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I. Анализ и оценка на действителното състояние на детската градина. 

✍Ефективност 

 Детска градина ”Пламъче” е градина със свой специфичен облик и визия. Тук децата получават толкова, колкото са 

очакванията на родителите.Образователно-възпитателният процес ежедневно е подкрепен с новите ИКТ ( 

интерактивна бяла дъска, мултимедии и др.), провежда се едно ефективно обучение в ежедневния учебен процес. 

Огромна роля имат родителите, в чиито ръце е "психическото здраве" на детето.  Заложени са съвместни дейности с 

родителите с определени срокове, като системата е отворена за идеи на родителите. Гарант за успешното 

сътрудничество между детската градина и семейството е позитивизмът във взаимоотношенията учител-дете-родител-

социална среда.   

✍Постигнати резултати 

 Когато учителят има ясна цел за работа с родителите положителните резултати от съвместната работа ще бъдат на 

лице. Родителят е винаги съпричастен във всички дейности. Той дава идеи, търси решения на проблеми, включва се в 

обогатяване на предметната среда в групата. 

✍Силни и слаби страни на педагогическтото консултиране в детската група. Затруднения и проблеми. 

Възможности за развитие и усъвършенстване. 

 В ежедневната си работа педагогът има силни и слаби страни при взаимодействие с родителите. Силни страни в 

педагогическото консултиране са общуването с родителите с позитивни качества, като гъвкавост, толерантност, 

учтивост; индивидуални разговори; вземане на правилни решения. 

Слаби страни – няма такива. 

Затруднения за работа с родителите не срещаме. 

Съвместната работа с родителите е гаранция за ефективна образователно-възпитателна работа с децата. Пред нас стои 

мисията да проведем няколко срещи с родителите за утвърждаване на метода на сюжетното планиране, тренинг 

срещи за Позитивни подходи за общуване между деца и родители, ВОП – стимулиране на мисловната дейността на 

децата в условията на детската градина 
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II. Цели, основни задачи и приоритети във взаимодействието на детската градина със семейството през 

новата учебна година. 
ІІ.1. Цели и задачи: 

Цели: Предучилищното образование като процес на възпитание, социализация и обучение на децата се осъществява 

при взаимодействие и сътрудничество с родителите.  

1. Споделена отговорност за развитието и просперитета на детето. 

2. Всяко дете има индивидуални заложби и родителят, мотивирано насочен от педагозите ,според силните страни на 

детето, прави   избор за участие на същото в клубна дейност. 

Основни задачи:  

1.Включване на родителите в разработване на план на взаимодействие с ДГ. 

2.Участие на родителите в тренинг обучения . 

3. Включване на родителите в  изработване на сувенири за Коледа и Великден с възможност за продажба на базар, 

организиран в детската градина 

 

ІІ.2. Очаквани резултати: 

 Взаимно познаване и разбирателство между детската градина и семейството. 

 Усъвършенстване на работещото партньорство в интерес на детето и неговото пълноценно развитие. Такова 

работещо партньорство са ежедневните педагогически разговори и споделяне на здравословното и психологическо 

състояние на детето. 

 Гарантиране на равен шанс на всяко дете. 

 Споделена отговорност за съхранението на детето и детството като ценност. 

ІІ.3. Приоритети на детската градина.: 

1.Работа за изграждане и стимулиране на познавателни, игрови и социални умения у децата по Образователни 

направления. 

2.Работа по допълнителните програми одобрени от МОН:” Валфдорска педагогика”,”Дж. Ачийвмънт”, Гражданско 

образование и Безопасност на движението, Екологично образование. 
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III. Дейности за изпълнение на основните цели и задачи на ниво детска група. 

1.Организационна среща с родителите на децата. 

Дневен ред 

1. Презентиране  и запознаване с основни акценти от годишния 

план на ДГ“Пламъче“. 

2. Мотивация за направения избор на познавателните книжки 

за групата. 

3.Цели за реализиране на очакваните резултати с децата за 

покриване на ДОС–Наредба № 5/2016г.  

4. Организация за целодневен престой на децата  в ДГ-дневен 

режим, седмично разписание. 

5.Приемане на план-програма  за взаимодействие със 

семейството с очаквани резултати и  споразумение за 

сътрудничество. 

6. Приемане Правилника за дейността на ДГ 

7. Избор на родителски съвет, избор на представители на клуб 

“Родителска подкрепа за деца-таланти и различните 

деца“.Избор на представители за Обществения съвет към ДГ 

„Пламъче“. 

8. График за допълнителните дейностите по интереси извън 

ДОС.Заявление за включване на децата в клубове по интереси. 

9. Запознаване с оферти за застраховане на децата и оформяне 

на задължителната документация за застраховане. 

10.Запознаване със създадения блог в групата за представяне 

на най-важното от живота в ДГ, със запис от дете репортер. 

 

 

 

Покана, 

присъствен 

лист и 

протокол 

 

 

 

01.09.2022 г. 

 

 

 

Учителите 

във всички 

групи, 

мед.сестри, 

педагог 

 

 

 

М. Паскова- 

директор 

3. Среща с родителите на децата – тренинг-обучение 

1.Тема: Партниране с родителите в дигитална среда и 

дистанционно обучение -  допълнителна надграждаща 

информация с презентиране 

Покана, 

присъствен 

лист и 

протокол  

30.11.2022 г. Учителите 

във всички 

групи, 

мед.сестри, 

М. Паскова- 

директор 
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2.Дейности за тренинг-участие 

2.1. Практически упражнения-техники за подпомагане на 

родителите в дейностите за справяне с електронния дневник. 

педагог 

4. Среща с родителите на децата – тренинг-обучение 

1.Тема:„Влиянието на емоциите за развитието на децата ни”-

въвеждаща информация с презентиране  

2.Дейности за тренинг-участие 

2.1. Решаване на казуси „Емоциите на нашите деца и  нашата 

намеса“(детето е гневно, щастливо, разочаровано, изненадано, 

срамежливо, страхливо…-  как ще постъпим. 

1.2.Упражнения “Кой 5 цвята ще използваме, за да изобразим 

положителните  и отрицателните емоции на детето.Направи 

емоционален портрет чрез цветове на своето дете“ 

1.3. Емоционален портрет на децата от групата. 

Покана, 

присъствен 

лист и 

протокол 

28.09.2022 г. Учителите 

във всички 

групи, 

мед.сестри, 

педагог 

М. Паскова- 

директор 

5. Среща с родителите на децата ВОП с деца от всички групи 

Тема: : „Обратната връзка с децата, съчетаваща метода на 

приказния сюжет и игровите дейности в процеса на 

педагогическо взаимодействие.“ 

Покана, 

присъствен 

лист и 

протокол 

31.03.2023 г. Учителите 

във всички 

групи, 

мед.сестри, 

педагог 

М. Паскова- 

директор 

Двупосочен процес на взаимодействие със семейството 

чрез: 

- Актуализиране и поддържане на рубриките върху нагледно-

информационните табла във всяка група, свързани с 

иновативни техники за общуване и перспективи на 

комуникация с родителите  – „Поща на моето семейство“, 

„Забавни игри с приятели добри“, „Деца-таланти“, „Вече 

знаете“, „Съвети на специалистите /психолог, логопед/“, 

„Дървото на моето семейство“, 

- Топ-деца „Важни са приятелите“, „Моите детски партита със 

здравословни храни“ 

- Картон „Браво вести“ – за обратна връзка с родителите; 

- „Бележник за деня“, Топ-деца „Важни са приятелите“ 

 

 

Изработване 

на 

концептуална 

рамка за 

съдържателен 

характер на 

информацион

ни табла за 

родителите 

 

 

15.09.2022 -

30.05.2023 г. 

 

 

Учителите 

във всички 

групи, 

мед.сестри 

 

 

М. Паскова- 

директор  
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- „Кутия на благодарността“ 

- Въвеждане на електронен дневник 

- Изложба по тематичен проблем 

- Публикации в социалната мрежа, свързани  с дейността на 

групите и на ДГ. 

-  „Малки хитринки“ 

- Съвместно участие с родителския клуб за подкрепа на деца-

таланти и за различните деца; 

- Взаимодействие чрез карта за индивидуални постижения; 

- Портфолио характеризиращо постиженията на децата в 

различните образователни направления, центрове по интереси  

и допълнителни педагогически дейности, по тематично-

проблемна област; 

- Индивидуални учебни тетрадки; 

- Система на взаимодействие с индивидуалната карта за 

постижения 

- Педагогически консултации с фиксиран ден и час (към 

конкретната рубрика); 

- Вербална, писмена и електронна кореспонденция в 

съответствие с предварително утвърден план-график; 

- Презентиране на дейности, свързани с участия в състезания и 

конкурси, с получени награди от децата; 

- Организиране на изложби и подпомагане на творческата 

дейност на децата от утвърдените клубове за родителска 

подкрепа; 

- Оказване на признание по електронен и нагледно – 

информационен начин. 

- Поддържане на рубриките свързани с различни дейности за 

реализиране на „Дневен режим“, дейности за реализиране на 

„Договор за отговорно поведение у децата“ 

- Система в поднасяната информация върху нагледно-

информационни табла и ТВ монитора, повишаващи 
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рейтинговата скала на ДГ, в съответствие с „Вътрешната 

система за взаимодействие със семейството“; 

- Провеждане на индивидуални и колективни консултации с 

фиксирани ден и час; 

- Организиране на изложба, стимулираща здравословен начин на 

живот в ДГ; 

- Изработване съвместно с деца и родители от всяка група на 

билкови възглавнички (с различна форма) за здравословен сън  

- и на билкови торбички за профилактика на респираторните 

пътища у децата 

Вербална, писмена и електронна кореспонденция в 

съответствие с предварително утвърден план-график; 

Презентиране на дейности, свързани с участия в състезания и 

конкурси, с получени награди от децата; 

  

- Организиране на изложби и подпомагане на творческата 

дейност на децата от утвърдените клубове за родителска 

подкрепа; 

- Оказване на признание по електронен и нагледно  

информационен начин 

 

- Поддържане на рубриките свързани с различни дейности за 

реализиране на -Организиране на изложба, стимулираща 

здравословен начин на живот в ДГ; 

 

- Онлайн презентация  и нагледно-информационна осигуреност 

на тема:“Не на насилието“ 

-Онлайн обучение на тема“ Предизвикателства на 

различността“, с оглед приобщаване на различните деца. 

  -Снимков материал за популяризиране на дейностите, 

приобщаващи към българските традиции и обичаи с участието 

на деца и родители. 
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І. Тържествено откриване на новата учебна година и 

посрещане на децата за нов прием. 

1.Изготвяне на 

план- сценарий и 

оперативен план 

2.Представяне на 

организационно 

и съдържателни 

моменти на 

педагогическия 

съвет 

15.09.2022 г. Н. Кичукова и 

учителите на  

IV „а“ и  IV 

„б“ 

възрастова 

група 

М. Паскова - 

директор 

ІІ. Есенен пикник с дядо  

„Да спортуваме с дядо“. 

1.Изготвяне на 

план-сценарий 

2.Заучаване на 

туристически 

игри, за участие 

в празника 

3.оперативен 

план 

20.10.2022 г. Г.Илиева- 

учител по 

музика , 

М.Иванова и 

учителите по 

групи 

М. Паскова - 

директор 

ІІІ. „Ден на будителите“ – музикално- поетично утро 

Презентиране делото на народните будители с представител на 

Регионален исторически музей – гр.Ямбол.  

Приемане на нови членове в клуб „Млад възрожденец“. 

 

Провеждане на инициативи във всяка възрастова група. 

Изготвяне на нагледно-информационни табла за будителите 

Осъществяван

е на 

взаимодейств

ие с 

представител 

от РИМ– 

Ямбол, 

взаимодейств

ие с родители.  

 

01.11.2022 г. Н. Кичукова - 

учител  и 

учителите на  

IV група 

Всички  

учители и 

мед. сестри от 

ясла, педагог 

М. Паскова - 

директор 

ІV. Седмица на безопасното движение по пътищата.  03.-07.10. 

2022 г. 
Д. Сивкова М. Паскова - 

директор 

1-ви ден – Провеждане на  развлекателен момент с 

театрализирани игри за дейността съвместно с представител  от 

РДВР – Ямбол. 

               - Провеждане на кампания „Пътят до детската 

градина“ с изработване на индивидуален маршрут за всяко 

Изготвяне на 

сценарий и 

подбор на 

подходящи за 

възрастовите 

групи игри по 

03.10.2022 г. Д. Сивкова и 

учителите по 

групи 

М. Паскова - 

директор 
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дете съвместно с родителите на децата. 

 

БДП 

2-ри ден –  Организиране и подреждане  на изложба и конкурс 

от детски рисунки на тема „Мога да се пазя сам” по БДП, 

съвместно с децата от всички възрастови групи. 

Изготвяне на 

критерии за 

оценка 

съобразно 

възрастовите 

групи и 

грамоти от 

екип за 

признание 

04.10.2022 г. Сн. Вълчева-

учител  

М. Паскова - 

директор 

3-ти ден – Организиране на дейности съвместно с РДВР – 

Ямбол за спазване на правилата за движение по пътищата към 

водачите на МПС в инициативата „Посланията на есенния 

лист“-връчване на листовки с послания. 

Придаване на 

обществена 

значимост на 

умения 

05.10.2022 г. Д. Иванова и 

учителите - 

IV група 

М. Паскова - 

директор 

4-ти ден - Посещение на РДВР – Ямбол, свързано с дейността 

на служителите от пътна полиция с децата от  III-та и IV- та 

възрастова група. 

 

Запознаване с 

професията –

полицай 

06.10.2022 г. Н. Кичукова и 

учителите на  

III и IV група. 

М. Паскова - 

директор 

5-ти ден –  Организиране  и провеждане на развлекателно-

обучителен момент по БДП „Хайде да играем, правилата 

повече да знаем“ с децата от всички групи и представители на 

специализираните институции по БДП.  

 

Подбор на песни и стихове и изготвяне на сценарий за 

съвместна инициатива и участие на децата от всички групи 

Изработване 

на грамоти -  

екип за 

оказване на 

признания 

 

07.10.2022 г. Д. Сивкова  

 и екип по 

БДП 

 

Г. Илиева- 

учител по 

музика 

 

М. Паскова - 

директор 

V. Отбелязване Националната седмица на четенето  24-28.10. 

2022 г. 

  

1-ви ден- „В света на книгите” - запознаване със структура и 

съдържание, грижа и опазване на книгата. 
 24.10.2022 г. Й.Янакиева,  

учители и 

мед.сестри 

М. Паскова - 

директор 

2-ри ден- „Домът на книгата” –обособяване на кът в  25.10.2022 г. Й.Янакиева,  М. Паскова - 
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занималнята – детска библиотека с любимите книжки на 

децата. 

 

учители и 

мед.сестри 

директор 

3-ти ден- „Дари книга” - обогатяване библиотечните кътове във 

всяка групи. 
 26.10.2022 г. Й.Янакиева,  

учители и 

мед.сестри 

М. Паскова - 

директор 

4-ти ден- „Любима детска приказка на родителите”- 

провеждане на анкета с родителите по групи 
 27.10.2022 г. Й.Янакиева,  

учители и 

мед.сестри 

М. Паскова - 

директор 

5-ти ден- „Стихчета любими” – закриване на  Националната 

седмица на четенето с рецитал на заучени детски 

стихотворения. 

 

 28.10.2022 г. Й.Янакиева,  

учители и 

мед.сестри 

М. Паскова - 

директор 

VI. Отбелязване „Деня на християнското семейство“: 

- Конкурс за рисунка „Заедно с мама и татко” с децата от 

всички групи; 

 - Изложба с илюстрации от приказка, прочетена с мама и 

татко. 

Осигуряване 

на нагледно-

информацион

ни материали 

21.11.2022 г. Учители, 

мед.сестри и 

педагог 

М. Паскова - 

директор 

VІI. Седмица на коледните празници: 

 

1-ви ден – Изработване  на коледна украса и създаване на 

празнична атмосфера във всяка група. Поднасяне на коледни 

сувенири на децата от яслените групи и децата за нов прием от 

квартала. 

Заседание на 

комисията за 

естетическо 

оформление за 

изработване на 

концептуален 

проект за украса 

8-12.12. 

2022 г. 

Учители и 

мед. сестри от 

ясла, педагог 

М. Паскова - 

директор 

2-ри ден - „Коледна баница и вкусотии с баба”.  

Разказ-легенда „Коледната трапеза на баба от миналото“. 

 

 13.12.2022 г. Учители и 

мед. сестри от 

ясла, педагог 

М. Паскова - 

директор 

3-ти ден – „Коледна работилница“ – изработване на 

сурвакници и коледни венци с участие на семейството (с 

възможност за разпродажба). 

 

 

 14.12.2022 г. Учители и 

мед. сестри от 

ясла, педагог 

М. Паскова - 

директор 
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4-ти ден – Оказване на признание (поднасяне на 

благодарствени писма на родители и баби, взели участие в 

коледните инициативи).  

 

 15.12.2022 г. Екип за 

оказване на 

признание 

М. Паскова - 

директор 

5-ти ден – Коледни тържества във всички групи. 

 

 19-21.12. 

2022г. 

Учители и 

мед. сестри от 

ясла, педагог 

М. Паскова - 

директор 

VIII.  Филмиране участието на децата от клубовете по интереси 

към ДГ „Народни танци“, „Вокална група“ и „Mодерни танци“ 

в празничния календар на ТВ „Диана“/Ера ТВ/ Радио 999 

Изпращане на 

покана до 

медиите - Н. 

Кичукова и 

М. Йорданова 

15-16.12. 

2023 г. 

Ръководители 

на клубовете  
М. Паскова - 

директор 

IX. “ Апостоле- твоите завети помним ! “ - Развлекателен 

момент – състезание  между децата от  III „а“ и III „б“  група, с  

участието на представител от РИМ-Ямбол в Исторически 

музей – Ямбол. 

- Отбелязване на празника с децата от всички групи  

Осъществяване 

на връзка с 

Исторически 

музей – Ямбол. 

Обсъждане на 

план-сценарий 

и оперативен 

план с КС и ЕС 

17.02.2023 г. Н. Кичукова и 

учителите на 

IV-те групи 

М. Паскова - 

директор 

X. Първомартенски сутрешен поздрав към деца и родители. 

- Поднасяне на мартенички на децата за нов прием. 

 

Обсъждане на 

организационн

и и 

съдържателни 

моменти 

01.03.2023 г. 

 

Учителите от  

всички групи 

М. Паскова - 

директор 

ХI. „3 март -  Днес България празнува! “ – урок по родолюбие с 

децата от клуб „Млад възрожденец“ и представител от РИМ-

Ямбол. 

 

Осъществяване 

на връзка с 

Исторически 

музей – Ямбол 

02.03.2023 г. 

 

Н. Кичукова М. Паскова - 

директор 

ХII.  Организиране и провеждане на празничен развлекателен 

момент в присъствие на  майките – „С обич за мама” с децата 

Обсъждане на 

организацион
06 - 08.03. 

2023 г. 

Учител по 

музика и  

М. Паскова - 

директор 
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от всички групи. 

 

Изготвяне на график за провеждане на тържества във всяка 

група  

ни и 

съдържателни 

моменти 

учителите от 

всички групи, 

педагог и 

мед.сестри в 

яслени групи 

ХІII.  Организиране и провеждане на инициативи по групи за 

отбелязване Международния ден на  детската книга – „Моята 

любима книжка” 

 

-Конкурс за рисунка „Моят любим приказен герой”; 

-Подреждане на изложба с илюстрации от приказки; 

-Среща с детски писател в градската библиотека; 

-Провеждане на инициативи в седмицата на книгата с размяна 

на детски книжки „Мамо, прочети ми” с децата от всички 

възрастова група; 

- Връчване на награди на децата участници в конкурса за 

рисунка.   

Осъществяване 

взаимовръзка с 

детски отдел на 

Регионална 

библиотека – 

Ямбол. 

Обсъждане на 

съдържателни 

моменти  

 

03 - 07.04. 

2023 г. 

 

 

Й.Янакиева, 

учители на 

всички групи 

 

Сн. Вълчева 

Кр. Кенарова 

Й.Янакиева,  

учители на 

всички групи 

 

С. Вълчева и 

екип за оказв. 

на признания 

М. Паскова - 

директор 

XIX.   Организиране и провеждане на Великденско веселие с 

изложба-базар на великденски сувенири, с участието на деца 

(„Джуниър Ачийвмънт“) в седмицата на Великденските 

празници. 

Обсъждане на 

организационн

и и 

съдържателни 

моменти с КС 

и ЕС 

 

13.04.2023 г. Сн. Влчева- 

учител и екип 

за 

естетическо 

оформление 

М. Паскова - 

директор 

ХX.   Организиране и провеждане на инициативи за 

отбелязване Деня на Земята – 22 април с децата от клуб 

“Природозащитници“. 

- Фотоконкурс „Красотата на природата в обектива на моето 

семейство” с децата от всички групи. Подреждане на изложба; 

-Поздравителни адреси за родителите и връчване на отличия на 

децата.  

Осигуряване на 

необходимите 

материали с 

помощта на 

родителите. 

Обсъждане на 

организац. и 

съдържателни 

21.04.2023 г. М. Иванова и 

екип за 

оказване на 

признания 

М. Паскова - 

директор 
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моменти 

ХXI . Седмица посветена на 75- годишен юбилей на ДГ 

”Пламъче” гр. Ямбол: 

1. Дейност – Областна конференция на тема:“ Проекти в ДГ 

“Пламъче“, гр. Ямбол”; 

2. Дейност – Национален конкурс „Моята детска градина в 

бъдеще“; 

3. Парад до Алеята на здравето и залесяването й, шествие пред 

Общината до алеята на здравето; 

4.Юбилеен концерт в градския парк; 

5.Излет на открито; 

6. История на ДГ “Пламъче“, гр. Ямбол – филм на детската 

градина, юбилеен диск на ДГ 

Обсъждане на 

организацион

ни и 

съдържателни 

моменти 

 

9 - 12.05. 

2023 г. 

Педагогическ

и специалисти 

М. Паскова - 

директор 

ХXІI. „С гордост славим вашите имена“ – музикално- поетично 

утро за 24 май с  децата от клуб“Млад   

Съвместно участие на ДГ и децата от клуб “Млад възрожденец  

в празнично шествие/отбелязване/ по повод 24 май.  

 

 

Обсъждане на 

организацион

ни и 

съдържателни 

моменти 

  

23 - 24.05. 

2023 г. 

Н.Кичукова М.Паскова- 

директор 

ХXIII. „Ден на бъдещия първокласник“ - тържествено 

изпращане на децата от IV „а“ и  IV „б“ група 

Обсъждане на 

организационн

и и  

съдържателни 

моменти, план-

сценарий с КС 

и ЕС 

29.05.2023 г. Учителите на  

IV „а“ и  IV 

„б“ група   

М.Паскова- 

директор 

ХXIV .Провеждане на ежемесечни театрализирани игри от 

цикъла „От деца за деца“ с участието на деца от II,III и IV 

възрастова група в присъствието на всички деца от детската 

градина. 

 

Изготвяне на ежемесечен график за всяка възрастова група. 

 

Обсъждане на 

организацион

ни и 

съдържателни 

моменти  с 

КС и ЕС 

 

От м. 09 

2022 г. до 

м. 05 2023 г. 

Учителите на 

всички групи 

 

 

 

 

 

М.Паскова- 

директор 



14 
 

 

 

Филмиране на театрализираните игри 

 

М.Чобанова- 

учител 

XXV. Инициативи посветени на деня на детето – участие в 

празничния календар на Община - Ямбол. 

 

   М.Паскова- 

директор 


