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I. Обосновка на необходимостта от разработване на план за 

взаимодействие: 

 

1.Цели и очаквани резултати. 

Цели: 

Създаване на условия за: 

• Приемственост между детската градина и училището, 

• Психолого – педагогическа подкрепа на децата в прехода „ 

детска  градина – училище”, 

• Информационна осигуреност на родителите. 

            2. Очаквани резултати. 

• Гарантиране на плавен праход на децата от детската 

градина към училището. 

• Гарантиране на равен шанс на всяко дете при постъпване в 

училище. 

• Информационна подкрепа на децата и техните семейства. 

II. Индикатори за успех. 

• Желание у учителите  от двете образователни институции за 

професионално общуване между тях. 

• Балансирано участие на детската градина и училището в 

планирани дейности. 

• Участие на родителите. 

• Удовлетвореност на децата. 

III. Съвместни дейности. 

1. Работни срещи за обмен на педагогическа информация 

 

Обмен за информация за нивото на усвояване на учебния 

материал по образователни наплавления от децата от 

подготвителна група. 

 

Обмен на информация относно степента на усвояемост на 

български език от децата от уязвимите групи. 

 

2. Размяна на педагогически визити. 

 

Посещение на педагогически ситуации в Подготвителна група 

от бъдещите учители  на първи клас. 

 

Посещение на децата от ПГ в училище . 

 

3. Съвместни празници и развлечения. 



Откриване на учебна година. 

Пролетен бал. 

Тържество по случай завършването на децата на 

Подготвителна група. 

Съвместно участие  в празничната програма на с. Тънково по 

случай панаира на селото, Коледа и Великден. 

4. Информационни и консултативни срещи за родители: 

За запознаване с новите изисквания в първи клас за по- плавен 

преход между детска градина и училище. 
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