
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

КЪМ   ПРАВИЛНИК   ЗА   ДЕЙНОСТТА  НА ДГ № 12 „ЯН БИБИЯН“ 

 

 

ПРОЦЕДУРА 

за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно  развитие на 

децата в ДГ№ 12 „Ян Бибиян” 

1. В началотото 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. Директорът  утвърждава график за екипни срещи за идентифициране на 

децата, нуждаещи се от подкрепа, който е неизменна част от годишния план. 

3. По време на екипните срещи се води протокол, в който се подписват всички 

участници. Протоколите се съхраняват при координатора на екипа. 

4. По   време на работния процес екипът проследява напредъка в развитието  на 

децата и ефективността на предприетите действия. 

5. В края на учебната година Екипът  представя на Директора обобщен доклад 

за състоянието на децата, на които е оказана личностна подкрепа. 

6. При констатиране на липса на достатъчен вътрешен ресурс  при работата с 

някое от децата и необходимост от допълнителна подкрепа, Екипът 

представя доклад  на Директора със становище по случая. 

7. Директорът, съвместно с Координатора, отправят предложение към 

родителите за заявяване на допълнителна подкрепа. 

8.  Родителят подава заявлени към Директора на детската градина, придружено 

с необходимите документи. 

9. Директорът изпраща  заявлението за осигуряване на необходимите ресурси 

към регионален център за подкрепа на приобщаващото образование. 

10.  Директорът на регионалния център за подкрепа на приобщаващото 

образование определя и изпраща екип за оценяване на специалните 

образователни потребности на детето. 

11.  След извършване на оценката, Директорът на регионалния център изпраща 

писмен отговор  с одобрение или неодобрение за предоставяне на 

допълнителна подкрепа. 

12.  При одобрена допълнителна подкрепа, Директорът на детската градина 

издава заповед за сформиране на екип за подкрепа на личностното развитие 

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. 

13.  Екипът изготвя индивидуална учебна програма и индивидуален  плана за 

работа. 

14.  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). 

15.  Екипът изготвя доклад за постигнатите резултати по случая в края на 

учебната година. 


