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Модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейна среда 

към условията на ДГ №12 „Ян Бибиян“ 

I. Работа с родители 

1. Провеждане на общи, а при необходимост и индивидуални срещи с родителите преди 

първото постъпване на децата в детската градина.  

2. Информационно обезпечаване на родителите с: 

- извлечение от Правилник за дейността на ДГ №12 „Ян Бибиян“относно правата и 

задълженията на родителите; 

- здравни изисквания при постъпване на дете в детска градина; 

- материали за психологическа подкрепа на детето и семейството; 

- контакти с детската градина. 

3. Изготвяне на график за плавно постъпване на децата от първа възрастова група. 

4. Изграждане на ефективно взаимодействие с родителите и сътрудничество с екипа на 

детската градина за синхронизиране на задачите и целите при адаптиране на детето чрез 

индивидуални разговори между учители и родители. 

5. При необходимост или желание на някоя от страните,  детската градина организира  

срещи за консултации между екипа на групата и родителя в удобно за двете страни време. 

6. Осигуряване на условия в периода на адаптация  за краткосрочно включване на 

родителите в отделни режимни моменти, в които детето среща затруднения.  

Учителите на групата определят необходимостта от присъствие на родителите, 

конкретните режимни моменти, както и времетраенето на присъствието, което не може да 

надвишава 30 минути дневно. 

Необходимостта от присъствието на родителите се регламентира предварително на 

индивидуални консултации с психолога и учителите на групата при спазване на следните 

условия: 

- присъствието на родител е възможно само, ако то не застрашава здравето и 

безопасността на децата, както и не нарушава психоклимата в групата; 

- в групата могат да присъстват най-много до двама родители от различни семейства в 

един и същи режимен момент; 
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- продължителността на престоя, както и действията на родителите, се договарят  

предварително; 

- родителят на детето може да присъства за период не по-дълъг от една седмица; 

- изготвя се график на присъствията, който се оповестява предварително. 

7. При възникване на необходимост от присъствие на родители при адаптация на деца от 

втора, трета и четвърта възрастови групи, условията за това се регламентират за всеки 

отделен случай между родителите на детето и учителите на групата. 

 

II.                Работа с деца 

1. В детската градина се провеждат специални игри – занимания, насочени към 

подобряване на психическото и емоционалното състояния на децата. 

2. Подбират се игри и упражнения  за изграждане на положително отношение към 

детската градина. 

3. Психологът извършва наблюдение в групата в периода на адаптация и при 

необходимост взема необходимите мерки за плавното ѝ протичане. 

 


