
Информирано съгласие 

 

 

Родител: ……………………………………………………………………………………….. 

/три имена на  родителя/ 

 

              Запознат /а съм  с информацията, че децата, постъпили в първа група на ДГ№116“Мусала“, възраст 

между 3 г. и 3 г. 6 м., могат да участват в процедура, с която да се установи съществуването на риск от 

възникване на някои затруднения в развитието им и ще позволи да се планира ефективна подкрепа в детската 

градина според индивидуалните потребности на детето. 

Процедурата се състои в индивидуална игра с детето, като се използват картинки, рисуване, двигателни 

упражнения и се реализира от учител в детската градина. Детето  участва, само ако демонстрира желание за 

това.  При заявено желание от страна на родителя, след провеждане на процедурата се обсъждат постижения и 

дейностите, които ще благоприятстват развитието на детето, при гарантирана конфиденциалност. 

 

 Изразявам своето …………………….. детето ми ……………………………………………………….. 

                            / съгласие/несъгласие/                                                                    /три имена – дете/ 

 

да участва в тази процедура. 

 

Желая да се запозная с индивидуалните резултати на детето ми: 

o да 

o не 

………………… Подпис: …………………………. 

      /дата/ 
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