
ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ МЕЖДУ 

УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО/СДРУЖЕНИЕ „ЗА НАШИТЕ 

ДЕЦА – С ОБИЧ” И ДГ №12 “ЛИЛИЯ” ЗА 2019  ГОДИНА 

 

   

І ЦЕЛИ 

 

1.1. Обединяване на усилията на родителското сдружение „За нашите деца – 

с обич“ с тези на ДГ №12 „Лилия“ за подпомагане на учебно-

възпитателния процес, стопанското и материалното осигуряване на 

детската градина.  

1.2. Осигуряване на дарения и други форми за финансова подкрепа в 

съответствие със законите в Република България, разработване на 

идейни проекти и стратегии, подпомагане дейността на детската градина 

в областта на социалната политика за укрепване здравето на децата чрез 

отдих, туризъм и занимания по интереси. 

1.3. Да подпомага участието на децата в културните прояви на детската 

градина; приобщаване към културните ценности и традиции на района, 

столицата, родината, света. 

1.4. Овладяване на практически умения за прилагане на стандарти за 

професионално общуване с родителите/семействата на децата. 

1.5. Поддържане на пълноценно сътрудничество с родителите като 

участници в образователния процес и определяне на общи възпитателни 

подходи в градинска и семейна среда. 

 

 

ІІ ЗАДАЧИ 

 

2.1. Качествено подобряване на сътрудничеството между сдружението, 

ръководството на детското заведение  и родителските активи в групите за 

единство в изискванията по отношение създаване на условия за 

природосъобразен и здравословен начин на живот, развитие на личностния 

потенциал, ранно откриване и развиване на интересите, способностите и 

заложбите на децата.  

2.2. Усъвършенстване на условията за успешно адаптиране на новоприетите 

деца към условията и режима на работа в детското заведение. 

2.3.Осигуряване на средства за развитие на материалната база, за 

модернизиране на  предметно-материалната среда за децата в детската 

градина, както и подпомагане с труд, услуги и материали. 



2.4. Да насърчава и подкрепя финансирането и огласяването на 

професионално-квалификационното израстване на учителите в детската 

градина. 

2.5. Мотивиране на родителите за участие в организираните съвместни форми 

и мероприятия в детската градина. 

 

ІІІ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ 

3.1. Реализиране на успешна стратегия за включване на нови членове в 

училищното настоятелство чрез презентиране на дейността на сдружението 

„За нашите деца – с обич“ пред родителите на новоприетите деца. 
 

Срок: юни 2019г. 

Отг.: председател  

 

3.2. Периодично провеждане на общи и групови родителски срещи за 

успешно сътрудничество между детската градина и семействата на 

децата. 

Срок: мес.  ІІ, V, VІ, Х. 2019г. 

Отг.: председател, директор 

 

3.3. Запознаване на родителите с „Модел за адаптация на детето при 

постъпването му в ДГ №12 „Лилия“. 

 

3.4. Оптимизиране на комуникацията между родители и учители чрез 

организиране на следните форми за сътрудничество: 

 

3.4.1. Провеждане на индивидуални и/или групови разговори по текущи 

въпроси, свързани с обучението, възпитанието и социализацията на 

децата в градинска и семейна среда. 

 

Срок: в рамките на работния ден 

Отг.:педагогически и медицински 

специалисти 

 

3.4.2. “Дни на откритите практики” – провеждане на открити 

педагогически ситуации пред родителите във всички възрастови 

групи, по покана на учителите и педагога. 

 

Срок: 25-29.03.;15-19.10.2019г. 

Отг.: зам.директор, гл. учител 



 

 

3.4.3. Участие на родителите в тематична вечер на тема „Същност на 

позитивните стимули за изграждане на първите етапи на 

емоционална устойчивост на детето. Техники за развитие на 

детските умения за емоционален самоконтрол през годините на 

предучилищното детство“. 

Срок: 19.03.2019г. 

Отг.: зам. директор, гл. учител 

 

3.5. Ежемесечно представяне на театрални постановки – развлечения за 

децата, както и организиране и провеждане на следните тържества: 

 

3.5.1.  „По стъпките на Апостола“ – поздрав от деца за деца и възрастни. 

 

Срок: 18.02.2019г. 

Отг.:ПГ „Теменуга“, 

 учител по музика 

3.5.2. „Да посрещнем Баба Марта“ 

 

Срок: 1.03.2019г. 

Отг.:КИПР, учител по музика 

 

3.5.3. „Приказките оживяват“ – карнавал на приказни герои по повод деня 

на Андерсен 

 

Срок: 2.04.2019г. 

Отг.:ПГ„Латинка“ и „Теменуга“, 

учител по музика 

 

3.5.4. Пролетни празници – Първа пролет, Великден 

Срок: 8-29.03.2019г.; 24.04. 

Отг.:първите и вторите групи, 

ПГ „Люляк“, учител по 

музика 

 

3.5.5.  „Здравей, училище!“ 

Срок: мес. Май 2019г. 

Отг.: ПГ „Люляк“ и „Иглика“, 

учител по музика 



 

3.5.6. Празник на детето – „С правила и светофар улицата не е страшна!“ 

 

Срок: 31.05.2019г. 

Отг.: гл. учител, КИПР, 

учител по музика 

 

3.5.7. „На добър час!“ – откриване на учебната година 

 

Срок: 16.09.2019г. 

Отг.: КИПР, учител по музика 

 

3.5.8.  „Коледа в детската градина“ – тържество за децата 

 

Срок: мес. дек. 2019г. 

Отг.: КИПР, УН,  

учител по музика 

 

3.5.9. Тържества послучай коледните и новогодишни празници за 

родители. 

Срок: мес. дек. 2019г. 

Отг.: ПГ, учител по музика 

 

3.5.10. Коледен поздрав за домуващите в ДСХ „Дълголетие“ в кв. 

„Дървеница“ 

Срок: мес. дек. 2019г. 

Отг.: учител по музика 

 

3.6. Организиране и провеждане на благотварителна изложба-базар 

„Мартенска усмивка 2019”. 

Срок: 25.ІІ.2019г. 

Отг.: учители, род. активи 

  

3.7. Провеждане на еднодневни екскурзии за децата с маршрути: 

 

- София- с. Владимирово, Монтана – София  (пресъздаване на обичаите 

„Лазаровден“ и „Кумичене“)  - 19.04.2019 г. 
 

- София – Рилски манастир – София – мес. окт. 2019г. 

Отг.: директор, родители 



3.8. Организиране на ски-училище на Витоша, както и на летен лагер. 

 

Срок: 25.02. – 01.03.2019г.; 

 мес. юни 2019 г. 

Отг.: директор, родители 

 

3.9. Провеждане на скаутски училища в околностите на София. 

 

Срок:V,Х.2019год. 

Отг.:директор, родители 

 

3.10. Провеждане на анкети с родителите с цел оптимизиране на съвместната 

дейност между детската градина и семействата на децата. 

Срок: V, ІХ.2019г. 

Отг.:председател, директор 

 

3.11. Осигуряване на абонамент на децата от подготвителните групи на 

детската градина като редовни читатели на столична библиотека – 

филиал Студентски. Провеждане на съвместни мероприятия със 

служителите на Столична библиотека. 

Срок: постоянен 

Отг.: учители, родители 

 

3.12. Организиране на здравно-просветни мероприятия с родителите на 

децата – провеждане на консултации, предоставяне на материали 

със здравна тематика на следните теми: 

 

❑ Инфекциозна мононуклеоза; 

❑ Инфекциозни заболявания – скарлатина, варицела; 

❑ Главови въшки – опаразитеност, обработка; 

❑ Детски аутизъм; 

❑ Оказване на първа долекарска помощ; 

❑ Борба с туберкулозата – 23.03. – световен ден; 

❑ Менингит – симптоми, лечение; 

❑ Летни хранителни отравяния; 

❑ Чревни инфекции при децата; 

❑ Ухапвания от кърлежи, насекоми и др. вредители – предпазване и лечение. 

Срок: всеки месец 

Отг.: мед. специалисти 

   



 

3.13. Участие на председателя на настоятелството в заседанията на 

педагогическия съвет. Представяне на отчет за дейността на 

родителското настоятелство през 2018г. и план за съвместна 

работа през 2019г. 

 

 

3.14. Търсене на възможности за допълнително финансиране чрез 

набавяне на средства от членски внос, доброволни дарения и 

спонсорства за закупуване на средства и материали, свързани с 

обогатяване на материалната база в детската градина и 

квалификацията на педагогическия екип, 

  

    

 

План-програмата е отворена за нови допълнения и корекции. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ДИРЕКТОР: 

  /Тодор Събчев/    /Юлия Георгиева/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


