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ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ И НА 

РАБОТНИТЕ ПОЗИЦИИ 

по Проект BG05M9OP001-2.004-0025-C01 „«Предоставяне на интегрирани социални 

услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат“, по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

 

 Предоставяне на услугата "Допълнителна педагогическа подготовка за 

повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище. 

Създаване на летни групи“ 

 

Целта на услугата е да се доразвият или да се съхранят придобитите когнитивни и 

социални умения на децата в предучилищното образование. 

Целевата група са деца от уязвими семейства от затворени общности и деца с 

увреждания, на които предстои да постъпят в първи клас и по-конкретно: деца на 5, 6 

или 7 годишна възраст (след завършване на предучилищната подготовка) от семейства 

от уязвими групи - уязвими етнически групи, по-специално ромската общност, 

получатели на социални помощи, безработни, семейства с три и повече деца, самотни 

родители; семейства, живеещи в отдалечени райони; деца, чийто майчин език не е 

български и които срещат затруднения при общуването на български език; родители на 

деца, посещаващи летни групи/училища.  

Летните училища ще се провеждат в училището, в което ще учи детето или в детска 

градина на територията на общината  

Капацитетът на услугата е 30 деца годишно.  

Предвижда се в изпълнение на дейността да бъдат създадени летни групи/училища, като 

целта е да се доразвият или да се съхранят придобитите когнитивни и социални умения 

на децата в предучилищното образование. Посещавайки лятно училище, децата ще имат 

възможност да доразвият или да съхранят придобитите когнитивни и социални умения 

преди да постъпят в училище. В летните училища образователните елементи ще бъдат 

комбинирани с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия 

свят. Летните училища ще благоприятстват за подобряване на предучилищната 

подготовка на децата и ще ги подпомогнат при преодоляване на затруднения в 

изучаването на български език като по този начин им осигурят възможност за равен старт 

в първи клас в смесени училища. Децата ще бъдат разделени на групи в зависимост от 

техните нужди. Групите ще играят игри, които ще бъдат съобразени с потребностите на 

представителите им. Предвижда се да се организират и провеждат състезания и 

викторини в края на всяко лятно училище. 

 

Изпълнението на дейността : 

По време на изпълнението на дейността ще се провеждат срещи с родителите, като 

акцент при провеждането им ще бъде поставен върху мотивацията на родителите за 

равен старт на техните деца при постъпване в първи клас. Родителите ще бъдат включени 

във всички подготвителни дейности за провеждането на летните училища.  
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 За децата, които ще посещават училищата се предвижда да бъде осигурена храна. 

Предвижда се да се създадат групи от деца от рисковите общности, като целта им е да се 

подпомогне преодоляването на изоставянето по отношение на придобиването на 

социални умения и свободното владеене на български език. Родителите също ще бъдат 

включени и информирани с цел поддържане на тяхната мотивация за записване на децата 

в училище. 

 

 Дейността ще се осъществи в стриктно съответствие с приетите методики за работа и 

под наблюдението на ръководителя на центъра за предоставяне на услуги за ранно детско 

развитие. Всички необходими материали ще бъдат закупени след спазване на 

изискванията в ЗОП. Ще бъдат сформирани 2 групи по 15 деца в рамките на 20 (работни) 

дни всяка. Двете групи ще стартират последователно - едната през юли, другата през 

август. При изпълнение на задачите персоналът ще спазва стриктно Етичния кодекс на 

работещите с деца и етичните принципи на социалната работа с деца, семейства и 

общности; ще участват в срещите на екипа по управление на проекта и другите 

служители, както и ще им оказват съдействие, съгласно своите компетентности; ще водят 

и поддържат документация за изпълнението на възложените им задачи; ще оказват 

съдействие на органите за закрила на детето в общината; ще сигнализират компетентните 

органи в случай на дете в риск и оказват съдействие при работата по случая 

 

Очакван резултат: 

Ще се увеличи готовността на децата и мотивацията им за равен старт с техните 

връстници при постъпването им в първи клас. Ще доразвият придобитите когнитивни и 

социални умения, ще се обогатят познанията на децата за обкръжаващия свят. 

Преодоляване на езиковата и социална бариера. Предоставена услуга "Допълнителна 

педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен 

старт в училище" за 30 деца годишно. 
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