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МЕРКИ  

ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ И ПРЕДПОСТАВКИ  

ЗА ОТГОВОРНО УЧАСТИЕ НА СЕМЕЙСТВОТО  

 

В ЖИВОТА НА ДГ №29 „ЗВЪНЧЕ” – ВАРНА 

2021-2022 г. 

 

 

I. МЕРКИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В 

ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Съгласно чл.2, ал.2 от ЗПУО, участници в образователния процес са децата, 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти (психолог, 

ресурсен учител, логопед), както и родителите. 

2. Сътрудничеството между директорите, учителите, другите педагогически 

специалисти и родителите се осъществява в посока за реализиране на целите на 

детската градина изразяващи се в: 

(1) интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо 

развитие и личностна подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, 

потребностите, способностите и интересите му; 

(2) съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност; 

(3) придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво 

развитие; 

(4) ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и насърчаване 

на развитието и реализацията му; 

(5) формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот; 

(6) формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, 

културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин; 

3. Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина, се 

осъществяват чрез:   

1. индивидуални срещи в удобно за двете страни време;   

2. родителски срещи;   

3. консултации с родителите в регламентирано време; 

4. присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното 

образование;   

5. електронната поща на ДГ; 

6. информационното табло в ДГ; 

7. практикуми – интерактивна форма не само за даване на информация, но и за 

практически занимания с родителите. 



II. ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ №29 „ЗВЪНЧЕ“ ЗА 2021-

2022 г.: 

 

Глава шестнадесета 

Механизъм за взаимодействие между участниците в  предучилищното  

образование. 

Чл. 209  Съгласно чл.2, ал.2 от ЗПУО, участници в образователния процес са децата, 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както и родителите. 

Чл.210 Сътрудничеството между директорите, другите педагогически специалисти и 

родителите се осъществява в посока за реализиране на целите на детската градина 

изразяващи се в: 

(7) интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо 

развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, 

способностите и интересите му; 

(8) съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност; 

(9) придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво 

развитие; 

(10) ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и 

насърчаване на развитието и реализацията му; 

(11) формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот; 

(12) формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, 

културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин; 

Чл.211 Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската 

градина, се осъществяват чрез:   

(1)  индивидуални срещи в удобно за двете страни време;   

 (2) родителски срещи;   

(3) консултации с родителите; 

(4) присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното 

образование;   

(5) електронната поща на ДГ; 

(6) информационното табло в ДГ; 

(7) практикуми – интерактивна форма не само за даване на информация, но и за 

практически занимания с родителите. 

Чл.212 Мерки за създаване на условия и предпоставки за отговорно участие 

на семейството в живота на ДГ.  

(1) Отношенията между родители и учители да се изгражда на основата на 

разбирателство, единомислие и непрекъснато общуване и взаимодействие в 

името на детето. 

(2) Целенасочената съвместна дейност между детската градина и семейството 

осигурява единен подход в разкриването на обкръжаващия детето свят и 

постоянна взаимна информация за цялостното развитие на детето, за неговите 

интереси, потребности и поведение чрез: 

 Стимулиране на контактите между семействата от групата. 

 Актуализиране на семейното образование (чрез практикуми).  

 Проучване на нови форми на взаимодействие. 

 Участие на родителите в различни програми и проекти на ДГ. 

 Изготвяне на план за работа с родители. 



 Таблата за съобщения.  

 Консултации в регламентитано за групата време. 

 Родителските срещи.  

 Открити моменти от живота на детето в детската градина - учебни ситуации, 

празници и развлечения, „отворени врати”  за родителите във всеки удобен за тях 

момент от режима. 

 

 

Мерките на ДГ №29 „Звънче” за учебната 2021-2022 година са приети на Педагогически 

съвет на 29.09.2021 г. с протокол  №ПС02-11/29.09.2021 г. и утвърдени със заповед на 

директора  №РД09-52/29.09.2021 г. 

 

 


