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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящата програмна система се разработва в съответствие с чл. 70, ал. 1 и ал. 2 от 

ЗПУО, ДВ. бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от16.09.2020 г. 

2. Програмната система е част от стратегията за развитието на детската градина. 

3. Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и 

форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел. 

 
ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА 

 

Програмната система приема образованието като процес, който включва обучение, 

възпитание и социализация на децата от 3 до 7 годишна възраст. 

Програмната система отчита образованието като национален приоритет и определя 

политиката на детската градина за повишаване качеството на образованието и прибиране и 

задържане на 5 и 6 годишните деца, с цел осигуряване на шанс за равен старт в училищното 

образование. 

Програмната система организира учеща общност в детската градина и мотивира 

учителите да реализират в най – висока степен уменията си за създаване на учеща среда. 

Програмната система утвърждава детската градина пред родителите и обществеността на 

гр. София като значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от 

предучилищна възраст. 

Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на 

педагогическо взаимодействие, подчинени на стратегическата цел на детската градина: 

полагане на основите за учене през целия живот, като се осигурява личностно развитие 

на детето, като се отчита значението на играта за детето. 

Основни принципи, по които се изгражда програмната система са: 

• Да спечелим любовта на всяко дете и доверието на всеки родител, да подкрепя и 

вярва в потенциалните възможности на детето; 

• Да създаваме благоприятна  позитивна и разнообразна среда за развитието на 

децата в детската градина; 

• Да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си; 

• Да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е 

значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст. 



РАЗДЕЛ І 

ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

1. Подходи на педагогическо взаимодействие с децата от ДГ № 194 „Милувка“: 

 
Игров подход – образователните и възпитателните цели се постигат при използването на 

играта като водеща дейност за педагогическо въздействие във всичките й разновидности: 

предметни игри, творчески игри, конструктивни игри, игри с правила, дидактични игри, 

словесни игри, подвижни игри, народни игри. 

Подход на хуманност и толерантност – този подход поставя детето като главна ценност в 

системата на взаимоотношения, а хуманността като главна тяхна норма. Педагогическото 

взаимодействие се основава на уважение към всеки човек и към неговите различия на 

вероизповедание, етническа принадлежност, физическото или психическото му състояние. 

В детска градина № 194 „Милувка“ държим на хармоничното общуване между децата. Това 

включва дребни, но важни неща – поздрави при среща и раздяла, изрази на учтивост и 

внимание, изчакване и др. 

Подход на равнопоставеност и антидискриминация – този подход дава възможност за 

равен достъп и липса на дискриминация на всички деца, независимо от тяхната вяра, етнос 

или различни физически и психически състояния. 

Иновативен подход – всичко ново, което може да донесе развитие на добри идеи и ще 

доведе до изпълнение на поставените цели в Стратегията за развитие на детската градина. 

Подход за опазване на образователните традиции и съхраняване на културните 

ценности – уважение в общи ценности и морал. 

Позитивен подход – вяра във възможностите и силите на всяко дете 

Диференциран подход, съчетан с личностен и индивидуален – оценяване на възрастовите 

различия на децата и индивидуалните качества на всяко дете. 

Екологичен подход – уважение към природата и грижи за нейното опазване. 

Личностен и индивидуален подход към всяко дете.Ситуационен и интегрален подход. 

Конструктивен подход. 

Използване на Е-обучение и технологии. 

Интеркултурно образование. 

 

2. Форми на педагогическо взаимодействие. 

Дефиниране: Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на 

определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни 



участници са: учителят и детето. При осъществяване на педагогическо взаимодействие 

учителите използват игровата дейност за постигане на компетентностите по седемте 

образователни направления (български език и литература; математика; околен свят; 

изобразително изкуство; музика; конструиране и технологии; и физическа култура.). Игровата 

дейност е базиса на всички видове форми на взаимодействия през учебното и неучебното 

време в детската градина и в подготвителна група в училище. 

 
Формите за педагогическо взаимодействие в програмната система са: 

• основна 

• допълнителна 

 
Формите на педагогическо взаимодействие се провеждат в съответствие с прилаганата 

програмна система, при зачитане на потребностите и интересите на децата. Годишният 

календар е разпределен на учебна година, т.е. учебно време, което е между 15 септември и 31 

май и неучебно време, което е между 1 юни и 14 септември. 

 
Педагогическата ситуация – основна форма на педагогическо взаимодействие. 

Същност на ситуацията – педагогическата ситуация е основната форма на педагогическо 

взаимодействие, която протича предимно под формата на игра. Тя се организира само в 

учебно време, чрез нея се интегрират двата процеса – на възпитание и обучение, съобразени с 

играта и личният предметно-практическият опит на детето в групата. 

Приложение – Ситуацията се използва при реализиране на седемте образователните 

направления: български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, 

музика, конструиране и технологии и физическа култура. 

 
Разпределение на педагогическите ситуации – Конкретното разпределяне на 

педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в седмично 

разпределение, което е разработено по възрастови групи от учителите на конкретната група 

преди началото на учебната година и се утвърждава от директора на детската градина. 

 
Допълнителни форми за педагогическо въздействие. Организират се извън времето за 

провеждане на педагогически ситуации, ежедневно по преценка на учителя и са свързани с 

цялостната организация на деня в детската група. Чрез тях се разширяват и усъвършенстват 

отделни компетентности, като допринасят за личностното развитие и разнообразяване живота 



на детето. Такива в детска градина № 194 „Милувка” са разходки сред природата, творчески 

игри, подвижни игри, драматизирани игри, слушане и гледане на приказки, игри и занимания 

на двор, състезания, конкурси, екскурзии, лагери, спортни празници, тържества, развлечения, 

наблюдения на обекти от околната среда. 

Видове допълнителни форми 

Самостоятелни дейности по избор на детето – в зависимост от условията в групата; 

Дейности, организирани от детския учител – различни видове игри, състезания, конкурси, 

екскурзии, лагери, спортни празници, тържества, развлечения, наблюдения на обекти от 

околната среда. 

Приложение: 

Провеждат се извън времето на педагогическите ситуации, както в учебното, така също и в 

неучебното време. 

Допълнителни форми използвани в учебно време 

Наименование: самостоятелните дейности по избор на детето, дейности, организирани от 

детския учител.Време за организиране: от 15 септември до 30 май на съответната година. 

Приложение: в сутрешни режимни моменти и след следобедния сън. 

Допълнителни форми използвани през неучебно време 

Наименование: самостоятелните дейности по избор на детето, дейности, организирани от 

детския учител. Време за организиране: от 1 юни до 14 септември на съответната година. 

Приложение: в сутрешни режимни моменти и след следобедния сън. 
 

Тематично разпределение 

Тематичното разпределение осигурява ритмичното и балансираното разпределяне на 

съдържанието по образователните направления и включва темите за постигане на отделни 

компетентности като очаквани резултати от обучението, както и методите и формите за 

проследяване на постиженията на децата. 

Тематично разпределение е разработено, като се отчитат интересите на децата и спецификата 

на образователната среда. Тематичното разпределение по образователните направления за 

всяка възрастова група се характеризира с: 

• Ритмично и балансирано разпределение на образователното съдържание по теми, месеци и 

седмици. 

• Принадлежност на всяка тема към съответно образователно ядро. 

• Очаквани резултати от целенасочената работа по всяка тема. 

• Пособия, подходящи за дейности на детето по съответната тема.Проследяване на резултатите 

от образователния процес: 

1. Проследяването на резултатите от образователния процес има следните задачи: 



• да се проверява ефективността на отделните подходи и форми на педагогическо 

взаимодействие; 

• да се проследяват резултатите от образователния процес: по образователни 

направления; общо за детската група; по отношение на всяко дете; 

• на базата на тези резултати да се планира образователния процес по дейности и образователни 

направления; 

• да се осъществява съобразеност на образователният процес с индивидуалните 

особености или специалните образователни потребности на децата. 

2. Средствата за проследяване на резултатите от образователния процес се прилагат: 

текущо: чрез ситуации, включени в хорариума по отделните образователни направления. 

на принципа „вход-изход“: чрез ситуации – също включени в хорариума на образователното 

направление, в началото и в края на учебната година. 

Образователните направления и задачи в педагогическата дейност, съгласно ДОС за 

предучилищно образование е да създадат условия за придобиване на съвкупност от 

компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на 

детето към училищното образование. Тематично разпределение за всяка възрастова група по 

образователни направления са разработени на основание придобиване на съвкупност от 

компетентности от децата на знания, умения и отношения, необходими за успешното 

преминаване на детето към училищното образование. Отчитат се интересите на децата , 

осигурено е ритмично и балансирано разпределение на съдържанието по образователни 

направления за постигане на отделни компетентности от очакваните резултати от обучението. 

Те са: 

І. Български език и литература – Овладяване на българския език от децата и развиване на 

речта им като основа на общуването. 

ІІ. Математика – Придобиване на първоначални представи за количествени, пространствени 

и времеви отношения на обектите от децата и овладяване на елементарни математически 

операции 

ІІІ. Околен свят – Адаптиране на децата към социалния и природен свят, като условие за 

изграждане на социална активност, адекватно социално поведение и опазване на природата. 

ІV.Изобразително изкуство – Усвояване на начални представи, умения и отношения, 

свързани с изобразителната дейност и развиване на детското творчество. 

V. Физическа култура – Физическо развитие, укрепване на тялото, духа и здравето на децата. 



VІ. Музика – Формиране на основни умения, лично отношение към музиката и елементарни 

знания за музикалното изкуство. 

VІІ. Конструиране и технологии – Развиване на знания и умения у децата за постигане на 

продуктивен резултат чрез конструиране и моделиране и в поддържането на ред и грижа за 

средата. 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

 

 
 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

НА БРОЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ 
 

Образователно 

направление 

Вариант група 

(2 – 3 

годишни) 

I група 

(3 – 4 

годишни) 

II група 

(4 – 5 

годишни) 

III група 

(5 – 6 

годишни) 

IVгрупа 

(6 – 7 

годишни) 

Български език 

и литература 

2 1 2 2 3 

Математика 1 1 1 2 3 

Околен сят 2 1 2 2 2 

Изобразително 

изкуство 

1 2 2 2 2 

Музика 2 2 2 2 2 

Конструиране и 

технологии 

1 1 1 2 2 

Физическа 

култура 

2 3 3 3 3 

Общо за 

седмицата 

11 11 13 15 17 



СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

за учебна 2022 / 2023 година 
 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ФОРМИ 

ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В  

ВАРИАНТ ГРУПА (2–3 г.) 
 
 

ФОРМИ 

Времетраене 

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК 

7.00 – 8.30 

ДФ 

Прием на децата  

 (сутрешно раздвижване, дейност по избор, индивидуална работа и др.) 
8.30 - 9.00  

ДФ 

Закуска 

(разговори, игри, ритуали, поздрав и др.) 
9.00 – 9.20 

 ПС  

БЕЛ ИИ Математика КТ ОС 

9.20 – 10.00  

ДФ 

(подвижни игри, творчески игри, занимания по интереси и др.) 

10.25 – 10.40 

ПС  

Музика  Музика  ФК 

10.20 – 12.00 

ДФ 

(дейност по избор, междинна подкрепителна закуска, игри на открито, разходки, 

закалителни процедури и др.) 
12.00 – 12.30   Обяд 

12.30 - 15.30 Следобеден сън (следобедна почивка) 
15.30 – 15.45 

ДФ 

(подвижни игри) 

15.45 – 16.00 Следобедна подкрепителна закуска 
  

16.00 – 16.20 

 ПС 

ИИ ФК  ФК  

16.20 - ДФ (игри, разходки, наблюдения, творчески дейности и др.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ФОРМИ 

ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В  

ПЪРВА   ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (3–4 г.)  
 
 

ФОРМИ 

Времетраене 

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК 

7.00 – 8.30 

ДФ 

Прием на децата  

 (сутрешно раздвижване, дейност по избор, индивидуална работа и др.) 
8.30 - 9.00  

ДФ 

Закуска 

(разговори, игри, ритуали, поздрав и др.) 
9.00 – 9.20 

 ПС  

ОС БЕЛ Математика КТ ИИ 

9.20 – 10.00  

ДФ 

(подвижни игри, творчески игри, занимания по интереси и др.) 

10.00 – 10.20 

ПС  

 МУЗИКА  МУЗИКА  

10.20 – 12.00 

ДФ 

(дейност по избор, междинна подкрепителна закуска, игри на открито, разходки, 

закалителни процедури и др.) 

12.00 – 12.30   Обяд 

12.30 - 15.30 Следобеден сън (следобедна почивка) 
15.30 – 15.45 

ДФ 

(подвижни игри) 

15.45 – 16.00 Следобедна подкрепителна закуска 

  

16.00 – 16.20 

 ПС 

ФК ФК ИИ ФК  

16.20 - ДФ (игри, разходки, наблюдения, творчески дейности и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ФОРМИ 

ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЪВ  

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА  

(4–5 г.) – целодневна организация 

 

Форми  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК 

7.00 – 8.30 

ДФ 

Прием на децата  

 (сутрешно раздвижване, дейност по избор, индивидуална работа и др.) 
8.30 - 9.00 

ДФ 

Закуска 

 (разговори , игри, ритуали, поздрав и др.) 
9.00 – 9.20 

 ПС  

ОС БЕЛ ИИ Математика КТ 

 

9.20 – 10.00 

ДФ 

 (подвижни игри, творчески игри, занимания по интереси и др.) 

10.55 – 11.15 

 ПС  

ИИ Музика ФК Музика Математика 

10.20 – 12.00 

ДФ 

(дейност по избор, междинна подкрепителна закуска, игри на открито, разходки, 

закалителни процедури и др.) 

12.00 – 12.30  Обяд 

12,30 – 15,30 Следобеден сън (следобедна почивка) 
15.30 – 15.45 

ДФ 

(подвижни игри) 

15,45 – 16.00 Следобедна подкрепителна закуска 

16.00 – 16.30 

ПС 

ФК ОС БЕЛ ФК ИИ 

16.30 

 ДФ 

(игри, разходки, наблюдения, творчески дейности, ателиета и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ФОРМИ 

ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

В ПОДГОТВИТЕЛНА ТРЕТА А ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (5–6 г.) 
 

ФОРМИ ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК 

7.00 – 8.30  

ДФ 

Прием на децата  

(сутрешно раздвижване, дейност по избор, индивидуална работа и др.) 
8.30 - 9.00  

ДФ 

Закуска 

(разговори , игри, ритуали, поздрав и др.) 
9.00 – 9.30 

 ПС  

БЕЛ Математика ОС Математика БЕЛ 

9.30 – 9.45  

ДФ 

(игри ) 

9.55 – 10.25 

ПС 

КТ Музика ФК Музика ИИ 

10.30 – 

10.50  

ДФ 

Междинна подкрепителна закуска 

(игри ) 

11.00 – 

12.30  

ДФ 

(игри, разходки, наблюдения на открито, дейности по ателиета и др.) 

12.30 – 

13.00 

Обяд 

13.00 – 

15.00 

Следобедна почивка (следобеден сън) 

15.00 – 

15.15  

ДФ 

(подвижни игри) 

 

 

15.15 – 

15.30 

Следобедна подкрепителна закуска 

15.30 – 

16.00 

 ПС  

ИИ 

ФК 

КТ БЕЛ ос ФК 

16.00 - ДФ (творчески игри, игри с правила, дейност по ателиета, разходки и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ФОРМИ 

ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

В ПОДГОТВИТЕЛНА ТРЕТА Б ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (5–6 г.) 

 

ФОРМИ ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК 

7.00 – 8.30  

ДФ 

Прием на децата  

(сутрешно раздвижване, дейност по избор, индивидуална работа и др.) 
8.30 - 9.00  

ДФ 

Закуска 

(разговори , игри, ритуали, поздрав и др.) 
9.00 – 9.30 

 ПС  

БЕЛ Музика ОС Музика БЕЛ 

9.30 – 9.45  

ДФ 

(игри ) 

9.55 – 10.25 

ПС 

КТ Математика ФК Математика ИИ 

10.30 – 

10.50  

ДФ 

Междинна подкрепителна закуска 

(игри ) 

11.00 – 

12.30  

ДФ 

(игри, разходки, наблюдения на открито, дейности по ателиета и др.) 

12.30 – 

13.00 

Обяд 

13.00 – 

15.00 

Следобедна почивка (следобеден сън) 

15.00 – 

15.15  

ДФ 

(подвижни игри) 

 

 

15.15 – 

15.30 

Следобедна подкрепителна закуска 

15.30 – 

16.00 

 ПС  

ИИ 

ФК 

КТ БЕЛ ОС ФК 

16.00 - ДФ (творчески игри, игри с правила, дейност по ателиета, разходки и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ФОРМИ 

ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

В ПОДГОТВИТЕЛНА ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (6-7 г.) 
 

ФОРМИ ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК 

7.00 – 8.30  

ДФ 

Прием на децата  

(сутрешно раздвижване, дейност по избор, индивидуална работа и др.) 
8.30 - 9.00  

ДФ 

Закуска 

(разговори , игри, ритуали, поздрав и др.) 
9.00 – 9.30 

 ПС  

БЕЛ Музика БЕЛ Музика ИИ 

9.30 – 9.45  

ДФ 

(игри ) 

9.45 – 10. 15 

ПС 

ОС Математика КТ Математика БЕЛ 

10.15 – 10.30  

ДФ 

Междинна подкрепителна закуска 

(игри ) 

10.30 – 11,00  

ПС 

 ФК  ФК   

11.00 – 12.30  

ДФ 

(игри, разходки, наблюдения на открито, дейности по ателиета и др.) 

12.30 – 13.00 Обяд 
13.00 – 15.00 Следобедна почивка (следобеден сън) 
15.00 – 15.15  

ДФ 

(подвижни игри) 

 

15.15 – 15.30 Следобедна подкрепителна закуска 
15.30 – 16.00 

 ПС  

ИИ ОС 

КТ 

Математика БЕЛ ФК 

ДФ (творчески игри, игри с правила, дейност по ателиета, разходки и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Постигането на компетентностите за спазване на правила за безопасност и култура на 

поведение на пътя се разгръща в следните направления: правила за движение на пешеходец, 

правила за движение на велосипед, правила за движение в жилищна зона, правила за поведение на 

автобусна спирка, опасни и безопасни места за игра, понятие за пътнотранспортно произшествие,  

сензорна и моторна двигателна активност. 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МИНИМАЛНИЯ БРОЙ НА ОСНОВНИТЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП: 

 

Първа група Втора група Трета група Четвърта 
група 

5 пед. ситуации 

„Нашата 
улица“ 

5 пед. ситуации 

„Улично 
движение“ 

6 пед. ситуации 

„Уча се да се 
движа сам 
безопасно 

7 пед. ситуации 

„Уча се да се 
движа сам 
безопасно“ 

 
 

Обучението по БДП в детската градина се осъществява задължително във всички групи в 

основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. 

Включване в педагогическите ситуации по образователни направления на теми, свързани с 

обучението на децата за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари /ІІ гр.-4 бр., ІІІ гр.- 5 

бр., ІV гр.- 6 бр./ 

Включване в месечните планове и в планираните педагогически ситуации на теми, 

свързани със значението на плодовете, зеленчуците и млечните продукти по Европейската програма 

„Безплатен плод и мляко“. 

Допълнителни форми използвани в учебно време са и дейности от допълнителните образователни 

дейности – английски език, танци, приложни изкуства и футбол, избрани от деца и родители в 

следобедния режим. 
 

Необходимо е трайно приобщаване на родителите към живота в детската градина на 

основата на партньорство и сътрудничество, което ще доведе до облекчаване адаптацията на 

децата при прехода от домашна обстановка към условията в детската градина, особено при 

малките и нови деца. Родителите трябва да водят децата в детската градина с положителна 

нагласа, че децата заедно ще играят, ще учат . 

Необходимо е родителите да разбират своите деца, да опознават съдържанието на 

педагогическия процес и ежедневието в детската градина. От страна на учителите е необходимо 

запознаване на родителите с учебния план на групата в началото на учебната година и с 

очакваните резултати от учебно-възпитателната дейност с децата. Взаимодействието, основано 

на взаимно доверие и сътрудничество, между родителите на всяко дете и екипа на детската 

градина, има голямо значение за развиване на самоувереност и самостоятелност в децата. 

Необходимо е засилване ролята и участието на Училищното настоятелство при провеждане на 

конкурс за допълнителните образователни дейности и на Обществен съвет,който да участва при 

обсъждане на програмите за превенция на ранното напускане и неизвинените отсъствия на деца 

от Детска градина № 194”Милувка”. 
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