
ДЕТСКА ГРАДИНА № 154 ”СБЪДНАТА МЕЧТА“ 

1574 София,  Район “Слатина”  ул.“Слатинска” № 60 тел.: 02/ 8722 435 email: dg154@mail.bg 

 

 

                                                                  ПОКАНА 

                    до родителите на децата от 1 група „ Смехорани“ 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

Във връзка с постъпването на децата в ДГ№154 -1група, Ви каним на среща на тема 

„Адаптацията и социализацията на детето в детската група. 

 

Срещата с родителите ще се проведе на 21.09. 2020 г. от 17,30 в двора на ДГ№154. 

 

Ценим високо Вашето участие в срещата! 

Очакваме Ви! 

 

С уважение: 

           

   Камелия Константинова –  учител 

   Албена Добрева– учител 

 
 

ДЕТСКА ГРАДИНА № 154 ”СБЪДНАТА МЕЧТА“ 

1574 София,  Район “Слатина”  ул.“Слатинска” № 60 тел.: 02/ 8722 435 email: dg154@mail.bg 

 

 

                                                                  ПОКАНА 

                    до родителите на децата от 2 група „ Детелина“ 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

Във връзка с постъпването на децата в ДГ№154 -2 група, Ви каним на среща на 

тема „Адаптацията и социализацията на детето в детската група. 

 

Срещата с родителите ще се проведе на 23.09. 2020 г. от 17,30 в двора на ДГ№154. 

 

Ценим високо Вашето участие в срещата! 

Очакваме Ви! 

 

С уважение: 

           

   Румяна Даскалова –  учител 

   Катерина Кабакчиева– учител 
 



ДЕТСКА ГРАДИНА № 154 ”СБЪДНАТА МЕЧТА“ 

1574 София,  Район “Слатина”  ул.“Слатинска” № 60 тел.: 02/ 8722 435 email: dg154@mail.bg 

 

 

                                                                  ПОКАНА 

                    до родителите на децата от 3 група „ Пчелички“ 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

Във връзка с постъпването на децата в ДГ№154 -3 група, Ви каним на среща на 

тема „Адаптацията и социализацията на детето в детската група“. 

 

Срещата с родителите ще се проведе на 24.09. 2020 г. от 17,30 в двора на ДГ№154. 

 

Ценим високо Вашето участие в срещата! 

Очакваме Ви! 

 

С уважение: 

           

   Соня Радева –  учител 

   Лилия Петришка– учител 

 
 

ДЕТСКА ГРАДИНА № 154 ”СБЪДНАТА МЕЧТА“ 

1574 София,  Район “Слатина”  ул.“Слатинска” № 60 тел.: 02/ 8722 435 email: dg154@mail.bg 

 

 

                                                                  ПОКАНА 

                    до родителите на децата от 4 група „ Слънце“ 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

Във връзка с постъпването на децата в ДГ№154 - 4 група, Ви каним на среща на 

тема „Адаптацията и социализацията на детето в детската група. 

 

Срещата с родителите ще се проведе на 25.09. 2020 г. от 17,30 двора на ДГ№154. 

 

Ценим високо Вашето участие в срещата! 

Очакваме Ви! 

 

С уважение: 

           

   Таня Василева –  учител 

   Таня Димитрова– учител 
 



ДЕТСКА ГРАДИНА № 154 ”СБЪДНАТА МЕЧТА“ 

1574 София,  Район “Слатина”  ул.“Слатинска” № 60 тел.: 02/ 8722 435 email: dg154@mail.bg 

 

 

                                                                  ПОКАНА 

             до родителите на децата от 3а група „ Щастливко“-филиал бл. 73   

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

Във връзка с постъпването на децата в ДГ№154 -3а група, Ви каним на среща на 

тема „Адаптацията и социализацията на детето в детската група. 

 

Срещата с родителите ще се проведе на 28.09. 2020 г. от 17,30 в двора на ДГ№154-

филиал бл.73. 

 

Ценим високо Вашето участие в срещата! 

Очакваме Ви! 

 

С уважение: 

           

   Марияна Корчева –  учител 

   Цветелина Чавдарска– учител 
 

 


