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ДО РОДИТЕЛИТЕ 

НА ДЕЦА В ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 

В ДГ „ОСМИ МАРТ“ 

ГР. ПЛАЧКОВЦИ 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

 

 Във връзка със Заповед № РД01–677/25.11.20 г. на министъра на здравеопазването и 

Заповед № РД09-3464/27.11.20 г на министъра на образованието и науката и моя Заповед 

№61/30.11.20 г., в ДГ „Осми март“ е преустановено присъствието във формите на 

педагогическо взаимодействие. 

 Педагогическото взаимодействие ще се осъществява, доколкото и ако е възможно, от 

разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните  и 

телекомуникационните технологии с ваше участие. 

 Отчитайки възрастовите особености на децата, интернет свързаността, наличните 

ресурси и техника, както и дигиталните умения на участниците, липсата на обективна 

възможност за осъществяване в електронна среда на обучение от разстояние, ви предлагаме 

друг подходящ начин, който да осигури ефективност и непрекъснатост на процеса на 

взаимодействие с децата. 

 Учителя ще подготвя видеа за постигане на конкретни задачи, насоки за провеждане на 

конкретна дейност, които ще споделя с вас на Месенджер, които в подходящ момент да 

споделяте с децата. 

 Ще ви бъдат изпращани материали насърчаващи физическата активност на децата 

вкъщи, както и игри, които стимулират творчеството и участието на цялото семейство. 

 Съдържанието ще бъде съобразено със семейната ви среда и с ресурсите, които са 

обичайно налични в дома. 

 Проследяването на постиженията на децата ще се извършва чрез наблюдение /снимков 

и видео материал изпратен от вас на учителя/ и чрез обсъждане с вас по телефона. 

 В периода на провеждане на педагогическо взаимодействие на децата не се пишат 

отсъствия. 

 В процеса на взаимодействие ще се използват моите и вашите електронни устройства и 

ще се работи с децата пред екран, като престоят на децата Ви пред екрана не трябва да 

надхвърля 30 минути дневно. 

 Материалите ще Ви бъдат изпращани от Петя Димова – директор с група, всеки работен 

ден от 10.00 до 12.00 часа, по Месенджер и след изрично заявено от Вас желание /Декларация/. 

 Приложение: Декларация за съгласие за участие в педагогическо взаимодействие от 

разстояние. 

 

С уважение, 

 

Петя Димова 

Директор  

ДГ „Осми март“ 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за 

получено съгласие за педагогическо взаимодействие от разстояние 

От…………........................................................................... 

Родител на…………………………………………………, 

дете от задължително предучилищно образование в ДГ „Осми март“ 

 

      Давам съгласието си, за участие на детето ми в педагогическо взаимодействие от 

разстояние в електронна среда.  

Давам съгласието си, да получавам разработени материали, видеа, аудиофайлове 

и др. от учителя. 

Получих от учителя познавателните книжки на моето дете по Български език и 

литература, Математика и Околен свет и декларирам, че ще ги опазя в приличен вид и 

ще ги предам в детската градина при поискване от учителя. 

Материалите може да ми изпращате на:……………………………………………... 

 

Подпис: 

/родител/ 

Дата:………………….. 
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