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                                                                                                УТВЪРЖДАВАМ!  

ДИРЕКТОР:К.ВЪРБАНОВА 

ГРАФИК 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ПО ГРУПИ В ДГ“ПЛАМЪЧЕ“ 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 

 

Група  Дата на 

провеждане 

Род.среща Тема Форма  

І яслена група 

Група“Палечка“ 

 

ІІ яслена група 

Група“Палечка“ 

 

І група „Мики 

Маус“ 

 

І група „Лъвчета“ 

 

ІІа „Любопитко“ 

 

ІІб“Звездни 

мечета“ 

 

ПГ5а“Делфи“ 

 

ПГ5б“Ранобудно 

петеле“ 

 

ПГ6а“Мечо Пух“ 

 

ПГ6б“Флупи“ 

 

03. 09.2019 Организац

ионна 

среща с 

родителите 

на децата 

. Презентиране на 

Програмната  система 

на ДГ“Пламъче“с 

акценти  за развитие на 

децата.Акценти и 

взаимодействие с 

Програмат на ДГ. 

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 

Организац

ионна  

 

http://odzplamache.net/


“Родителска подкрепа 

за деца-таланти и 

различните деца“ 

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. 

І яслена група 

Група“Палечка“ 

 

ІІ яслена група 

Група“Палечка“ 

 

І група „Мики 

Маус“ 

 

І група „Лъвчета“ 

 

ІІа „Любопитко“ 

 

ІІб“Звездни 

мечета“ 

 

ПГ5а“Делфи“ 

 

ПГ5б“Ранобудно 

петеле“ 

 

ПГ6а“Мечо Пух“ 

 

ПГ6б“Флупи“ 

23.10.2019 Среща с 

родителите 

на децата –  

  

Стимулиране на 

мисловната и действена 

активност на децата 

винтерактивна  

познавателна среда, 

чрез методите на играта 

и приказния сюжет в 

условията на ИКТ  и 

обратна връзка с децата. 

ВОП 

І яслена група 

Група“Палечка“ 

 

ІІ яслена група 

Група“Палечка“ 

 

І група „Мики 

Маус“ 

 

І група „Лъвчета“ 

 

24.01.2020 

 

Среща с 

родителите 

на децата  

Позитивни подходи за 

общуване между деца и 

родители 

тренинг-

обучение 



ІІа „Любопитко“ 

 

ІІб“Звездни 

мечета“ 

 

ПГ5а“Делфи“ 

 

ПГ5б“Ранобудно 

петеле“ 

 

ПГ6а“Мечо Пух“ 

 

ПГ6б“Флупи“ 

І яслена група 

Група“Палечка“ 

 

ІІ яслена група 

Група“Палечка“ 

 

І група „Мики 

Маус“ 

 

І група „Лъвчета“ 

 

ІІа „Любопитко“ 

 

ІІб“Звездни 

мечета“ 

 

ПГ5а“Делфи“ 

 

ПГ5б“Ранобудно 

петеле“ 

 

ПГ6а“Мечо Пух“ 

 

ПГ6б“Флупи“ 

26.02.2020 Среща с 

родителите 

на децата 

Изработване на 

празничен сувенир за 

мама 

Работилни

ца с татко 

за 

празнично 

парти с 

мама 

І яслена група 

Група“Палечка“ 

 

ІІ яслена група 

Група“Палечка“ 

 

І група „Мики 

Маус“ 

 

І група „Лъвчета“ 

 

ІІа „Любопитко“ 

 

22.04.2020 Среща с 

родителите 

на децата 

Осмисляне на знания и 

умения в обучителния 

процес с децата от ПГ6 

г в края на учебната 

година 

ВОП. 



ІІб“Звездни 

мечета“ 

 

ПГ5а“Делфи“ 

 

ПГ5б“Ранобудно 

петеле“ 

 

ПГ6а“Мечо Пух“ 

 

ПГ6б“Флупи“ 

клуб„Руски език“, 

клуб „Английски 

език“, 

клуб„Природозащи

тници“,  

клуб „Йога на 

смеха“,  

 

29.04.2020 Среща с 

родителите 

на децата – 

участници 

в ДОП  

 

 „Допълнителни 

педагогически форми за 

децата – интересни и 

занимателни“ – „Руски 

език“, „Английски 

език“, 

„Природозащитници“, 

„Йога на смеха“, „Млад 

възрожденец“ 

ВОП 

 

Забележка: Графика за провеждане на родителски срещи е отворен и подлежи на  

промяна  


