
 



предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование на децата и 

младежите като предпоставка за равноправно социално включване и пълноценна 

личностна реализация и участие в развитието на местните общности и страната. 

НОРМАТИВНА ОСНОВА НА  ПРОГРАМАТА 

  Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите 

малцинства (2015 – 2020) 

 2000 Европейската социална харта /ревизирана/; 

 1992 – Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните 

свободи и първия допълнителен протокол към нея;. 

 1970 – Международния пакт за граждански и политически права и Международния 

пакт за икономически, социални и културни права; 

 Национална стратегия на хората с увреждания 2016-2020 г. 

 Закон за предучилищното и училищно образование; 

Настоящата програма има за цел да защити и правата и интересите и да предостави рани 

възможности за приобщаване на децата от уязвими групи, както и ефективното прилагане 

на политики за подобряване качеството на живот на хората с увреждания, недопускане на 

дискриминация по признак „увреждане”, осигуряване на равни възможности, пълноценно 

и активно участие във всички области на училищния живот. 

 Анализ на средата в детската градина 

През последните години се създава една пъстра картина деца от различни националности, 

различни вероизповедания, различни традиции и културни норми, както и деца със 

специални образователни потребности. Това налага изграждането на един нов комплекс от 

умения за общуване и познания за другите, за възможните точки на различие и начините 

за тяхното преодоляване, за толерантност към другите – и понякога към самите себе си. 

Срещата на хора с различия и на различните култури често е трудна, но с известни усилия 

тя би могла да бъде особено обогатяваща и ползотворна. 

В детската градина се предприемат политики в областта на: 

 интеркултурното образование, 

 умението за общуване с представители на различни култури, 

 съзнателно изграждане на толерантност. 

 
Особено важно се оказва обучението на учителите, които са решаващ фактор при 

възпитанието на подрастващото поколение. 

Създават се условия за достъпна качествена грижа за децата в предучилищна възраст, така 

че техните родители да могат да търсят възможности за образование или професионална 

реализация. 



При децата в предучилищна възраст се обръща особено внимание на семейството като 

част от образователния процес. 

Често се прави паралел между интеркултурното образование и образованието на деца със 

специални образователни нужди: и в двата случая потенциалните ползи за обществото от 

преодоляване на пречките пред приобщаването на различните са огромни, а в същото 

време потенциалните рискове от игнорирането или дискриминирането биха могли да 

бъдат още по-сериозни. 

Ключовата роля на образованието за изграждането на една по-висока култура на 

толерантност и приобщаване: ранното образование, достъпно за всички независимо от 

социално-икономическия им статус и интелектуалните им умения и възможности. 

Обхващането на всяко дете с увреждане в предучилищна възраст в образователната 

система и изграждането на съответната подкрепяща среда за него е основна дейност за 

достъп до качествено образование. В резултат от изпълнението на дейностите по 

изграждане на подкрепяща среда в детската градина нараства броят на интегрираните деца 

със специални образователни потребности, ресурсните учители и другите специалисти, 

които подпомагат интегрираното обучение. 

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОГРАМАТА: 

 Равен достъп и приобщаване на всяко дете 

 Равнопоставеност и недопускане на дискриминация 

 Съхраняване на етнокултурното многообразие 

С цел продължаване на създаването на подкрепяща среда за обучението и възпитанието на 

децата със специални образователни потребности в детските градини, която да включва: 

а/ достъпна архитектурна среда 

б/ екипи от специалисти, в зависимост от потребностите на децата 

в/ диагностична и консултативна дейност 

г/ специални учебно-технически средства и апаратура 

д/ индивидуални образователни програми 

е/допълнителни програми и други. 

Продължава прилагането на политиката за включващо обучение на децата със специални 

образователни потребности чрез: 

 Единна методика за комплексно педагогическо оценяване и препоръки за децата 

със специални образователни потребности. 



 Изградени положителни нагласи към включващо обучение в различните общности 

– учители, деца и родители. 

 Създадени условия, гарантиращи интеграцията на децата със специални 

образователни потребности в детските градини и общообразователните училища 

чрез изграждане на подкрепяща среда. 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА: 

1. Пълноценна социализация на деца със специални образователни потребности, деца 

с физически и ментални увреждания и деца от етническите малцинства. 

2. Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата със специални 

образователни потребности, децата с физически и ментални увреждания и деца от 

етническите малцинства. 

3. Утвърждаване на интеркултурно и подкрепящо образование като неотменна част от 

процеса на модернизация на българската образователна система. 

4. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и от етническите 

малцинства. 

  

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ: 

1. Провеждане на информационни кампании сред родители и общественост за 

разясняване на взаимните ползи от интегрираното обучение на децата със 

специални образователни потребности, деца с физически и ментални увреждания и 

деца от етническите малцинства. 

2. Специализирана работа с родителите за по-голяма заинтересованост към 

образователно-възпитателния процес. 

3. Работа с родителските общности за преодоляване на негативни стереотипи и 

дискриминационни нагласи спрямо различните етноси и децата с увреждания. 

4. Диагностициране на децата с необходимост от образователна подкрепа от 

малцинствени общности и други уязвими групи за успешното им интегриране в 

детската градина. 

5. Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за 

работа в мултикултурна образователна среда, включително за преподаване на 

български език на деца, за които той не е майчин. 

6. Обхващане на децата от тези групи в целодневната организация на учебния ден и 

включването им в заниманията по интереси и организирания отдих и спорт. 

7. Изграждане и функциониране на информационна система за проследяване на 

децата в риск. 

8. Допълнителна работа с деца със специални образователни потребности и деца от 

етническите малцинства, застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане 

на детската градина. 

9. Създаване на условия за развитие на талантливите деца с увреждания чрез 

насърчаване на техните творческите изяви, както и съвместна дейност с училищата 

по изкуствата и творческите съюзи на художници, музиканти, артисти, на музеи, 



галерии и културни институции при осъществяване на програми с участието на 

деца с увреждания. 

 

ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ 

 Подкрепата на на личностното разитие се осъществява във връзка и в корелация с 

разработените областни стратегии за покрепа на личностното развитие, както и въз основа 

на анализ на необходимостта от обща и допълнителна подкрепа. 

 

2.1 Обща подкрепа  

 

1.За организиране на покрепата на личностното развитие в ДГ за координатор е определен 

педагогически специалист, който изпълнява функциите си съобразно Наредба за 

приобщаващото образование.  

 

2.Общата подкрепа в ДГ№12„Радост“ се осъществява от екип, ръководен от 

координатора, както и от други специалисти. Общата подкрепа е насочена към развитие 

на потенциала на всяко дете. Общата подкрепа включва различна екипна работа също така 

и между отделните специалисти и осигуряване или насочване към занимания по интереси. 

Заниманията по интереси могат се организират от ДГ и от ЦПЛР.  

 

3.Описаните в ПУД морални и материални награди също са част от предоставяната от ДГ 

обща подкрепа.  

4.Общата подкрепа включва и други дейности, подробно описани в Наредбата за 

приобщаващото образование  

 

2.2. Допълнителна подкрепа  

 

1.Допълнителната покрепа се осъществява въз основа на направена оценка на 

индивидуалните способности на опрелено дете от ДГ. 

2.Оценката на способностите се извършва от специално назначен екип от специалисти, 

съобразно необходимостта на детето и след това се потвърждава от Регионален център за 

подкрепа на приобщаващото образование.  

3.Децата за които може да се поиска оценка на способностите са от следните уязвими 

групи:  

-деца със специални образователни потребности – в началото на учебната година  

- деца с хронични заболявания  

- деца в риск  

 

Допълнителната подкрепа включва:  

- работа с дете по конкретен случай  

- психо-социална рехабилитация  

-рехабилитация на слуха  



-зрителна рехабилитация  

-рехабилитация на комуникативни нарушения  

-осигуряване на достъпна архитектурна среда  

-специализирани средства  

-ресурсно подпомагане  

 

Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за действие за всяко конкретно дете. 

Родителите задължително се включват в плана за действие като активни участници в 

дейностите.  

 

Ако Регионалният център препоръча допълнителна подкрепа, но родителите откажат,  

ДГ №12 „Радост” уведомява отдел „Закрила на детето“по местоживеене на детето с цел 

социалните служби да окажат съдействие и ако се налага помощ на родителите за 

осъзнаване на нуждите на детето. 

 

При наличие на три и повече деца в група се осигурява помощник-учител за подпомагане 

работата на учителите. Задълженията на помощник-учителите са разписани в Наредбата за 

приобщаващото образование.  

При необходимост се изработва индивидуална учебна програма по съответните учебни 

предмети с цел по-лесното възприемане от ученика, а също се така се изготвя и 

индивидуален учебен план или учебен план за обучение в комбинирана форма на 

обучение. За деца с изявени дарби също се изработва индивидуален учебен план.  

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА 

Дейности Срок Отговорник Забележка 

Идентифициране на деца, които 

имат необходимост от обща 

подкрепа 

постоянен Директор, 

координатор 

 

Екипна работа на учителите от 

дадена група 

постоянен учители при 

необходимост 

Определяне на координатор на 

екипа за оказване на подкрепа 

до 01.10. директор  

Награждаване на деца текущ директор, ПС при и по 

определен 

повод за 

поощрение 

Представяне на допълнителни 

дейности 

15.09. учители  

Представяне на дейности по 

интереси на ЦПЛР 

15.10. представители на 

центровете 

при проявен 

интерес от 

страна на 

центровете 

Идентифициране на деца със 

СОП 

целогодишно Директор, 

учители 

 

Оценка на потребностите на целогодишно ресурсен учител и не по – късно от 



деца със СОП екип три месеца след 

идентифициране 

на нуждата 

Логопедична терапия, 

рехабилитация и консултации 

целогодишно логопеди в 

РЦПППО  

 

Психологическа подкрепа, 

психо- социална рехабилитация 

и консултации 

целогодишно специалисти 

ЦОП 

 

Превантивни мерки за 

недопускане отападане от ДГ 

целогодишно директор, 

учители 

 

Организиране и провеждане на 

„Училище за родители“ 

01.03 директор, екип при заявено 

желание от 

родителите 

Стимулиране участието на деца 

с изявени дарби в състезания и 

конкурси 

целогодишно учители  

Стимулиране участието на деца 

от различни етнически групи в 

състезания и конкурси 

целогодишно учители  

Обучение на педагогически 

специалисти за работа в 

мултикултурна среда 

по график 

заложен в план 

за квалификация 

директор, 

председател на 

методична 

комисия 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

1. Активно участие в учебния процес и училищния живот; 

2. Преодоляване на различията, основани на етнически произход, способности и 

социален статус; 

3. Ангажиране на децата с творчески и спортни дейности, възстановяващи 

нормалното детство и достъп до качествено образование; 

4. Социално включване на децата и учениците в обществения живот; 

5. Пълно обхващане на децата с необходимост от образователна подкрепа и 

недопускане напускането им от училище. 

 

Контролът върху изпълнението на програма за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на децата и учениците от уязвими групи се възлага на старши учител в 

 ДГ№ 12 „Радост“ . 

 

  

 


