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І. ОСНОВНИ ИДЕИ 

⮚ След семейството детската градина е значим фактор във формирането на личността и в изграждането на нови ролеви отношения.  

⮚ Детската градина поставя пред децата реални изисквания да взаимодействат, да се трудят, да се съобразяват, да намерят и заемат своето място 

в колектива и в социалната среда. 

⮚ Детската градина има своите значими функции да подпомогне порастващото дете да открие и развие своята индивидуалност; да осигури среда, 

в която детето да може да се сравнява, да се конкурира и сътрудничи, за да възпита у себе си онези умения, които ще го направят социално 

адаптивен и способен да се впише в общността. 

⮚ Детската градина като институция изгражда позитивен организационен климат, създава условия за сътрудничество, ефективна комуникация и 

отношения на загриженост между всички участници в процеса на образование. 

⮚ Детската градина самостоятелно разработва и прилага цялостни политики за подкрепа за личностно развитие на детето, за изграждане на 

позитивен организационен климат, за утвърждаване на позитивна дисциплина и развитие на детската общност, които се базират на идеите и 

принципите на приобщаващото образование. 

 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

Подкрепа за личностно развитие включва: 

1. Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

2. Допълнително обучение по образователните направления при условията на закона; 

3. Допълнителни модули за деца, които не владеят български език; 

4. Допълнителни консултации по образователните направления, които се провеждат извън основните форми на педагогическо взаимодействие; 

5. Занимания по интереси; 

6. Грижа за здравето; 

7. Поощряване с морални и материални награди; 

8. Дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 

9. Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения; 

10. Логопедична работа. 
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III. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

 

№ Дейности, свързани с екипна работа между учителите и другите педагогически 

специалисти. 

Срок  Отговорник  

1. Обмяна на информация, опит и добри практики между учителите в група и другите 

педагогически специалисти. 

постоянен учители по групи 

2. Изготвяне на програми за развитие на децата с обучителни затруднения м. октомври  учители по групи, ЕПЛР 

 

№ Дейности, свързани с допълнително обучение на децата. 

 

Срок  Отговорник  

1. Организиране и провеждане на допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

по образователни направления в зависимост от конкретните трудности на децата. 

постоянен учители по групи 

2. Психологическа подкрепа на децата и развиване на умения за учене, социализиране, 

адаптиране към средата 

постоянен учители по групи,  

психолог  

 

№ Дейности, свързани със занимания по интереси. Срок  Отговорник  

1. Обмяна на информация между учителите и родителите за установяване интересите на 

децата. 

м. септември 

м. февруари 

учители по групи 

2. Създаване на групи по интереси. м. октомври учители по групи,  

психолог ДГ 

3. Организиране на допълнителни културни, спортни и др. дейности и инициативи. м. октомври 

м. март 

учители по групи 

4. Включване на децата в извънкласни дейности и мероприятия - тържества,  

конкурси, състезания, концерти 

По план за 

празници и 

развлечения на 

ДГ 

учители по групи 

 

№ Дейности, свързани с грижа за здравето на децата. 

 

Срок  Отговорник  

1. Осигуряване на сигурна и безопасна среда. 

 

По план БАК  

По план БДП 

Директор, 

учители по групи 

2. Провеждане на педагогически ситуации - беседи по здравни теми, свързани с превенция и постоянен учители по групи,  



4 
 

здравословен начин на живот. психолог ДГ 

 

 

№ Дейности, свързани с превенция на насилието. 

 

Срок  Отговорник  

1. Провеждане на разговори с родителите и осигуряване на своевременна психологическа 

подкрепа на деца в риск. 

постоянен учители по групи, 

психолог  

2. Провеждане на ДФПВ на следните теми: 

 „Насилие между деца“, „Домашно насилие“,  „Разрешаване на конфликти“   

м. октомври 

м. февруари 

м. април 

КЕПИНТ, 

учители по групи,  

психолог  

3. Подпомагане на децата при решаването на конфликти и създаване на отношения, 

основани на толерантност, приемане и разбирателство. 

постоянен учители по групи 

4. Провеждане на вътрешноинституционални обучения на  учителите за справяне с 

агресията на децата. 

постоянен КЕПИНТ, 

психолог  

5. Екипни срещи по график с Координационния екип при случаи на тормоз/ насилие. 

Периодично разглеждане на случаите. 

м. септември 

м. януари 

м. април 

ЕПЛР, 

Учители по групи, 
КЕПИНТ 

6. Включване на родителите към различни съвместни дейности с цел установяването на 

добър диалог и отношения на доверие между деца, родители и учители. 

м. декември 

м. март 

м. април 

учители по групи 

7. Съвместна работа с Агенция за социално подпомагане, отдел Закрила на детето, отдел 

Образование, РПУ и други институции. 

постоянен Директор, ЕПЛР, КЕПИНТ 

 

№ Дейности, свързани с мотивация и преодоляване на проблемното поведение. 

 

Срок  Отговорник  

1. Провеждане на тематични конкурси и мероприятия на ниво детска градина, осигуряващи 

възможности за изява на децата. 

м. октомври 

м. декември 

м. март 

м. април 

учители по групи 

2. Създаване на добра практика за зачитане на напредъка и успехите на децата – награди, 

грамоти. 

м. септември Директор, 

учители по групи 

3. Детско портфолио. постоянен учители по групи 

4. Оценка на индивидуалните потребности на децата със СОП и изготвяне на план за 

оказване на ОПЛР или  ДПЛР на децата.  

м. септември ЕПЛР,  

учители по групи  
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5. Събиране на информация за деца в риск от отпадане  и изготвяне на план за личностна 

подкрепа. 

 

м. септември 

 

ЕПЛР, 

Учители по групи, 
КЕПИНТ 

6. Включване на детето в дейности в полза на групата, съобразено с неговите желания и 

възможности. 

постоянен учители по групи 

 

 

№ Дейности, свързани с ранно оценяване на потребностите и превенция на 

обучителните затруднения. 

Срок  Отговорник  

1. Наблюдение на децата и провеждане на ранна диагностика на децата от 1 група /скрининг 

тест/  с цел ранно разпознаване на обучителни затруднения. 

м. септември, 

постоянен 

учители по групи, 

ЕПЛР 

2. Определяне със заповед на директора координатор  за организиране на процеса за обща и 

допълнителна подкрепа за личностно развитие. 

м. септември Директор 

 

3. Насочване  на децата за индивидуална работа с  психолог, логопед, ресурсен  учител м. септември учители по групи 

4. Оценка на индивидуалните потребности на децата със СОП и изготвяне на план за 

оказване на ОПЛР или  ДПЛР на децата.  

м. октомври  ЕПЛР,  

учители по групи  

5. Събиране на информация за деца в риск от отпадане  и изготвяне на план за личностна 

подкрепа. 

м. септември 

 

ЕПЛР, 

Учители по групи, 
КЕПИНТ 

6. Включване на детето в дейности в полза на групата, съобразено с неговите желания и 

възможности. 

постоянен учители по групи 

 

№ Дейности, свързани с логопедична работа. Срок  Отговорник  

1. Осигуряване на условия за провеждане на наблюдение и тестове от логопед на децата. 

Определяне на  потребностите от индивидуална логопедична работа. 

м. септември, 

постоянен 

Директор, 

ЕПЛР, 

учители по групи 

2. Индивидуална работа с логопед на децата с установени потребности Посотянен по 

утвърден график 

Логопед  

3. Извършване на консултативна дейност с родители и мотивирането им за активно участие 

в логопедичния процес 

постоянен учители по групи,  

логопед, ЕПЛР 

 

        Изготвил: 

Галина Недева 

Директор ДГ „Червената шапчица“ 
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