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ПЛАН- ПРОГРАМА 

 
ЗА ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО  С 

ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023г. 

 
 

 

 

http://www.odzplamache.net/


ОСНОВНА ЦЕЛ: 

 
   Система в поддържането на взаимовръзката с обществени организации и институции, 

гарантиращи качествена и ефективна образователно-възпитателна и социализираща 

дейност с децата. 

 
 

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ: 

 
1. Разширяване аспектите, гарантиращи: 

1.1. Привличане и задържане на децата в детската градина. 

1.2. Взаимодействие, чрез различните организационно-педагогически и обществено 

комуникативни дейности в детската градина. 

2. Споделяне отговорности и постижения за разработване и реализиране на проекти по 

национални програми . 

 

 

 



 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

 

ФОРМА 

 

СРОК 

 

ОТГОВОРНИК 

1. Планиране и реализиране на конкретна план-програма с 

конкретизирани дейности за взаимодействие с: 

- РУО на МОН 

- Община Ямбол 

- ОУ „П.Славейков“ и СОУ „Климент Охридски“ 

- ДЯ „Мечо Пух“; 

- Куклен театър, Драматичен театър; 

- Читалища; 

- Библиотека Планетариум; 

- Исторически музей,; 

- Обществен съвет, Родителско настоятелство и родителски съвет; 

- Електронни медии и печат. 

- ДАЗД 

Снемане на 

конкретна 

информация 

на заседание 

на ПС и пед. 

съвещание 

От 15.09.2022 

до 31.05.2023 

М.Йорданова и 

отговорниците 

от ОУС на ДГ 

2. Осъществяване на взаимодействие с читалище „Съгласие”, 

„Пробуда”, „Зора”, за участия на децата в  конкурси, състезания, 

празнично-развлекателни форми и др. 

 От 15.09.2022 

до 31.05.2023 

Й.Георгиева 

3. Ежемесечни посещения на детски театрални спектакли от всяка 

група за децата от ДГ. 

Посещение на 

куклен театър 

Ямбол 

От 15.09.2022 

до 31.05.2023 

Д. Сивкова и 

учителите от 

всички групи 

4. Взаимодействие с обществени организации, институции и фирми – с 

празнични поздравления от децата и участия в международни, 

национални и общински състезания и конкурси. 

Посещение на 

фирми  

От 15.09.2022 

до 31.05.2023 

председателите 

на екипи от 

ОУС на ДГ 

5. „Ден на будителите“ – презентиране делото на народните будители с 

представител на Исторически музей – Ямбол. Приемане на нови членове в 

клуб „Млад възрожденец“ 

 31.10.2022 Н.Кичукова 

6. Запознаване с професията –полицай .Посещение на РДВР – Ямбол, Посещение на 07.10.2022 Д.Сивкова 



свързано с дейността на служителите от пътна полиция с децата от трета и 

четвърта възрастова група 

РДВР – Ямбол 

 

7. Организиране и провеждане на инициативи по групи, посветени на Деня 

на народните будители. 

 

 Постери във всяка група“Нашите възрожденци“; 

 

 Презентиране делото на будителите  с представител от Историческия 

музей“с децата от клуб „Млад възрожденец на тема „Народните 

будители“ 

 01.11.2022 Н.Кичукова и 

Учителите на 

всички групи 

8. Организиране и провеждане на състезание с децата от трета 

възрастова група  на тема: - 

- “Апостоле – твоите завети помним “ - Развлекателен момент – 

състезание  между децата от трета възрастова група, с  участието на 

представител от РИМ Ямбол в Исторически музей  

-  Подреждане на илюстрации от живота на Апостола; 

- Среща с представители от РИМ – Ямбол с децата от клуб „Млад 

възрожденец“ 

Посещение в 

РИМ Ямбол 

16.02.2022 педагогическите 

екипи на трета 

възрастова 

група   

9. Какво е за нас 3 март ?“ – урок по родолюбие с децата от клуб „Млад 

възрожденец“ и представител от РИМ-Ямбол. 

 

 02.03.2023 Н.Кичукова 

10. Организиране и провеждане на инициативи по групи за отбелязване 

Седмицата на  книгата – „Моята любима книжка”. 

1.Конкурс за рисунка „Моят любим приказен герой”. 

2.Подреждане на изложба с илюстрации от приказки 

3.Среща с детски писател в градската библиотека. 

4.Връчване на награди 

Посещение на 

библиотека 

Г.С.Раковски   

10.04.2023 Й.Янакиева и 

учителите на 

четвърта 

възрастова 

група  

 


