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ПРОЦЕДУРА 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА 

ЛИЧНОСТНО  РАЗВИТИЕ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕФИЦИТИ ПРИ ДЕЦА 

ОТ ДГ№ 4 „ТЕМЕНУЖКА ” 

 

1. В началото на учебната година Директорът изготвя заповед за 

определяне на Координатор и членове на Екипа за обща и 

допълнителна подкрепа  за личностно развитие в детската градина. 

2. Координаторът изготвя  график за екипни срещи за идентифициране 

на децата, нуждаещи се от подкрепа за личностно развитие, който е 

неизменна част от годишния план. 

3. При наблюдение на дефицити в съответната област педагозите в ДГ 

следват следните стъпки: 

- Уведомяват писимено директора; 

- Провеждат екипна среща между педагогическия екип на групата 

и психолога; 

- Педагогическият екип и/или психолога (в зависимост от 

конкретните дефицити) информират родителите в индивидуална 

консултация, като избират най-подходящият и щадящначин и 

дават насоки за работа вкъщи; 

- Учителите провеждат индивидуална работа с детето, 

подготвят индивидуални материали за работа, съобразени с 

потребностите и възможностите на детето; 

- При установяване на дефицит в компетенциите на психолога, 

детето бива включено в график; 

- Ако установените дефицити не могат да бъдат обхванати от 

специалистите в ДГ, родителят бива насочен към нужния 

специалист  извън обсега на ДГ; 

4. По време на всяка една екипна среща за допълнителна или обща 

подкрепа се води протокол, в който се подписват всички участници. 

Протоколите се съхраняват при Координатора на екипа. 

5. Общата подкрепа за личностно развитие в детската градина, която е 

насочена към превенцията на обучителните затруднения, се изразява 

във включване на отделни деца в дейности според техните 

потребности, установени след ранното оценяване като: 
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- обучение чрез допълнителни модули за деца, които не владеят 

български език – дейността се извършва от учителите в групата в 

детската градина; 

- прилагане на програми за психомоторно, познавателно и езиково 

развитие (извършват се от психолог, логопед или от друг 

педагогически специалист при необходимост – рехабилитатор на 

слуха и говора и др.); 

- индивидуална и групова работа при установени езикови и/или 

емоционално-поведенчески, и/или сензорни затруднения 

(извършват се от психолог, логопед или от друг педагогически 

специалист при необходимост – рехабилитатор на слуха и говора 

и др.). 

6. Превенция на обучителните затруднения се предоставя след 

обсъждане на информацията от входните равнища по учебни 

предмети, от индивидуалния напредък в обучението и от 

наблюдението на развитието на отделни деца, които срещат 

затруднения в обучението. 

7. Учителите в групата установяват напредъка на всяко дете, което е 

включено в дейности по обща подкрепа, поне два пъти в рамките на 

учебната година въз основа на материали от дейността му - рисунки 

и други творчески работи на детето, както и в резултат на писмени 

становища от логопеда, психолога или от друг специалист за 

развитието на детето. За резултатите от напредъка на детето 

учителите изготвят доклад до Директора. Материалите, становищата 

и докладът се съхраняват в детското портфолио и в личното 

образователно дело на детето. 

8. Обсъждането на цялата информация се прави от учителите в групата 

с психолога в детската градина в срокове и във формат, определени 

от директора на детската градина, като за резултатите от 

обсъждането се уведомява родителят, представителят на детето или 

лицето, което полага грижи за детето. 

9. В случаите, когато дете получава обща подкрепа и не се отчита 

напредък в развитието му в рамките на три месеца от началото на 

предоставянето на подкрепата, учителите в групата на детето, 

обсъждат с психолога и с родителя (настойника), насочването на 

детето за извършване на оценка на индивидуалните му потребности 

от екип за подкрепа за личностно развитие. 
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10.  В края на учебната година Екипът представя на Директора обобщен 

доклад за състоянието на децата, на които е оказана личностна 

подкрепа. 

11.  При констатиране на необходимост от допълнителна подкрепа се 

установи липса на достатъчен вътрешен ресурс за работа с 

конкретно дете, Екипът представя доклад на Директора със 

становище по случая. 

12.  Директорът, съвместно с Координатора, отправят предложение към 

родителите за заявяване на допълнителна подкрепа. 

13.  Родителят подава заявление към Директора на детската градина, 

придружено с необходимите документи. 

14.  Директорът изпраща заявлението за осигуряване на необходимите 

ресурси към Регионален център за подкрепа на приобщаващото 

образование. 

15.  Директорът на Регионалния център за подкрепа на приобщаващото 

образование определя и изпраща екип за оценяване на специалните 

образователни потребности на детето. 

16.  След извършване на оценката, Директорът на Регионалния център 

изпраща писмен отговор с одобрение или неодобрение за 

предоставяне на допълнителна подкрепа. 

17.  При одобрена допълнителна подкрепа, Директорът на детската 

градина издава заповед за сформиране на Координационен екип и 

координаторът насрочва екипни срещи. Води се протокол от 

заседанието, в който е изразено становището на всеки член на екипа. 

Към протокола членовете на екипа прилагат писмените си доклади и 

становища. 

18.  Екипът изготвя индивидуална образователна  програма  

19.  Екипът проследява динамиката в развитието на детето и 

изпълнението на индивидуалната образователна програма и  

индивидуалния план за личностно развитие в края на първото 

полугодие (месец Януари) и в края на учебната година (месец Май). 

20.  В края на учебната година Координационният Екип изготвя доклад 

за постигнатите резултати по случая на всяко дете. 

 

 

mailto:4@abv.bg

