
 

 

 

П  Л  А  Н 

За работа със семейството  в  ДГ “Щастливо детство” 

За учебната 2021/2022 година. 

 

 Приет  с решение на Педагогическият  съвет  - Протокол № 

5/10.09.2021г и утвърден със заповед на директора  № 79/10.09.2021г  

 

 

 

I.РОДИТЕЛСКИ  СРЕЩИ 

 

 ЦЕЛ: Изграждане  на  партньорски  взаимоотношения с 

родителите на базата на взаимно разбиране , доверие и уважение. 

           ЗАДАЧИ:  

1.Да работим за постигане на споделена отговорност за развитието на 

децата. 

 2.Да провокираме родителите за идеи и мероприятия, свързани с 

възпитанието и образованието на децата в детската градина. 

 

           ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

 1.Взаимно познаване и разбирателство между детската градина и 

семейството. 

2.Работещо партньорство в интерес на децата и тяхното пълноценно 

развитие. 

                               

                       

ІІ. ДИСКУСИЯ С УЧАСТИЕТО НА ДИРЕКТОР, РОДИТЕЛИ  И 

УЧИТЕЛИ ПО ТЕМАТА ЗА  ТОЛЕРАНТНОСТТА 

 

          ЦЕЛ: Подбор на ефективни методи , средства и форми за 

възпитаване в дух на толерантност. 

          ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:Повишаване прага на толерантността 

при взаимаотнашенията между: деца-деца, учители-родители, 

родители-деца. 

 



ІІІ. ПРИВЛИЧАНЕ  ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ  ПО 

ТЕМАТА  ЗА ЗНАЧЕНИЕТО  НА  ГРАМОТНОСТТА  И 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЧЕТЕНЕТО 

 

- Оказване  помощ на родителите на децата за усъвършенстване на 

техните умения да увличат и насърчават децата  към четене и към 

развитие на езиковите умения : 

-Организиране на тематични родителски  срещи с родителите на деца 

от етническите малцинства за значимостта на функционалната 

грамотност. 

-Стимулиране на родителския интерес към очакваните резултати от 

обучението. 

-Участие на  родителите  в  работата за повишаване грамотността на 

децата. 

-Запознаване  на родителите с добри педагогически практики за 

насърчаване на грамотността  на  децата. 

 

IV. ПРАЗНИЦИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

- Откриване на новата учебна 2021/2022 година 

- Ден на християнското семейство 

- Празнуване на  Коледа 

- Посрещане на Баба Марта 

- Осми март – денят на мама 

- Посрещане на Първа пролет 

- Червен  Великден- Зелен Гергьовден 

- Първи юни – денят на детето и патронен празник на  

ДГ”Щастливо детство”село Брест 

    ЦЕЛ: Възпитаване на децата в уважение и почитане на 

националните празници и българските традиционни празници. 

    ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:Създаване на празнично 

настроение и  обогатяване  познанията на децата за съответния 

празник.Споделяне емоциите си с родителите. 

 

V. „ОТВОРЕНИ  ВРАТИ” 

 

Предоставяне възможност на родителите да присъстват на 

провеждане на педагогически ситуации  и допълнителни форми 

на педагогическо взаимодействие.Участие на родителите при 

провеждане на  педагогически ситуации. 



      ЦЕЛ: 

1.Родителите да се запознаят с възпитателно-образователния 

процес в групите. 

2.Учителите да дадат правилни   и работещи механизми за 

общуване между родители и деца. 

          ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

-Създаване на спокойна атмосфера , изграждане отношения на 

доверие и взаимопомощ  между деца , родители и учители. 

 

VI. ИНДИВИДУАЛНИ  СРЕЩИ-РАЗГОВОРИ 

 

               ЦЕЛ: Обяснение на проблеми , касаещи определено дете от 

групата.Създаване на общ план  за разрешаването му. 

          

 

VII.ХИГИЕННИ  НАВИЦИ   В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

          Лектория за малки и големи .Изнася се от градинската 

медицинска сестра. 

          ЦЕЛ: Формиране на хигиенни навици , които трябва да усвоят и 

притежават децата .Уеднаквяване изискванията от страна на родители 

и учители. 

 

VIII.МОТИВИРАНЕ  И  ПРИВЛИЧАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА 

ПОДОБРЯВАНЕ И ОБОГАТЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА 

БАЗА 

 

          ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: По-добра среда за обучение и 

възпитание на децата. 

 

Месец  Септември  2021 година 

- Откриване на новата учебна 2021/2022 година. 

 

Месец  Октомври   2021 година 

- Родителска среща 

- Запознаване на родителите с плана за работа с тях. 

- Избор на родителски актив. 

 

Месец  Ноември  2021 година 



           -Празнуване съвместно с родителите Денят на християнското 

семейство . 

 

          Месец  Декември  2021  година 

          - Коледа- изработване на коледна и новогодишна украса, 

подготовка за празника , празнуване съвместно с родители . 

 

          Месец  Февруари   2022  година 

          -Почитаме паметта на Васил Левски. 

          -Беседа с децата кой е Апостола на свободата. 

 

          Месец Март   2022 година 

          - Изработване на мартеници  и посрещане на Баба Марта. 

          - Празнуване  Осми  март  - денят на мама. 

 

          Месец  Април   2022 година 

           - Отбелязване  денят на детската книга-Областна инициатива 

„Приказки без край” 

           - Прочит  и  драматизация на любима  българска приказка. 

           - Ден на Отворени  врати 

 

           Месец Май 2022 година 

           -Довиждане  детска градина.Тържествено изпращане на децата   

            от подготвителната група. 

 

           Месец Юни 2022 година 

           -Първи юни-ден на детето- организирано честване на между- 

           народния ден  на детето . 
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