
 

Детска Градина „ КРЕМЕНА” р-н ,,Тракия“ , гр. Пловдив, ул. „Цар Светослав Тертер“ №29, Бл.11, Вх. А-Г, 

тел.032/682291, e-mail kremena@dg.plovdiv.bg 
 

 

Утвърждавам:……………….. 

Директор на ДГ „ Кремена“ 

План 

на Координиращ екип за обща и допълнителна подкрепа 

на децата за учебна 2021/2022 година 
№ Дейност  Срок Отговорник  
 Общи дейности   

1.  Определяне на координатор на дейностите за предоставяне 

на личностна подкрепа за развитие 

Месец Септември 

2021 г.  

Директорът  

2.  Изготвяне на План за предоставяне на подкрепа за 

личностно развитие на децата от ДГ „Кремена“ 

Месец Септември 

2021 г. 

Координаторът 

3.  Осигуряване на педагогически специалисти/ психолог, 

логопед, ресурсен учител/ за предоставяне на подкрепа за 

личностно развитие 

В началото на учебната 

година 

Директорът, 

Координаторът 

4.  
Съставяне на график за екипните срещи между учителите и 

педагогическите  специалисти  

В началото на учебната 

година 
Координаторът 

 

5.  

 

Изготвяне и представяне пред педагогическия съвет и пред 

началника на РУО на обобщен доклад за състоянието на 

 

Месец Май 

2022 г. 

 

Координаторът 

 



процеса на приобщаващо образование в детската градина 

за учебната 2021/2022  
    

 Дейности за осигуряване на обща подкрепа за 

личностно развитие 

  

1.  Провеждане на ранна диагностика за откриване на деца с 

обучителни затруднения и в риск от отпадане. Анализ на 

резултатите от проследяване на постиженията на децата от 

началото на учебната година. Набелязване на конкретни 

мерки за включване на отделни деца в дейности, насочени 

към превенция на обучителни затруднения.     

Месец Октомври 

2021г. 

Координаторът, 

Провеждащите скрининг теста, 

учителите в групите 

2.  Изготвяне на план за дейностите, свързани с грижа за 

здравето и повишаване на здравната култура 

Месец октомври 

2021г.  

Мед. Специалисти в ДГ, МО по 

математика и физическа култура 

3.  Проучване на желанията и включване на деца в групи за 

занимания по интереси чрез предоставяне на ДПУ 

Месец октомври 

2021г. 

Директорът, външни специалисти, 

ръководителите на групите 

4.  Осигуряване на възможности за изява на децата чрез 

включването им в дейности в детската градина и извън нея. 

(Организиране на изложби) 

През учебната година Учителите в групите, ръководителите 

на клубове 

5.  Провеждане на срещи с родителите и/или с хора с различни 

професии за запознаване на децата с професиите чрез 

формите на педагогическо взаимодействие, по време на 

игра и на дейности по избор на децата( провеждане на ден 

на отворените врати) 

През учебната година Координаторът, учителите в групите 

6.  Проследяване напредъка на децата с обучителни 

затруднения 

През учебната година Координаторът, учителите в групите,  

Специалистите, работещи с децата 

7.  Изготвяне на анализ и оценка на индивидуалните 

потребности на децата с цел оказване, при необходимост, 

на допълнителна подкрепа  

През учебната година Координаторът, учителите в групите,  

Специалистите, работещи с децата 

    

 Дейности за осигуряване на допълнителна 

подкрепа за личностно развитие 

  



1.  Определяне на необходимост от извършване на оценка от 

екип на за подкрепа за личностно развитие за предоставяне 

на допълнителна подкрепа на отделни деца 

В началото на учебната 

година 

Координаторът, учителите в групите 

2.  Сформиране на екипи за подкрепа на личностно развитие При разпознаване на 

необходимост от подкрепа 

Директорът, координаторът 

3.  Оценка на индивидуалните потребности за осигуряване на 

допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца, за 

които има индикация, че са със СОП 

До 3 месеца от началото 

на учебната година и по 

всяко време на учебната 

година, ако се разпознае 

потребност.  

Продължителността на 

оценяването е най-малко 

14 дни 

Екипи за подкрепа на личностно 

развитие, координаторът 

4.  Оценка на индивидуалните потребности за осигуряване на 

допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца с 

изявени дарби 

Не по-късно от 3 месеца 

от установяване на 

потребността от 

извършване на оценка  

Екипи за подкрепа на личностно 

развитие, координаторът 

5.  Оценка на индивидуалните потребности за осигуряване на 

допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца в 

риск от отпадане от образование 

Не по-късно от 3 месеца 

от установяване на 

потребността от 

извършване на оценка 

Екипи за подкрепа на личностно 

развитие, координаторът 

6.  Оценка на индивидуалните потребности за осигуряване на 

допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца с 

хронични заболявания 

Не по-късно от 3 месеца 

от установяване на 

потребността от 

извършване на оценка 

Екипи за подкрепа на личностно 

развитие, координаторът 

7.  Представяне на писмени доклади от специалистите до 

председателя на екипа за личностно развитие за 

резултатите от оценяването 

3-дневен срок от 

завършване на оценката 

Педагогическите специалисти в 

състава на екипите 

8.  Изготвяне на план за подкрепа за всяко нуждаещо се дете До 1 месец след 

извършване на оценката 

Екипи за подкрепа на личностно 

развитие 

9.  Запознаване на родителите с извършената оценка на 

индивидуалните потребности и с решението за предложена 

допълнителна подкрепа за личностно развитие 

След изготвяне на картата 

за оценка 

Екипи за подкрепа на личностно 

развитие 



10.  Проследяване напредъка в развитието на детето  В началото на учебната 

година, в края на първи 

срок и в края на втори 

срок 

Екипи за подкрепа на личностно 

развитие, координаторът 

11.  Изготвяне на анализ и оценка на индивидуалния напредък 

на всяко дете, което е на допълнителна подкрепа. 

Изготвяне на становище и даване на препоръки за работа с 

детето.  

В началото на учебната 

година, в края на първи 

срок и в края на втори 

срок 

Екипи за подкрепа на личностно 

развитие, координаторът 

12.  Изготвяне на доклад до директора на детската градина за 

изпълнение на плана за подкрепа на детето. 

В 10-дневен срок след 

края на учебното време 

Екипи за подкрепа на личностно 

развитие, координаторът 

 

Координиращ екип:   

Координатор:   

Мариета Игаренска  - психолог -    ………………… 

Членове:  

Петя Йорданова – рес. учител -  ………………………. 

Атанас Каменов  - логопед -      ………………………… 

Олга Чолакова  - ст. учител -      …………………………. 

             

 

 

 

Дата: ………………………., гр. Пловдив    


