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МЕХАНИЗЪМ
за сътрудничество и взаимодействие между участниците
в предучилищното образование – деца, учители, родители
І. Цел: Установяване на партньорски взаимоотношения с родителите на
базата на взаимно разбиране, доверие и уважение в интерес на детето и
неговото пълноценно развитие
ІІ. Приоритет: Споделена отговорност за развитието и просперитета на
децата
ІІІ. Основни задачи:
1. Целенасочена съвместна дейност между детската градина и
семействата на децата, осигуряваща единен подход в разкриването
на обкръжаващия детето свят и постоянна взаимна информация за
цялостното развитие на детето, за неговите интереси, потребности и
поведение.
2. Постигане на качествено ново ниво във взаимодействието между
субектите на предучилищното образование: дете – учител – родител.
ІV. Очаквани резултати:
1. Взаимно познаване и разбирателство между детската градина и
семейството.
2. Утвърждаване на ДГ „Биляна” като образователна институция, в
която деца, учители и родители са равностойни партньори.
3. Създаване на условия за изява на творческите способности на децата
и активно участие на родителите в този процес.
4. Предоставяне на възможност за равен старт на всяко дете в прехода
му към училищна степен на образование.
V. Форми на взаимодействие със семейството:
1. Ежедневни консултации с цел запознаване на родителите с
физическото и емоционалната състояние на децата им.

2. Информационни табла със съобщения за предстоящи дейности и
събития.
3. Родителски срещи.
4. Отворени врати.
5. Обучения, беседи, лекции, анкети.
6. Празници и развлечения.
7. Съвместни инициативи за създаване на добра среда за възпитание,
обучение, социализация и отглеждане на децата в детската градина.
8. Запознаване на родителите с резултатите от проследяване
постиженията на децата по образователни направления в началото и
в края на учебната година.
VІ. Дейности:
1. Съвместно откриване на учебната 2017/2018 година. Празнично
посрещане на децата от Първа възрастова група.
2. Провеждане на родителски срещи в групите с дневен ред:
- Запознаване с Държавния образователен стандарт за
предучилищно образование;
- Запознаване с Правилника за вътрешния ред на детската градина;
- Представяне на План за работа с родителите;
- Запознаване с психолого – педагогическата характеристика на
възрастта и образователното съдържание за придобиване на
компетентности;
- Избор/актуализиране на родителския актив;
- Запознаване на родителите с офертите за предоставяне на
допълнителни
педагогически
услуги
извън
Държавния
образователен стандарт за предучилищно образование.
3. Заседания на Обществения съвет в ДГ „Биляна”.
4. Съпътстващи инициативи и мероприятия в Празничния календар на
детската градина.
5. Съвместни участия в изложби, конкурси, концерти и изяви на децата
извън детската градина.
6. Привличане и мотивиране на родителите за подобряване на
материалната база в детската градина с цел създаване на по – добра
среда за възпитание, обучение, социализация и отглеждане на
децата.
7. Представяне в края на учебната година на отчет за дейността,
предложените инициативи и взетите решения от Обществения съвет.

