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                                                         МОДЕЛ 

ЗА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВАТА И ДЕЦАТА 

В ПЕРИОДА НА АДАПТАЦИЯ 

ОТ СЕМЕЙНАТА СРЕДА КЪМ ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

1. Преди първото посещение на децата, класирани в първа възрастова група в детската градина, 

на открито в двора на предучилищната институция се провежда опознавателна среща със 

семействата, децата, учителите и ръководството при спазване на необходимите 

противоепидемични мерки. 

2. С родителите се провежда Анкета „Сътрудничество между семейството и детската градина“, с 

въпроси за опознаване личностните характеристики на детето, което постъпва в детското 

заведение. 

3. При първоначално постъпване  в детската градина е осигурено взаимодействие с психолог, 

който подпомага процеса на адаптация при малките деца. 

4. За родителите е осигурена постоянна връзка с учители и ръководство чрез телефон, както и 

възможност  за двупосочна информация в създадените затворени групи в социалните мрежи. 

5. За родителите, които желаят индивидуална консултация или разговор с учителите са създадени 

условия за краткосрочно присъствие с предварителна уговорка в удобно за двете страни време 

- сутрин при прием на детето, на обяд от 13 до 13,30 часа и вечер при изпращане на детето при 

спазване на необходимите противоепидемични мерки. 

6. С децата от 3 години до 3 години и 6 месеца при постъпване за първи път на детето в детската 

градина се извършва Ранно оценяване на развитието на детето във връзка с чл. 8, ал. 3, т. 1 от 

Наредбата за приобщаващо образование. Оценяването се извършва чрез скрининг  тест след 

информирано съгласие на родителите.  

7. За по доброто приобщаване към живота на детската градина, на семействата се дава 

възможност за включване в празници, спортни прояви, изложби, конкурси и др. дейности и 

мероприятия, когато се провеждат на открито и при спазване на мерките. 

8. При проблемна адаптация на дете се осигуряват индивидуални срещи с учителите в групата или 

с психолога в  детското заведение, както и възможност за почасово присъствие на детето в ДГ. 

9. За безпроблемната и успешна АДАПТАЦИЯ на децата в ПЪРВА група в ДГ „Червената шапчица“ 

се работи по ПРОЕКТ „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“ . 

 

Моделът за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейната 

среда към ДГ е неразделна част от Правилника за дейността на ДГ „Червената шапчица“, 

гр. Ямбол. 
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