценка на действителното състояние относно нагласите и очакванията на родителите

към детската градина.
Педагогическият екип на Втора възрастова група има дългогодишен опит
в организирането на
образователната и семейна среда, насочена към усъвършенстване формите и съдържанието на работа с родителите за
достигане единство между възпитателните взаимодействия с децата в детската градина и в семейството, гарантиращи
здравето и безопасността им.

Силни страни:
Успешна адаптация и социализация на новопостъпилите деца, сформиране на детски колектив и спокойна,
хармонична среда в групата.
Привличане на родителите като равноправни партньори в дейностите и мероприятията, организирани в
детското заведение.
Осъществяване на предвидените дейности за активизиране на родителската общност /родителски срещи,
празници, развлечения, ежедневни разговори и др./ при спазване на изискванията на МЗ, индивуалните срещи и
консултации с родителите се осъществяват на открито или във виртуална среда.

Слаби страни:
Създаване на възможности за въвеждане на повече иновации и подобряване на педагогически модели и
практики за създаване на по – сплотена общност между учители, деца и родители.
Обогатяване формите на работа с родителите в зависимост от обстановката, свързана н Ковид 19.
Диагностициране на интересите и потребностите на родителите.
Осигуряване на разнообразни форми за финансови и материални ресурси.

II. Изводи, обобщения и тенденции.
Педагогическият екип ще работи в посока изграждане на партньорски взаимоотношения с родителите на базата
на взаимно разбиране, доверие и уважение и постигане на споделена отговорност за развитието и просперитета на
децата, разработване на проекти от национален мащаб съвместно с родители и деца.
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III. Цели, основни задачи и приоритети във взаимодействието на детската градина със

семейството през 2022-2023 учебна година.
Цели:
1. Продължаване партньорството между семейството и детската градина, в частност педагогическия екип на Втора
възрастова група, като осъзната отговорност за пълноценно развитие и успеваемост на децата.
2. Съхраняване, утвърждаване и възпитаване в духа на българските народни традиции и общочовешки ценности
чрез празници и развлечения в детската градина.
3. Обобщаване ролята на семейството като ръководен фактор за изграждане на положителна нагласа за
национална идентичност, съкровени ценности и опазване родовата традиция.

Основни задачи:
➢ Създаване на необходимата организация родителите периодично и своевременно да получават
информация за постиженията в индивидуалното развитие на детето си, спазването на правилата в ДГ
и приобщаването му към общността както и адаптацията му към социалната среда.
➢ Създаване на условия за организиране на индивидуални консултации, когато конкретната ситуация
или поведението на детето изискват това.
➢ Организиране на подходящи форми за запознаване на родителите с Програмната система на детската
градина и очакваните резултати от възпитанието, социализацията и обучението на децата от Втора
възрастова група.
➢ Разработване и предлагане на родителите на подходящи форми за получаване на педагогическа
информация и подкрепа по въпроси, свързани с предучилищното образование и личностното развитие
на детето.
➢ Подпомагане на семейството във възпитанието на децата чрез педагогическа просвета на родителите.

Очаквани резултати:
Чрез различните форми на сътрудничеството и взаимодействието между учителите и родителите на децата
от Втора възрастова група в детската градина да се създават условия за постигане на целите на детското заведение
за възпитание, социализация, отглеждане и обучение на децата, както и за формиране на положително отношение
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към детската градина чрез:
• Взаимно опознаване и постигане на разбирателство по основни педагогически въпроси между
детската градина и семейството и постепенно коригиране на неправилен родителски стил на
общуване с детето;
• Работещо партньорство в интерес на детето и неговото пълноценно развитие;
• Споделена отговорност между детската градина и семейството за съхранението на детето и
детството като ценност;
• Изграждане на чувство на общност и социализация на всички деца;
• Превенция на заболеваемостта.

ІV. Дейности за изпълнение на поставените цели на ниво възрастова група.
1)

Индивидуални форми на сътрудничество с родителите:
• Разговори – информиране на родителите за детското развитие и поведение, за придобити
умения по образователните направления;
• Индивидуални консултации/ относно затруднения при отглеждането и възпитанието на детето/.

2)

Групови форми на сътрудничество с родителите:
• Родителски срещи с организационен характер, общи, групови и индивидуални срещи с
консултативен характер за повишаване на педагогическата компетентност на родителите;
• Дискусионни форми, практикуми и тренинги, решаване на казуси относно домашното
възпитание на детето и др.;
• Участие на родителите в основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие;
• Съвместни празници и развлечения с участие на родителите;
• Участие в благотворителни инициативи;
• Открити педагогически практики;
• Участие на родителите в основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие;
• Оформяне на информационни табла за родителите – ежедневно изнасяне на продуктивните
дейности на децата и индивидуалната работа;
• Информиране на родителите за проектите, по които работи педагогическият екип;
• Участие в работата на Родителското настоятелство и Обществения съвет към детската градина.
3

Родителски срещи
Цел: Осигуряване на социална, познавателна и специална подготовка, гарантираща комуникативна и
действена компетентност на детето чрез взаимодействие между детската градина и семейството.
Задачи:
1. Постигане на споделена отговорност за развитието и просперитета на детето;
2. Провокиране на родителите за идеи и мероприятия, свързани с възпитанието и образованието на децата в ДГ.
Очаквани резултати:
1. Изграждане на работещо партньорство в интерес на децата и тяхното пълноценно развитие;
2. Взаимно опознаване и разбирателство между детската градина и семейството.

Тренинги с родителите
Цел: Създаване на позитивна атмосфера, изграждане на отношения на доверие и взаимопомощ между деца,
родители и учители.
Очаквани резултати: Родителите и учителите да работя по – успешно по снишаване на тормоза и агресията
между децата, изграждане на партньорски взаимоотношения с родителите на базата на взаимно разбиране,
доверие и уважение.

Дискусии с родителите
Цел: Подбор и ефективни методи, средства и форми за възпитаване в дух на толерантност към детето и
неговата индивидуалност.
Очаквани резултати: Повишаване прага на толерантност при взаимоотношенията между деца-деца,
учители-родители, деца-дете със СОП, родители-родител на дете със СОП.

Индивидуални срещи – разговори
Цел: Индивидуална информация за родителите за резултатите от постиженията на децата в началото и края
на учебната година и моментното ниво на развитие. Обсъждане на конкретни проблеми и създаване на общ
план за разрешаването им.
Индивидуални разговори, инициирани от учители или родители.
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Очаквани резултати. Изграждане на партньорски взаимоотношения с родителите на базата на взаимно
разбиране, доверие и уважение.

Индивидуална консултация
Провежда се:

по инициатива на учителя - ако той трябва да сподели наблюдавани затруднения, които изискват
намесата на външен експерт специалист, трябва да обясни това на родителите /да подскаже варианти
за вземане на решение, което засяга бъдещото 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 педагогът да насочи родителя
към специалист или самият той да насочи родителя към работещи стратегии.

Съобщения
Устните съобщения могат да бъдат – телефонно обаждане, скайп или видео разговор.
Писмените съобщения са е-mail, sms по мобилен телефон, лично съобщение във ФБ групата или друга социална
мрежа. В зависимост от ежедневните събития и извънредни ситуации, при провеждане на празници и развлечения, екскурзии
или др. събития в детската градина или извън нея могат да възникнат ситуации, в които учителят да използва бързи форми
на съобщения.

Присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образование
Предоставяне възможност на родителите да присъстват при провеждане на основни и допълнителни форми
на педагогическо взаимодействие през учебната година /според епидемиологичната обстановка в страната /.
Цели:
1. Родителите да се запознаят образователно – възпитателния процес в групата;
2. Педагозите да дадат правилни и работещи механизми за общуване между родители и деца;
3. Създаване на спокойна атмосфера, изграждане отношения на доверие и взаимопомощ между деца, родители и
учители.
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Участие в съвместни празници в детската градина
Цел: Възпитаване на децата в уважение и почитане на национални и традиционни и лични празници.
Очаквани резултати: Създаване на празнично настроение и обогатяване познанията на децата за
съответния празник. Да споделят емоциите си и с родители и близки до обкръжението им хора.

„Отворени врати“
Предоставяне възможност на родителите да присъстват при провеждане на ситуации или родителски мими уроци.
Цели:
1. Запознаване на родителите с образователно – възпитателния процес в групата и активно да участват в него.
2. Педагозите да предложат правилни и работещи механизми за общуване между родители и деца.
3. Създаване на спокойна атмосфера, изграждане отношения на доверие и взаимопомощ между деца, родители и
учители.

Анкети за родители
Цел: Установяване степента на ефективност от провеждането на заложените в Плана дейности и мероприятия.

Мотивиране и привличане на родителите за обогатяване и подобряване на материалната база
Очаквани резултати: По – добра среда за обучение и възпитание на нашите деца.
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Празничен календар на Втора възрастова група
❖ Откриване на учебната 2022/2023 г.;
❖ Европейска седмица на мобилността;
❖ Седмица на голямото четене, посветена на Националната седмица на четенето;
❖ 21 ноември - Ден на християнското семейство;
❖ Какво знаем за народните будители?;
❖ Бъдни вечер и Коледа - участие в подготовката за коледните празници;
❖ Да съхраним българското – баба Марта и Трети март;
❖ Обич в рими – празник, посветен на майката и жената;
❖ Пролетни християнски празници;
❖ 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на
славянската книжовност;
❖ 1 юни;
❖ Участие в сезонни празници; мероприятия, свързани с повишаване екологичната култура на децата и
физически активности, организирани от детското заведение;
❖ Рождени и имени дни.
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Родителски срещи

дейност

месец

Септември
2022 г.
Първа
родителска
среща

Октомври Ноември
2022 г.
2022 г.
………….... ……….......

Пед. екип

Март
2023 г.
............

Април
2023 г.
............

..............
Привличане на
семейството за
оказване
на
помощ,
съдействие
и
съпричастност
за
съвместно
честване
на
Коледните
празници.

…………………
Запознаване
на
родителите с Плана за
дейност през УГ, с
програмната система
на групата и ДОС за
Втора
гр.,
образователно
–
възпитателния процес
в
ДГ
и
образователните
потребности на децата
във втора гр.
Изграждане
на
работещо
партньорство
в
интерес на децата и
тяхното пълноценно
развитие.

отговор
ник

Декември Януари Февруари
2022 г.
2023 г.
2023 г.
…………. .....................
Втора
родителска
среща-

............

............

Пед. екип и
род. актив

Май 2023 г.
Трета
родителска
среща……..
Информативни
разговори с цел
запознаване на
родителите с
резултатите от
предучилищното
образование предоставяне на
информация за
постиженията в
индивидуалното
развитие на
децата, отразени в
портфолиата и
резултатите от
изходящата
диагностика.

............

Пед.
екип и род.
актив

............

............

Пед. екип
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Месец

ПРИСЪСТВИЕ И УЧАСТИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ В ПРОЦЕСА НА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Тема

Септември 2022 г.

➢ 16.09.2022 г. – Официално откриване
на НУГ с театър „ Меджик парти“

➢ ….09.2022 г. - „ Добре дошли“ –
организиране на първа родителска
среща на открито с цел запознаване
на родителите с Програмната
система на детската градина и
очакваните
резултати
от
възпитанието, социализацията
и обучението на децата във Втора
възрастова група.

Цели и очаквани резултати
➢ Създаване
на
празнично
настроение,
споделяне на емоциите на децата.
➢ Оформяне на детските портфолиа и
обогатяване базата на групата.
➢ Изграждане на умения у родителите за
работа в екип с децата.
➢ Участие на родителите в празничния
календар на детската градина.
➢ Изготвяне и
обсъждане съвместно с
родителите
правила
на
поведение в групата с цел изграждане на
неагресивна,творческа среда.
➢ Запознаване и приемане на Плана за работа
с родителите за 2022/2023 УГ.
➢ Запознаване с мини проекта „Природата и
човешкият свят“, по който пед. екип ще
работи.

➢ ……………………… 2022 г. - Участие в
Национален конкурс за детска
рисунка
"Добрият
пример",
организиран от bTV Media Group

➢ Попълване на Анкета за нагласите на
родителите за включването им в съвместни
дейности.
➢ Повишаване екологичната култура на
децата.

Отговорен за
изпълнението
Миленкова,
Карауланова

Октомври 2022 г.

➢ Създаване на кът в групата по мини
проекта „ Природата и човешкият
свят“ с цвете, донесено от дома.

➢ Въвеждане на децата в света на природата и
осигуряване на екологични параметри на
личните му въздействия с нея.

➢ 17.-21.10.2022 г. - „Тиквите и
кратуните оживяват“ – участие в
конкурс за най – добре украсена
тиква.

➢ Изграждане на сътрудничество между
детската градина като институция и
семейството.

➢ Облагородяване
групата

➢ Участие на семействата
доброволчески мисии.

площадката

на

Ноември 2022 г.

➢ 14.-18.11.2022
г.
„Есента
в
миниатюри“. Участие в изложба от
детски рисунки или апликации,
изобразяващи
топлата,
ласкава
прегръдка на есента.
➢ „Багрите на есента“ – организиране
на ателие с родители, посветено на
Деня на християнското семейство.
➢ Участие
в
доброволческата
инициатива
„Моето
семейство
подарява“.
➢ „Билките на моето семейство“ изработване на табло с най –
използваните билки от семействата.
➢ Информиране на родителите
постиженията
на
децата
диагностичните
процедури
началото на УГ.

за
от
в

на

децата

Миленкова,
Карауланова

в

➢ Изграждане на сътрудничество между
детската градина като институция и
семейството.

➢ Изграждане на позитивно отношение от
участие в съвместни дейности.

➢ Мотивиране на семействата на децата за
участие
в
доброволчески
мисии,
организирани в детската градина.
➢ Овладяване от децата на представи за
здравословен и екологичен начин на живот.
➢ Набелязване на мерки за поощрение на
напредналите деца и оказване на подкрепа
на изоставащите такива със съгласието на
родителите.

Миленкова,
Карауланова

Декември 2022 г.
Януари 2023 г.
Февруари 2023 г.

➢ „Моето семейство сред природата“ създаване на фото изложба от снимки
на децата и техните семейства на
различни места сред природата.
➢ Участие в организиране на коледната
украса и посрещане на коледните
празници в ДГ.

➢ „Къщичка за Врабчо“ – изработване
на хранилки за зимуващи птици.
➢ 16.-20.01.2023 г. - „Карнавал на
приказката“. Участие в дефиле на
приказните герои.

➢ 13.-17.02.2023 г. - „Как децата си
представят здравето?“. Участие в
изложба на детски рисунки.
➢ Оказване на помощ и подкрепа при
организиране на откритата практика
пред пед. специалисти при нужда.

➢ Изграждане
у
децата
на
позитивно
отношение към природата чрез споделяне на
лични преживявания.

Миленкова,
Карауланова

➢ Изграждане на сътрудничество между
детската градина като институция и
семейството.

➢ Възпитаване на положително отношение към
„живото“ и постигане на екологосъобразно
поведение.

Миленкова,
Карауланова

➢ Изграждане на сътрудничество между
детската градина като институция и
семейството.

➢ Изграждане на сътрудничество между
детската градина като институция и
семейството.

Миленкова,
Карауланова

Март 2023 г.
Април 2023 г.
Май 2023 г.

➢ „Обич в рими “ – организиране на
празник,
посветен
на
Международния ден на жената и
майката.

➢ Актуализиране на великденската
украса в групата със съдействието на
родителите.
➢ 10.-21.04.2023 г. – „Да претворим
отпадъците в красота“. Участие в
конкурс за най-добър костюм от
рециклирани материали под надслов
„ Земята - моят дом зелен“.
➢ „Шарени
яйца“
–
съвместна
инициатива с БЧК.

➢ „Здравословна закуска“
Педагогическа ситуация

➢ Възпитаване на уважение и емпатия към
възрастните, които полагат грижи за него.

Миленкова,
Карауланова

Миленкова,
Карауланова
➢ Стимулиране на деца и родители за
физическо
и
емоционално
общуване,
възприемане
и
усъвършенстване
на
поведенчески модели извън семейството.
➢ Възпитаване на положително отношение за
полагане на труд в полза за другите –
развиване на желание за благотворителност.

➢ Подпомагане
осъществяването
на
педагогическа ситуация с децата за
популяризиране на здравословното хранене.

Миленкова,
Карауланова

График за индивидуално консултиране на родителите:
Срок на изпълнение – ден от
седмицата/месеца;
начален час и продължителност
21.09.22 г. –сряда /
м. Септември 18:00-18:30 ч.
19.10.22 г. – сряда /
м. Октомври 18:00-18:30 ч.
23.11.22г. – сряда /
м. Ноември 18:00-18:30 ч.
14.12.22 г. – сряда /
м. Декември 18:00-18:30 ч.
18.01.23 г. – сряда /
м. Януари 18:00-18:30 ч.
15.02.23 г. – сряда /
м. Февруари 18:00-18:30 ч.
15.03.23 г. – сряда /
м. Март 18:00-18:30 ч.
12.04.23 г. – сряда /
м. Април 18:00-18:30 ч.
17.05.23 г. – сряда /
м. Май 18:00-18:30 ч.

Отговорен учител

Място за
консултиране

ст. уч. Е. Миленкова, уч. В. Карауланова

На открито

ст. уч. Е. Миленкова, уч. В. Карауланова

На открито

ст. уч. Е. Миленкова, уч. В. Карауланова

На открито

ст. уч. Е. Миленкова, уч. В. Карауланова

…………….

ст. уч. Е. Миленкова, уч. В. Карауланова

……………

ст. уч. Е. Миленкова, уч. В. Карауланова

……………

ст. уч. Е. Миленкова, уч. В. Карауланова
ст. уч. Е. Миленкова, уч. В. Карауланова
ст. уч. Е. Миленкова, уч. В. Карауланова

На открито
На открито
На открито

Годишният план за сътрудничество и взаимодействие с родителите на децата от ВТОРА възрастова група в ДГ
„ Светла“ - гр. Пловдив е обсъден и приет с решение на педагогическия съвет – Протокол №………... и утвърден
със заповед на директора № …………………..……………
Копие от Плана се съхранява от учителите в портфолиото на детската група.
Графикът за консултиране се поставя на информационното табло за родителите в началото на учебната година.
За останалите дейности родителите се информират по избран от отговорника начин – чрез поставяне на
информационното табло на групата или във Facebook страницата на групата.
При възникнала необходимост Годишният план може да бъде допълван и актуализиран през цялата учебна
година.
Изготвили:
1. Ст. уч. Елена Миленкова ………………………
2. Уч. Вероника Карауланова ………………………………

Съгласувал:
Главен учител: Катерина Георгиева

