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СИСТЕМА  ЗА ПООЩРЯВАНЕ НА ДЕЦАТА В 

 

ДГ№ 4 „ТЕМЕНУЖКА ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящата система е  изготвена  в съответствие с чл.  178 ал.1 т.11  от ЗПУО  и чл.54 от 

Наредбата за приобщаващото образование . Приета е с  Решение №  3 на ПС ,проведен на 

17.04.2018 г. /протокол№ 4/ 18.04.2018 .Утвърдена е   със заповед № 589/ 18.04.2018 
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          За да бъдат отгледани физически и психически здрави и щастливи деца е необходимо 

да ги подкрепим да се развиват като мислещи, действащи и уверени в себе си в процеса на 

тяхното развитие.  
 Поощряването с морални и материални награди, като елемент от Общата подкрепа 

за личностно развитие в детската градина, ще мотивира децата за по-активно включване в 

дейностите от образователния процес и ще насърчи по-скромните и слабо изявени деца, 

като в същото време ще разшири хоризонтите за таланта и даровитостта на други.  

 Настоящата Система за поощряване на децата с морални и материални награди  

цели да обедини усилията на педагогическите специалисти от ДГ „Теменужка“ в 

изграждането на подкрепяща среда, в която детето да бъде мотивирано и насърчавано 

така, че да развива способностите си и да изразява себе си, като вижда отражението от 

дейността си чрез отношението и оценката на другите. 

 

1. Принципи, обосноваващи и обезпечаващи процеса на поощрение с награди 

           1.1.обоснованост и аргументираност на процеса ; 

         1.2.обективност при проследяване на участието или оценяването на резултата; 

         1.3.равнопоставеност; 

         1.4.дипломатичност при награждаването. 

 

2. Критерии за постижения и резултатност: 

2.1за лично постижение (надграждане на лични постижения); 

2.2. творчество 

 

3. Критерии за участие: 

3.1.спазване на правилата на групата:  

 дисциплина   

 учтив тон   

 изслушване на другия, прояви на толерантнocm ; 

3.2. оказване на помощ; 

3.3.проява на самоконтрол; 

3.4. признаване на грешки.  

 

4. Видове награди от учители 

4.1.Морални награди за дете (като поощрение по време на участие на детето или 

за резултат и постижение): 

- устна похвала (пред децата, пред учители, пред родители); 

- аплодисменти (в зависимост от ситуацията); 

- ръкостискане; 

- получаване на желана роля . 

- водач на групата (за дейности или за деня); 

- отговорник/ци за кът/ателие; 

            4.2.Материални награди за дете: 
- стикери (емотикони и др. – могат да бъдат залепени на познавателните 

книжки, в албумче или тефтерче на детето или на табло за оповестяване – по 

преценка на учителите); 

- отличителен знак „Най-добър за деня“ (символ по избор на групата ). 
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5. Видове награди от директора – присъждат се грамоти за: 
5.1. отлични постижения и резултати в дейности на детската градина ; 

 5.2.за участие в събития , празници и турнири ; 

5.3.грамота  за дете „Посланик на доброто” 

6. Процедура за награждаване. 
6.1.Педагогическите специалисти  изготвят писмено мотивирано предложение до 
директора  
6.2. Директорът  със заповед определя децата . 
6.3.Преминава се към процедура за награждаване  чрез осигуряване на подходящи 
условия: 

- тържествена обстановка; 

- присъствие на родители и гости; 

- медийно отразяване - отразяване на таблото , във Фейсбук страницата  и на  
сайта  
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