
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА РОДИТЕЛСКО СДРУЖЕНИЕ 
 „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА - С ОБИЧ” 

ПРИ ДЕТСКА ГРАДИНА №12 „ЛИЛИЯ”  ЗА 2020  ГОДИНА 

 
 

2020 ще остане в историята като една различна, трудна и изпълнена с 

предизвикателства както за учителите, така и за родителите и децата година. 

Ограниченията и преустановяването на  посещенията на децата в ДГ на два пъти (3.03-

29.05. и 1-31.12.), въведени от МЗ, наложиха преструктуриране на досегашната работа с 

децата – в градинска и в домашна среда. Това доведе и до промяна на общуването с 

родителите, което се извършваше и все още продължава да се извършва в електронна 

среда - он-лайн, чрез  Fb групи и други платформи. 

Поради изграждането на нова сграда на Детска градина №16 „Приказен свят“ в 

Студентски град се наложи да предоставим едно от помещенията – това на Трета яслена 

група „Звездичка“ - за нуждите на децата от ДГ№16. Така децата от трите яслени групи 

на ДГ№12 се събраха в две, като персоналът също беше пренасочен към тях. 

Независимо от наложените обстоятелства, през изминалата година работихме по 

посока на подобряване на сътрудничеството между сдружението „За нашите деца – с 

обич“, ръководството на детската градина и родителските активи в групите за постигане 

на единство в изискванията, заложени  в стратегията за развитие на ДГ №12 „Лилия“. 

Акцентът поставихме върху възпитанието, обучението и социализацията на децата, трите 

основни компонента в предучилищното образование.    

Във всички групи на детската градина през отчетния период бяха проведени общо 5  

родителски срещи -  на 20.02.2020г. (приемственост детска-градина-училище), на 

14.05.2020г. (изходно ниво, проведена он-лайн по групи),  на 08.09.2020г. (за родителите 

на новоприетите деца), 09.09.2020г. и 16.09.2020г. (обща и групови, във връзка с 

началото на учебната година, проведени на открито, на детските площадки). Периодично 

се провеждаха консултации, разговори с родителите и други мероприятия, по време на 

които се обсъждаха актуални за развитието на децата теми. 

Организираните от детската градина инициативи се провеждаха в електронна среда, 

предвид забраната за скупчване на много хора на едно място. Това имаше и своите 

положителни страни, предвид предоставената възможност за участие в удобни за 

родителите и колегите среда и време по въпроси, касаещи възпитанието и правилното 

развитие на децата. Така например, по инициатива на учителите, на 19.11.2020г. се 

състояха он-лайн дискусионни срещи на следните теми: 

 

 „Детските емоции и нашето умение да ги разчитаме правилно“ – за 

яслените групи; 

 „Компютърна игра или детска илюстрована книга?“ – за първите групи 

„Латинка“ и „Теменуга“; 

 „Разчитаме ли правилно детските послания?“ – за вторите групи „Люляк“, 

„Иглика“, „Кокиче“ и „Лаленце“; 

 „Време да говорим за училище“ – за третите и четвъртите ПГ 

„Слънчогледи“, „Синчец“, „Здравец“ и „Незабравка“. 

   

През 2020г. финализирахме работата си по проект на Национална програма 

“Успяваме заедно“, насочен към оптимизиране на адаптацията и образованието на 3-

годишните деца, чрез ефективно сътрудничество с родителите. В проекта бяха включени 

две от първите групи  - „Люляк“ и „Иглика“. Общата оценка от проведения мониторинг 



от РУО София – град във връзка с проведените по проекта дейности  е отлична, а 

резултатите – „високи и удовлетворяващи“. През 2020г. спечелихме и реализирахме и 

проект по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община 

„Аз съм българче, обичам…“ /13.04. – 10.11.2020г./, в който активно участваха децата от 

третите ПГ „Слънчогледи“ и „Синчец“. Проектът беше по повод 170-та годишнина от 

рождението на Иван Вазов. Част от стиховете за деца на Патриарха преиздадохме в 

адаптирана стихосбирка, която всички участници в проекта получиха като подарък. Със 

средства на сдружението част от децата от ПГ „Синчец“ посетиха с. Очин дол – мястото, 

на което Вазов е творил. Децата – участници в проекта – с любопитство и възхищение се 

насладиха на презентациите, посветени на красотата и  величието както на Врачанския 

Балкан, така и на великолепните Вазови творби за деца, представени им от учителките и 

нашите партньори от Дирекция „Врачански Балкан“. Стихосбирки бяха подарени и на 

всички групи на детската градина, на Столична община, на район „Студентски“, на 

членовете на Обществения съвет и родителското сдружение „За нашите деца – с обич“. 

През 2020г. ДГ№12 „Лилия“ получи дарение по проект на „Хенкел“ в размер на 

2934.04 лв., с които бяха закупени играчки за децата от всички групи – яслени и 

градински. 

Друг проект, по който започнахме работа в края на 2020г. и ще продължим да 

работим по него и през настоящата е АПСПО – „Активно приобщаване в системата за 

предучилищното образование“ -  по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ – осигуряване на финансова помощ на социално слаби семейства, 

изразяваща се в заплащане на месечните такси за детска градина. Към момента в него са 

включени три деца, едно от които е освободено от заплащане на такса.   

Поради въведените ограничителни мерки за предпазване от заразяване с COVID-19 

пред децата от всички групи на ДГ бяха представени театрални постановки само през два 

от месеците – януари и февруари /“Спящата красавица“ на 14.01.2020г. и „Храброто 

мишле“ на 17.02.2020г./. Бяха организирани и други развлечения за децата, разбира се, 

но не за всички, а по групи: 

 

- театрални постановки, финансирани от район „Студентски“ представиха 

актьорите от театър „Мале-мале“ в салона на ДГ – „Патиланско училище“ /за 

децата от ПГ „Латинка“ и „Шоу със сапунени мехури“ /за децата от група 

„Люляк“/; 

- на 25.09.2020г. отново по инициатива на районната администрация децата от 

двете четвърти ПГ „Здравец“ и „Незабравка“ се насладиха на концерта на „София 

квартет“, проведен на площадката за тържества и ритуали на открито; 

 

През 2020 година бяха проведени и традиционните тържества за родители, за които 

те с желание съдействаха: 

 

- „Ще следваме заветите на Апостола“ - поздрав от децата от трета а ПГ „Незабравка“ 

за работещите в ДГ (19.02.); 

-  „Баба Марта в детската градина“ представиха децата от Четвърта ПГ „Теменуга“ на 

02.03.2020г. ; 

- Пролетни тържества за родители представиха он-лайн децата от първите и вторите 

групи; 

- „Ден на хумора и шегата“ – он-лайн представиха децата от група „Синчец“; 

-   Ден на народните будители – он-лайн поздрав за родителите и персонала на ДГ №12 

„Лилия“ от децата от ПГ „Синчец“(30.10.); 



- „Ден на християнското семейство“ – четвърта ПГ „Здравец“ представи пред 

родителите он-лайн на 20.11.2020г.; 

- „Никулден“ – тържество за родители, представено он-лайн от децата от четвърта А ПГ 

„Незабравка“; 

- „Коледен поздрав“ – изработване на коледни картички с осигурени материали от 

район „Студентски“ от децата и родителите от ПГ „Слънчогледи“; 

- „Мартенски поздрав“ – изложба от детски рисунки на мартенска тематика беше 

подредена в коридора на ДГ. 

 

Предвидените тържества за изпращането на децата от подготвителните групи 

„Латинка” и „Теменуга” в първи клас, както и тържествата за изпращане на децата от 

яслените в първите групи на ДГ не се състояха в края на учебната година, но през месец 

септември 2020г. родителите и учителите организираха парти за децата от група 

„Латинка“, макар и вече първокласници. 

 

През 2020 г. успяхме да организираме и проведем следните форми за детски отдих и 

туризъм: 

- една еднодневна екскурзия до Рилския манастир с децата от ПГ „Здравец“ на 

07.10.2020г.; 

- ски - училище на Витоша в местността „Щастливеца” с „Де Люси“ (10 - 

14.02.2020г.); 

- скаутско училище в околностите на София в периода 12-16.10.2020г. 

 

През годината с родителите на децата бяха провеждани консултации и 

предоставяни материали със здравна тематика на следните теми: 

 

- Инфекциозни заболявания – януари 2020г.; 

- Световен ден за борба с туберкулозата – 24.03.; 

- Ухапвания от насекоми и кърлежи – месец март; 

- Летни чревни инфекции при децата – месец май; 

- Главови въшки – лечение, предпазване – месец май; 

-Задължителни планови имунизации и реимунизации, съгласно имунизационния 

календар на Република България – мес. октомври; 

- Световни дни за борба с тютюнопушенето и със СПИН – 01.10. и 16.11.; 

- Остеопороза и детство – световен ден – 20.10. 

 

В края на 2020 година броят на членовете на родителското сдружение „За нашите 

деца  с обич“ наброяваше 47 души, които заплащаха членски внос в размер на 6 лв. и 10 

ст. (1% от минималната заплата за страната). 

През отчетния едногодишен период в касата на Сдружението постъпиха следните 

приходи, в размер общо на 3718 /три хиляди седемстотин и осемнадесет/ лева : 

 

 - наличност към 01.01.2020г.   - 2740,00 лв. 

- от членски внос     – 943,00 лв. 

- снимки      – 2324,00 лв. 

- театри       – 451,00 лв. 

 

Бяха направени следните разходи: 

 

- Картини за новото крило /2 бр./   - 154,00 лв. 



- Граждански договор счетоводство   - 394,00 лв. 

- Детски костюми     - 1440,00 лв. 

- Пътуване с. Очин дол, по проект   - 400,00лв. 

- Застраховка деца за 2021г.    - 917,00 лв.  

  

 Разходите са общо в размер на 3305.00 /три хиляди триста и пет/ лева. 

 

    Към 31.12.2020 г. в сметката на Сдружението има наличност от 3153,00 /три 

хиляди сто петдесет и три/ 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 

сдружение, с което значително ще бъде подпомогнат дейността на детската градина. 

 

 

 

 

27.01.2021г.     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

гр. София       (Тодор Събчев) 

 

 

   ДИРЕКТОР: 

     (Юлия Георгиева) 
   


