
Уважаеми родители, 
Благодарим Ви, че ни се доверихте и избрахте Детска градина “Арабела” за 

предучилищното възпитание на Вашето дете! 
ДГ „Арабела” работи по Програма, която е насочена към изграждане на основа за нагласи, 
умения и навици, необходими на детето Ви в бързопроменящата се действителност; 
насърчава развитието на характеристики, които ще го подготвят да приеме 
предизвикателствата на ХХI век: 
 Да посреща промяната и да оказва влияние върху нея 

 Да мисли критично и да прави избор 
 Да бъде творец с развито въображение и находчивост 
 Да пази и обича природата 
 Да се грижи за природата и селището, в което живее 
Вие имате уникалната възможност да участвате във възпитанието на Вашето дете като 
пълноправни партньори на педагозите в ДГ “Арабела”.  

Ние разчитаме на Вашето активно сътрудничество.  

За изграждане на благоприятна творческа атмосфера по време на съвместната ни 
работа Ви предлагаме следното 

СПОРАЗУМЕНИЕ 
Между семейството и педагогическия екип 

Ние, педагогическия екип ще: 
 Разглеждаме всяко дете /семейство/ като уникално; 
 Осъществяваме разнообразни дейности, съобразени с възрастта на детето Ви; 

 Създаваме подходящи условия на Вашето дете, за да открие и опознае силните си 
страни и да развива останалите; 

 Предоставяме Ви редовно информация за напредъка на детето; 
 Провеждаме редовно информативни и тематични родителски срещи; 
 Даваме пълен финансов отчет за дарените и изразходвани средства пред финансовата 

комисия на Родителския съвет; 
 Провеждаме родителски консултации по предварителна заявка; 

 Даваме информация на родителите как да участват в групата като доброволци; 
 Изпращаме своевременна информация до семейството, ако детето е болно или е 

претърпяло злополука; 
 Гарантираме поверителност относно Вас и Вашето семейство; 
 Ръководим се в отношенията си със семейството Ви от следните принципи: честност, 

откритост, взаимно доверие, взаимно уважение, обективност при поднасяне 
на информацията, зачитане мнението на семейството. 

 
Ние, родителите ще участваме в дейностите на ДГ „Арабела” като: 

 Водим детето си в детска градина “Арабела” сутрин до 8.30 часа и го подготвяме за 
деня; 

 Идваме да вземем детето си в определеното време; 
 Внасяме такса до 10-то число на месеца; 
 Обличаме детето си, като се съобразяваме със сезона и условията; 
 Информираме педагогическия екип, ако се наложи детето да отсъства за деня или по- 

продължително време; 
 При отсъствие на детето ни от ДГ за по-дълго от пет дни, предоставяме бележка от 

личния лекар /при заболяване/ или от семейството/при други обстоятелства/; 
 Следим и четем съобщенията и информацията, публикувани в създадена затворена 

Facebook група; 
 Участваме в родителски срещи, изказваме открито мнението си, осъществяваме 

редовна обратна връзка с учителите; 
 Приемаме и се съобразяваме с взети решения на общо родителско събрание /за ДГ/, 

на родителска среща /за групата/, на Обществен съвет. 
 Възстановяваме материални щети по вина на детето; 
 Интересуваме се за развитието и напредъка на детето; 
 Отделяме достатъчно време за общуване и игра с детето; 
 Подбираме и контролираме телевизионните предавания, които гледа детето ни 

продължителността на заниманията му и престой с дигитални устройства; 

 Включваме се в дейности, организирани от ДГ “Арабела” и съдействаме за тяхното 
провеждане; 

 Даваме добър пример на детето си , възпитаваме го в уважение към ДГ, учителите и 
персонала; 

 



В отношенията си с педагогическия екип се ръководим от принципите на: 
Толерантност, добронамереност, честност, откритост, взаимно доверие, взаимно 
уважение. 
 
Подпис на семейството: 
 
1……………………………………………………………………………………………………….. 

/имена на родителя и подпис/ 

 
2……………………………………………………………………………………………………….. 

/имена на родителя и подпис/ 
Дата: 
 
Директор:______________ 
 
Педагогическия екип 
 
1………………………………………………………………………………………………………. 
 
2………………………………………………………………………………………………………. 
    
 
Дата: 
Адрес на ДГ “Арабела” Видин ул.”Любен Порчелов “ № 2 тел/факс 601 746 
e-mail: adgarabella.vd@gmaul.com     www.arabella-kindergarten.com 
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