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ДОКЛАД – АНАЛИЗ 

НА ПСИХОЛОГА 

ЗА 

ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ“– ГР. СЕВЛИЕВО 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 

 

 

 

През учебната 2021/2022 г. в ДГ „Радост“ се осъществи психологическа подкрепа на 

участниците в общността на детската градина. Формиране на социални компетентности 

необходими за цялостната социализация на личността. Индивидуален подход или групиране 

според потребностите на децата, родителите и учителите. 

 

За учебната  2021/2022г. към  психолога са подадени декларации за индивидуална 

работа с деца: 

 

1.Общ брой заявки( подадени декларации от родители) – 8; 

 

2.Общ брой консултации и работа с деца, родители и педагогически и непедагогически 

персонал –  от тях: 

 

 Проведени индивидуални консултации  „лице в лице“ с родители        

    (лична среща с психолога на детската градина) –14; 

 Консултации с родители по телефона  – 8; 

 Индивидуални консултации и работа с деца – 24; 

 Педагогически персонал – 2; 

 Непедагогически персонал – 5; 

3. Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата от 3 години 

до 3 и 6 месеца при постъпване за първи път на детето в детската градина. На база подадените 

заявления и календарната възраст на децата е проведен Скрининг тест за тригодишни деца за 

превенция на обучителни затруднения. В група „Слънце“ са тестувани 10 деца от психолога 

Инна Мичева. 

4. Подкрепата за личностно развитие на децата в детската градина осъществихме чрез 

осигуряване на подходяща психологическа подкрепа за развитие на личните способности и 

уменията им и за включването и участието им в общността на детската градина.  
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5. Общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие предоставяхме в съответствие с 

индивидуалните образователни потребности на всяко дете.  

Наблюдение във всички групи на детската градина. Активно участие в групова работа на 

децата и подпомагане на нуждаещите се от психологическа подкрепа. 

 

6.   Проведени групова психологическа работа – 26 групови занятия; 

 

7.   Взето участие от психолога в родителки срещи – 5; 

 

8.   Проведени вътрешно-институционални квалификации: 

 

 Педагогически екип – 6 часа; 

 Непедагогически екип – 3 часа; 

 

 

 

  

За периода имаше активно търсене на психологически консултации от родители, 

педагогически и непедагогически персонал на ДГ „Радост“. 

На лице беше колегиален прием, сътрудничество и работа в екип от страна на членовете на 

педагогическия и непедагогическия екип. 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.2022г. Инна Мичева……… 

 /психолог/ 

 
 


