ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ МЕЖДУ
СДРУЖЕНИЕ „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА – С ОБИЧ” С ФУНКЦИИ И НА
УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО И ДГ № 12 “ЛИЛИЯ”
ЗА 2021 ГОДИНА
Като се отбелязва необходимостта от въвеждане на нови, ефективни
форми на активност на родителите като участници в образователния процес с
регламентирани изисквания към тях в текстовете на ЗПУО;
Като се отчитат промените в реалностите на работа на целия екип на ДГ № 12
„Лилия“ в условия на пандемия и изискванията за частична изолация на хората,
в т.ч. и на част от родителите на децата;
Като се отчита разбирането към професионалните усилия на педагогическите
и медицинските специалисти на ДГ № 12, заети с цялостната работа по
опазване, отглеждане и образование на децата в яслените и останалите групи в
детската градина;
След направен анализ на необходимите промени във взаимодействието
между специалистите в екипа на ДГ № 12 и родителите в настоящата Планпрограма се утвърждават условията за пълноценно сътрудничество между
сдружението и колегията на ДГ № 12 „Лилия“.
Това сътрудничество обхваща:
Утвърждаване на ефективни форми на взаимодействие, включително:
 повишаване на разбиранията и общите знания на родителите за
образователната работа в яслена и предучилищна възраст;
 перманентно актуализиране на възможностите за адекватна оценка от
учители и медицински сестри на семействата като основна среда на
децата;
 работа по постоянно поддържане на еднакви стандарти на възпитателно
взаимодействие с всяко дете в средата на семейството и тази на детската
градина;
 планиране и осъществяване на полезни за децата инициативи на
взаимодействие между родители, медицински специалисти и учители;
 организиране и мотивиране на родителската общност за дейности от
полза за поддържането и актуализацията на материалната среда и база,
които са необходими за пълноценното детско развитие в средата на ДГ
№ 12.

Реализацията на План-програмата ще бъде осъществена при достигане на
посочените по-долу цели, задачи и мероприятия на родители и учители:
І ЦЕЛИ
Обединяване на усилията на родителското сдружение „За нашите деца –
с обич“ с тези на ДГ №12 „Лилия“ за подпомагане на учебновъзпитателния 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. Система и протокол за професионално взаимодействие с родителите в
посока подобряване на образователната култура в семействата и
взаимодействие в различни доброволни инициативи за:
 актуализиране на базата,
 осигуряване на излети с децата с образователна цел извън София,
 приобщаване към културните ценности и традиции на страната ни.
1.4. Овладяване на практически умения за прилагане на стандарти за
професионално общуване с родителите/семействата на децата в условия
на пандемия.
1.5. Утвърждаване на нови практики за ефективност при информиране на
родителите за постиженията на техните деца и развитие на ефективно
сътрудничество с тях.

1.1.

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, в т.ч. он-лайн.
2.6. Утвърждаване на нови протоколни форми и методи за работа с родителите.
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 2021г.
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. 2021г.
Отг.: председател, директор

3.3.

Запознаване на родителите с „Модел за адаптация на детето при
постъпването му в ДГ №12 „Лилия“.
Срок: по време на първите за
учебната година родителски срещи
Отг.: учители

3.4.

Оптимизиране на комуникацията между родители и учители чрез
организиране на следните форми за сътрудничество предимно в
електронна среда:

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. Он – лайн наблюдение на добри образователни практики в двете форми
на педагогическо взаимодействие в процеса на реализация на
минипроектите в групите на детската градина.
Срок: февруари и март 2021г.
Отг.: зам.директор, гл. учител
3.4.3. Участие на родителите в он – лайн дискусии на следните теми:
- „Същност на позитивните стимули за изграждане на първите етапи
на емоционална устойчивост на детето“ – за яслените групи;
- „Техники за развитие на детските умения за емоционален
самоконтрол през третата година на детското развитие“ – за първите
групи;
- „Техники за развитие на детските умения за насърчаване на
социалното развитие на децата чрез игра“;
- „Детска емоционалност и самоконтрол“ – за третите ПГ;
- „Мотивация за училище“ – за четвъртите ПГ.
Срок: 17.03.2021г.
Отг.: зам. директор, учители
3.5.

Представяне на театрални постановки – развлечения за децата, при
стриктно спазване на правилата в условия на епидемична обстановка,
както и организиране и провеждане на следните тържества:

3.5.1. „Ще следваме заветите на Апостола“ – поздрав от деца за деца и
възрастни.
Срок: 19.02.2021г.
Отг.:ПГ „Слънчогледи“,
учител по музика
3.5.2. „Да посрещнем Баба Марта“ – мини спектакъл от избрани деца от ПГ
„Здравец“.

Срок: 02.03.2021г.
Отг.: ПГ „Здравец“, учител по
музика
3.5.3. „Приказките оживяват“ – карнавал на приказни герои по повод деня на
Андерсен.
Срок: 2.04.2021г.
Отг.: ПГ „Синчец“ и ПГ
„Слънчогледи“, учител по
музика
3.5.4. Пролетни празници – Първа пролет, Ден на шегата, Великден – поздрав
за родителите в електронна среда
Срок:15-19.03.2021г.; 01.04.;
09.04.2020г.
Отг.:първите и вторите групи пролетни, ПГ „Синчец“ - 1
април, ПГ „Незабравка“Великден, учител по музика
3.5.5. Тържества за изпращане на 6-годишните деца в училище под надслов:
„Училищен зов!“
Срок: мес. май 2021г.
Отг.:
ПГ
„Здравец“
и
„Незабравка“,
учител
по
музика
3.5.6. Празник на пътната безопасност във връзка с Международния ден на
детето
Срок: 01.06.2021г.
Отг.: гл. учител, КИПР,
учител по музика
3.5.7. „На добър час!“ – откриване на учебната година по групи
Срок: 15.09.2021г.
Отг.: КИПР, учител по музика

3.5.8. Тържества/Поздрави, по случай коледните и новогодишни празници за
родители.
Срок: мес. дек. 2021г.
Отг.: ПГ, учител по музика
3.6.

Организиране на изложба от детски рисунки и апликации на тема
„Пролетно пробуждане”.
Срок: 05.03.2021г.
Отг.: учители на вторите
групи

3.7.

Провеждане на еднодневни екскурзии за децата при възможност и при
спазване на мерките за безопасност на здравето на децата и на колегите.
Отг.: директор, родители,
учители

3.8.

Организиране на ски-училище на Витоша, както и на летен лагер, при
възможност и при спазване на мерките за безопасност на здравето на
децата и на колегите.
Срок: 08-12.02.2021г.;
мес. юни 2021 г.
Отг.: директор, родители,
учители

3.9.

Провеждане на скаутски училища в околностите на София при
възможност и при спазване на мерките за безопасност на здравето на
децата и на колегите.
Срок: мес. 04. и 10. 2021г.
Отг.: директор, родители,
учители

3.10. Облагородяване на външните дворни пространства чрез:
- почистване на налични строителни отпадъци;
- плевене и затревяване на предвидените, но некултивирани площи в
двора на детската градина;
- оформяне на пространства за опитно поле, зони за природни
наблюдения и грижи за птиците в дворовете на ДГ /външен и
вътрешни/.

Срок: март-април 2021 год.
Отг.: председател, родителидоброволци
3.11. Провеждане на анкети с родителите с цел оптимизиране на съвместната
дейност между детската градина и семействата на децата.
Срок: V, ІХ.2021г.
Отг.:председател, директор
3.12. Едногодишна застраховка на децата и персонала на ДГ №12 „Лилия“ със
средства на сдружението.
Срок: 01.12.2021г.
Отг.: председател
3.13. 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
3.14. Организиране на здравно-просветни мероприятия с родителите на децата
– провеждане на консултации, предоставяне на материали със здравна
тематика на следните теми:
 Уголемяване на фарингиалната /трета/ сливица;
 Световен ден за борба с тютюнопушенето;
 Борба с туберкулозата – 24.03. – световен ден;
 Инфекциозни заболявания – скарлатина, варицела, морбили;
 Ухапвания от кърлежи, насекоми и др. вредители – предпазване и
лечение;

Херпангина – симптоми и лечение;

Закаляване в детска възраст;

Главови въшки – превенция и лечение;

Инфекциозна мононуклеоза – симптоми и лечение;

Детски аутизъм;

Хранителни отравяния при децата;

Летни чревни инфекции при децата;

Оказване на първа до лекарска помощ;

Менингит – симптоми и лечение.

Срок: всеки месец на 2021 год.
Отг.: мед. специалисти
3.13. Периодично организиране на редовни заседания на родителското
сдружение „За нашите деца – с обич“.
Срок: месеците 01.,05.,09.12. 2021
год.
3.14. Участие на председателя на настоятелството в заседанията на
педагогическия съвет. Представяне на отчет за дейността на
родителското настоятелство през 2020г. и план за съвместна работа през
2021г.
Срок: 11.02., 15.04., 27.05.16.09.,
21.10., 11.11., 09.12.2021год.
3.15. 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:
/Тодор Събчев/

ДИРЕКТОР:
/Юлия Георгиева/

