
ПЛАН 
на комисията за работа с родителите при ДГ,, Радост” за 

2018/2019г. 
 

Цели: 
1.Да се разширят и систематизират представите на 
учителите за стратегията на взаимодействие между ДГ и 
семейство и формите за сътрудничество между тях. 
2.Да се изгради у родителите положително отношение към 
възпитанието и обучението на техните деца и доверие към 
работата на учителите. 
3.Да се повиши педагогическата и психологическа култура на 
родителите. 
 

Задачи: 
1.Провокиране наинтерес у родителите към ефективно 
възпитателно влияние. 
2.Запознаване с работата на педагозите и придобиване на 
адекватна представа за отговорностите на учителската 
професия. 
3.Обмяна на информация между родители и учители и 
равностойно участие в различни форми на взаимодействие. 
4.Ориентация на сътрудничество между двете страни , 
насочена към решаване на проблеми във възпитанието на 
децата. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Дейности: 

1.Провеждане на семинар с учителите на тема: 
 ,,Форми на сътрудничество с родителите”. 
 
                       Срок 31.10.2018г.          Отг. Председател М. Душева 
 
2.Провеждане на родителски срещи . 
                      Срок: периодично           Отг. Учителите по групи 
 
3.Посещение от родителите на открити ситуации в 
различните възрастови групи: 
 
Първа група – Конструиране и технологии 
  ,,Коледна украса на занималнята” 
                         Срок 15.12.2018 г.        Отг. М. Костова 
 
Втора група –  изложба от апликации и изделия от природни 
материали изработени от деца и родители на тема ,, 
Богатствата на есента”. 
                            Срок 30.11.2018г.           Отг. Д. Дърлянова 
 
Втора група – Конструиране и технологии 
,,Мартенска работилница” – изработване на мартеници с 
родителите. 
                              Срок 28.02.2019г.            Отг. Л. Радева 
 
Трета ,,А” група – Конструиране и технологии 
,,Коледна картичка”  
                             Срок 24.12. 2018г.             Отг. Ж. Танчевска 
 
Трета ,,Б” група – Физическа култура 
,,Мама, татко и аз” – подвижни игри  
                            Срок 31.05.2019г.             Отг. Д. Иванова 
 
,,Есенна украса” – Конструиране и технологии 
                              Срок 30.11. 2018г.            Отг. Р.Пенева 



 
 
Четвърта група – Конструиране и технологии 
,,Мартеници” – съвместно изработване с родителите 
                            Срок 28.02.2019г.              Отг. М. Димостенова 
 
Околен свят 
,,Знам за тези професии” – обучаваща ситуация 
                           Срок 15.02.2019г.            Отг. М. Душева 
 
4.Организиране на беседа с медицинско лице на хигиенни и 
здравни теми. 
                     Срок    20.04.2019г.     Отг.М.Душева и  Н. Григорова 
 
5.Организиране на среща с психолог на тема: 
,,Преодоляване на агресията сред децата.” 
                     Срок 31.05. 2019г.          Отг. М. Душева 
 
6.Участие на родителите в дейности за подобряване на 
материалната среда в ДГ. 
                   Срок постоянен                 Отг. Учителките по групи 
 
7.Посещение от родителите на празници в групите и 
тържество по случай 60 години от създаването на ДГ в гр. 
Каблешково. 
                       Срок май 2019г.                 Отг. Учителките по групи. 
 
 


