
 

Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие в 
предучилищното образование 

/Текст от „НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“/ 

 
Чл. 8. (1) Ранното оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата се извършва в 
процеса на предучилищното образование. 

(2) Ранното оценяване по ал. 1 се извършва от педагогическите специалисти в детската градина. 
(3) Ранното оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата в детската градина 
включва: 
1. ранно оценяване на развитието на детето и на риска от обучителни затруднения; 
2. определяне на необходимост от допълнителни модули за децата, които не владеят български език; 
3. определяне на необходимост от извършване на оценка от екип за подкрепа за личностно развитие на 

индивидуалните потребности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на детето 
при: 
а) затруднения във физическото, познавателното, езиковото, социалното, сензорното, емоционалното и 
творческото развитие на детето спрямо децата от същата възрастова група; 
б) наличие на рискови фактори и обстоятелства в средата на детето; 

в) наличие на хронични заболявания, които възпрепятстват обучението и включването на детето в дейността 
на детската градина; 

г) наличие на изявени силни страни на детето в областта на изкуствата и спорта. 
 
Чл. 9. (1) Ранното оценяване по чл. 8, ал. 3, т. 1 се извършва на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца 
при постъпване за първи път на детето в детската градина. 
(2) Оценяването по ал. 1 се извършва чрез скрининг за определяне на риск от възникване на обучителни 
затруднения. 
(3) Оценяването по ал. 1 се провежда индивидуално за всяко дете с писменото съгласие на родителя след 

информирането му за начина на провеждането. 
(4) След провеждане на оценяването родителят се запознава с резултатите от него. 
(5) В зависимост от резултатите от оценяването координаторът съвместно с родителя определя за всяко дете 
дейности от общата и/или от допълнителната подкрепа за личностно развитие. 
(6) Резултатите от оценяването се използват единствено за определяне на дейности за подкрепа за 
личностно развитие на детето и до тях имат достъп само учителите в групата и останалите педагогически 

специалисти в детската градина, които са извършили оценяването и/или работят с детето, както и неговите 
родители. 

 
Чл. 10. На децата на 5 и 6 години в подготвителните групи в детските градини или в училищата, на които не 
е извършено ранно оценяване от 3 години до 3 години и 6 месеца, се извършва оценка на риска от 
обучителни затруднения. 
 

Чл. 11. (1) Ранното оценяване на развитието на детето и на риска от обучителни затруднения по чл. 8, ал. 
3, т. 1 се извършва след обучение на педагогическите специалисти в детските градини или училищата, които 
ще извършват оценяването. Обучението се организира и/или провежда от специалисти на Държавния 
логопедичен център и на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. 
(2) Ранното оценяване по ал. 1 се подкрепя методически от специалисти на Държавния логопедичен център 
и на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Държавният 
логопедичен център и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование 

организират и/или провеждат супервизия на педагогическите специалисти, които извършват оценяването. 

 


