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През изминалата 2018г. работихме за реализиране на целите, залегнали в 
план - програмата за съвместна дейност между детската градина и 
родителското сдружение, които бяха насочени предимно към обединяване на 
усилията на родителското сдружение „За нашите деца – с обич“ с тези на ДГ 
№12 „Лилия“ по отношение подпомагане на учебно–възпитателния процес, 
стопанското и материално осигуряване на детската градина. 

За съжаление отново не успяхме да убедим по-голямата част от родителите 
да станат членове на родителското сдружение, т.е. да заплащат ежемесечно 
символичен членски внос в размер на 1% от минималната заплата за страната  
(5.10 лв.) към сметката на настоятелството. Броят на членовете намаля почти 
наполовина и в края на годината наброяваше едва 22 души от общо 280 деца, 
посещаващи детската градина. Ще продължим да търсим работещи варианти 
за привличане на повече членове. 

Във всички групи на детската градина през отчетния период бяха проведени 
общо 4 родителски срещи -  на 15.02.2018г., на 22.05.2018г.,  на 25.09.2018г. 
(обща и групови), на 29.11.2018г. Периодично се провеждаха консултации с 
родителите, дни на открита практика, разговори, както и   анонимна анкета с 
родителите – в края на учебната година. В отговорите си болшинството от 
родителите изразяваха задоволство от досегашната ни съвместна работа като 
даваха мнения и препоръки за подобряването ѝ. Една от препоръките е за 
изграждане на салон – физкултурен и музикален, което в значителна степен би 
улеснило и подобрило педагогическата дейност на учителите. Вече започна 
изграждане на пристройка към детската градина, която ще удовлетвори 
очакванията на родителите за наличие на салон в края на 2019 година.    

На мероприятията, организирани от детската градина през изминалата 
година присъстваха не голям брой родители, които обаче останаха 
удовлетворени от участието си в тях. Така например на 02.02.2018г. беше 
организирана кръгла маса на тема „Вербална и невербална комуникация – 
основа за успешно сътрудничество“. На 15.05.2018г. проведохме тематична 
вечер – „Ефективно взаимодействие на детската градина със семействата на 
децата за успешен старт в училище“. В последвалата дискусия обсъдихме 
различни варианти, които биха улеснили плавния преход на децата от 
подготвителните групи към предстоящото обучение в първи клас. 



 На 16.10.2018г. организирахме и проведохме консултации с родителите по 
групи, касаещи: 

- аспекти на детската адаптация в яслените групи;  
- форми за насърчаване на позитивното детско поведение в първите групи;  
- значение на емоционалната подкрепа за развитие на детската 

познавателна активност в градинска и домашна среда; 
- аспекти на сътрудничеството между учители и родители за успешна 

подготовка на детето за училище; 
- роля на семействата за психическата подкрепа на децата като участници в 

подготовката за училище. 
На 22.11.2018г. организирахме кръгли маси с предварително подготвени от 

учителите презентации по възрастови групи на следните теми: 
- Същност на емоционалното стимулиране и подкрепа на детето в яслена 

възраст (за яслените групи); 
- Насърчаване на детското любопитство и стремеж за опознаване (за 

първите групи); 
- Умения и технологии за насърчаване на детската познавателна 

активност през четвъртата, петата и шестата година на развитие в 
градинска и семейна среда ( за вторите , третите и четвъртите групи). 

За съжаление родителите не проявиха интерес към това мероприятие и се 
наложи да го включим към родителските срещи на 29.11.2018г.  

Ежемесечно пред децата от всички групи бяха представяни театрални 
постановки, които имаха освен развлекателна и познавателна цел. 

През 2018 год. бяха проведени и традиционните тържества за родители, за 
част от които родителите на децата с желание съдействаха: 

 
- По стъпките на Апостола - поздрав от децата от трета а ПГ „Иглика“ за деца 

и възрастни (19.02.); 
- Да посрещнем Баба Марта – (1.03.) 

-  Първа пролет – тържества за родители групите ”Здравец”, „Незабравка“, 
„Латинка“ и „Теменуга”(мес.03.2018г.); 
- Карнавал на приказните герои – дефиле на деца от групите „Иглика“ и 
„Люляк“; 
- 45 усмивки и една мечта – имен ден на детската градина в зала Максима на 
УНСС – концерт, проведен на 18.04.2018г.; 

- Сбогом, детска градина! – тържества, посветени на изпращането на 
децата от подготвителните групи „Слънчогледи”( в РИНГ МОЛ) и „Синчец”(в 
Патиланци) в първи клас(17 и 31.05.2018г.); 



- Моят първи бал – тържества за родителите на децата от яслите (1 и 2.06.);  
- Моята пътната безопасност е важна за мен – участие в конференция по 
БДП , организрана от учителите на ПГ „Латинка“ (1.06.2018г.), съвместно с 
дирекция ПИСТ при Столична община; 
- Ден на народните будители – поздрав за персонала на ДГ №12 „Лилия“ 
от децата от ПГ „Латинка“; 
- Ден на християнското семейство – ПГ „Иглика“ (21.11.2018г.); 
- Никулден – тържество за родители от децата от ПГ „Теменуга“ 
(02.12.2018г.); 
- Коледа в детската градина – тържества за родителите на децата от групите 
„Латинка“, „Здравец“ и „Незабравка“  (мес.дек.2018г.); 
- Мартениада 2018 –благотворителна изложба-базар – (26.02.2018г.); 
- Поздрав за ДСХ „Дълголетие“ в кв. „Дървеница“ от децата от ПГ „Люляк“ – 
(20.12.2018г.). 
 През 2018 г. бяха организирани и проведени следните форми за детски 
отдих и туризъм: 
- две еднодневни екскурзии - в гр. Копривщица - „Приказки за хляба“ 
(25.04.2018г ) и в Горно Драглище, Разложко (09.05.2018г.); 
- ски - училище на Витоша в местността „Щастливеца” с „Де Люси“ (12-
16.03.2018г.); 
- скаутски училища в околностите на София през месеците октомври и 
април 2018г. 

В края на 2017г. по инициатива на председателя на сдружението „За 
нашите деца – с обич“ започна дискусия на тема „За и против униформата в 
детската градина“. Темата беше обсъждана и през 2018 година. Тениски 
закупиха единствено родителите на групите „Здравец“ и „Незабравка“.  

През 2018 година беше избран нов председател на родителското 
сдружение – Тодор Събчев. Във връзка е извършена пререгистрация на 
сдружението към 31.01.2019г.. 

През годината с родителите на децата бяха провеждани консултации и 
предоставяни материали със здравна тематика на следните теми: 
- Инфекциозни заболявания – скарлатина, варицела; 
-    Енцефалит в детска възраст; 
-    Чуждо тяло в носа на малкото дете; 
-    Гастроезофагиален рефлукс – симптоми, причини; 
-    Водата – жизнено важна за детето; 
-    Чревни инфекции при децата; 
-    Здравословно хранене на децата от 1 до 6-годишна възраст; 



- Имунизации и ваксини в детска възраст; 
- Световен ден за борба със СПИН – 01.10.; 
- Борба със затлъстяването; 
- Световен ден за борба с тютюнопушенето – 16.11.; 
- Световен ден за борба с туберкулозата – 23.03.; 
- Световен ден за борба с остеопорозата – 18.10.; 
-    Остри инфекции на горните дхателни пътища; 
-    Уголемяване на фаренгиалната сливица; 
-    Ухапвания от насекоми, кърлежи и др. – предпазване, лечение; 
-    Херпангина – симптоми, лечение; 

През изтеклата 2018г. в касата на Сдружението бяха отчетени следните 
приходи, в размер общо на 10301 /десет хиляди триста и един/ лева : 

- от членски внос      – 1880 лв.; 
- снимки, покани, мартениада 2018   – 5328 лв.; 
- театри        – 2147 лв.; 
- наличност  на 01.01.2018г.     – 946 лв. 
 
Събраните средства бяха изразходвани по следния начин: 

- Закупуване на материали    - 2424лв.; 
- Ремонти       - 4428 лв.; 
- Външни услуги      - 1556 лв.; 
- Граждански договор     - 417 лв.; 
- Банкови такси      - 128 лв. 
   

 Разходите са общо в размер на 8953 /осем хиляди деветстотин петдесет 
и три/ лева. 
    Към 31.12.2018 г. в сметката на Сдружението има наличност от 
1348/хиляда триста четиридесет и осем/ лева.  
 Надяваме се, че през следващата календарна година ще успеем да 
мотивираме по-голямата част от родителите на децата да станат активни 
членове на родителското настоятелство, с което значително ще 
подпомогнат дейността на детската градина. 
  
 31.01.2019г.    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 гр. София       (Тодор Събчев) 

 
   ДИРЕКТОР: 

     (Юлия Георгиева) 


