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ПОЛИТИКА 
ЗА 

 
 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ  И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ 

    Конструктивното педагогическо взаимодействие, активното сътрудничество и 

включване на родителите в образователно-възпитателния процес създават една нова 

среда, в която семейството се чувства равностойна страна на един взаимозависим процес. 

Това се случва само при проявата на съвместни усилия – както от страна на учителите, 

така и на родителите, което изисква промяна в нагласите и осъзнаване на важността на 

активното родителско участие в образованието и  живот на децата в ДГ.ДГ №4 реализира 

сътрудничество и с външни организации ,подпомагащи дейността на ДГ  

I .Цели/ стратегически  

1.Осигуряване на условия и предпоставки за отговорно участие на семейството в живота 

на детската градина  

2.Подобряване на взаимодействието с държавни и социални институции  , фирми  , НПО 

 

II. Задачи 

1. Организиране на  подходящи форми за запознаване на родителите с Програмната 

система на детската градина и очакваните резултати от възпитанието, социализацията 

и обучението на децата за съответната възрастова група 

2. Създаване на необходимата организация за периодично  и своевременно информиране 

на родителите за   постиженията в индивидуалното развитие на децата, спазването на 

правилата в детската градина и приобщаването им към детската общност 

3. Създаване на  условия за организирането на индивидуални консултации, когато 

конкретната ситуация или поведението на детето изискват това. 

4. Оказване на подкрепа и предоставяне на педагогическа информация на родителите по 

въпроси, свързани с предучилищното образование и личностното развитие на детето 

  

III. Очаквани резултати: 

1. Взаимно познаване и разбирателство между детската градина и семейството. 

2. Работещо партньорство в интерес на детето и неговото пълноценно развитие. 

3.Споделена отговорност за развитието и просперитета на детето. 

4.Гарантиране на равен шанс на детето при постъпването му в училище. 

5.Споделена отговорност за съхранението на детето и детството като ценност. 
 

 

IV.Форми за взаимодействие с родителите: 

1.Преки контакти при водене или вземане на детето от ДГ 

2.Информационно табло за важна текуща информация 

3.Консултации с родителите - по график 
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4.Родителски срещи  

5.Открити моменти от живота на детето в ДГ / открити педагогически ситуации , 

празници и съвместни дейности/ 

6.„Отворени врати” за родители в удобен момент от режима 

7.Практикуми – интерактивна  форма  за практически  занимания с родителите 

8.Участие на родителите като специалисти  от професионална област в образователния 

процес под ръководство на учителите  

9.Анкети – изразяване на мнение и гледна точка по въпроси, свързани с дейността на ДГ , 

за обогатяване на съвместните дейности 

10.Трудови дни – ремонт и обновяване на материалната  база 

11.Изложби от съвместна с родителите в  естетико-художествената  дейност на децата 

12.Изложба от творчество на родителите  

13.Придружаване на децата при наблюдения  

14.Информация във фейсбук -страницата на ДГ  

15.Информационна осигуреност за дейностите на институцията 

 

V. Сътрудничество между детската градина, други специалисти и институции, 

подпомагащи дейностите на детската градина. 

 

1.Срещи с  начални учители , специалисти в различни области за отговори на въпроси, 

поставени от родители; 

2.Връзки с фондации, агенции и други институции с цел търсене на възможности за изяви 

на деца със заложби в различните видове изкуства. 

3.Създаване и поддържане на трайни връзки с институции и организации, подпомагащи  

дейността на ДГ:  

- Читалища и читалищни библиотека; 

-Културни и образователни институции  

-Училища; 

-Община;  

-ЦРЛР  

 -РЦПППО; 

-БЧК; 

-Институти и лицензирани центрове за квалификация 

 

VI. Конкретните  дейности за реализиране на задачите се залагат в годишните  

планове  на ДГ № 4 

 

VII.Настоящата политика  е изготвена в съответствие с раздел IV. Механизъм за 

взаимодействие между участниците в предучилищното образование от Програмната 

система на ДГ № 4 - част от стратегията на ДГ №4 

 

 

  

 . 
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