ДЕТСКА ГРАДИНА “ЛЮЛЯК” - ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Район „Централен”; ул.,, Екзарх Йосиф“ №4
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Утвърждавам
Директор :
/Вяра Данева/

ПЛАН
ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА
В ДГ“ЛЮЛЯК“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА
Настоящаия план е приет с решение на Педагогически съвет с протокол № 9 /13.09.2021г.
и утвърден със заповед № РД - 09 – 16 / 15.09.2021година

ЦЕЛ
Създаване на позитивна образователна среда за повишаване индивидуалните
резултати от напредъка на децата, социализация и подкрепа за личностното им
развитие.
ЗАДАЧИ
1. Създаване на условия за развитие на образователна среда, съобразно
индивидуалните потребности и интереси на децата за овладяване на
компетентности и личностното им развитие.
2. Привличане на родителите, Обществения съвет, НПО и др. партньори за
осъществяване на подкрепа за личностно развитие на децата от ДГ.
3. Обогатяване и преструктуриране на материално-предметната среда за

реализиране на качествен образователен процес и удовлетворяване
потребностите и интересите на децата.
4. Повишаване компетентностите на работещите в ДГ и родителската общност.

1

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ
Дейност
Изготвяне и приемане на ПС на:
 План за подкрепа за личностно
развитие на децата в ДГ;
 Механизъм за превенция и
ограничаване на агресивното
поведение и противодействие
проявите на насилие и тормоз между
децата в ДГ;
 Програма за превенция на отпадането
на деца от ДГ;
 План и правила за квалификация;
 План за насърчаване и повишаване на
грамотността в ДГ;
 План по БДП;
 План за празници и развлечения;
 Програмна система – актуализация;
 Определяне на координатор на
екипите за подкрепа за личностно
развитие на децата;
 Обезпечаване на образователния
процес с консумативи, спортни уреди
и пособия, дидактични материали,
методическа литература и др.;
 Обогатяване МТБ със спортни уреди;
 Организиране кътове по интереси в
групите;
 Осигуряване на условия за участие на
децата в инициативи, конкурси ,
състезания и др.
 Проследяване
индивидуалните
постижения
децата по образователни
направления.
 Проучване на опит и споделяне на добри
практики за подкрепа за личностно
развитие на деца с ДГ“Чучулига“ –
изготвяне
на
презентация
на
тема:“Оказване на обща подкрепа за
личностно развитие“
 Обсъждане на стратегии за позитивна
дисциплина и организационен климат в
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Отговорник

Срок

Директор

м. септември 2021

Комисии

Постоянен

м.октомври 2021г.

Всички групи

ДГ, спазване на приетите в групите
съвместно с децата и родителите, правила.
 Ден на здравословното хранене- „Да си
направим вкусен и полезен сандвич“.

II-a гр.

 „Професията на мама и татко“-родители

III-a, IV-б гр.

разказват на децата за своите професии.
 Запознаване на родителите с

индивидуалните постижения на децата по
образователни направления.
 Изготвяне на индивидуални планове за
допълнителна подкрепа за личностно
развитие за деца със СОП.
 Провеждане на скрининг тест
 „Ден на Християнското семейство“

26.10. – 29.10 2021
Всички групи

IV –б гр.

м. ноември 2021г.

Координатор
Наталия Никова
II-a, III-б,
IV-б
III-б гр.

 „Есенна забава“-празник на групата

 Провеждане на Коледни тържества по
групи, благотворителност.

Учители
Комисия ПР

 Изработване на сурвачки и коледна
украса, съвместно с родители, изложба.

III-a ,III-б,
IV-б гр.
IV-б гр.

 „Дни на отворените врати“-педагогически
ситуации с участието на родители.
 ,,Училище за родители“-теми с актуална
III –a гр.
информация за децата.
 „Седмица на Васил Левски“-запознаване с
III –б, IV-б
делото му.
III-б гр.
 Актьори в театър“- театрализирани игри
пред родители.
III-б, IV-б гр.
 Работилница за мартенички.
II – a, II – б,
 Учител за един ден”.
III – a, III – б гр.
 „Шарени яйца“-боядисване на яйца и
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II– a, III-б,

м. декември 2021г

м. януари 2022г.

м. февруари 2022г

м. април 2022г.

IV – б гр.

изработване на великденска украса.
 „Ден на земята“- изработване на украса
от отпадъчни материали; изложба от
детски рисунки.
 „Пролетен поздрав“-празник в групата.

 Открити моменти съвместно с родители/
Спортен празник; Празник на Земята.
 Запознаване на родителите с
индивидуалните постижения на децата
по образователни направления.

III-а, III-б гр.
I-а, III-б гр.

IV - a; IV – б; III
– б; II– a гр.

Всички групи

Наталия Никова
 Отчитане на дейностите по плана за
личностно развитие на децата / доклад на
ПС.
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м. май 2022г.

м. юни 2022г.

