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ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ 

НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ 

НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 
  

Приета на Педагогически съвет с Протокол №7/12.09.2019г. 

 



 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи на ДГ ,,Радост" е 

разработена в съответствие с рамкови европейски и национални документи и определените приоритети за развитие в сферата 

на предучилищното образование. 

Представени са основните документи, регламентиращи необходимостта от образование за всички и са анализирани 

социалните предпоставки и дейности за приобщаващо образование. 

- Националния план за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични 

заболявания в системата на народната просвета; 

- Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства /2015-20120 г./; 

- Конвенцията на ООН за правата на детето; 

- Световната програма на ЮНЕСКО и ООН "Образование за всички"; 

- Закона за закрила на детето; 

С дейностите си програмата е ориентирана към реализиране на политики и мерки за постигане на стратегическата цел 

и оперативните цели на стратегията за развитие на детската градина. 

Програмата представя: 

- анализ и оценка на дейностите по образователна интеграция на деца от уязвимите групи през предходната година 

- анализ на състоянието в детската градина 

-дефиниране на дейности, насочени към предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвими 

групи, с цел създаване на необходимите условия за ефективно приобщаващо образование на децата в предучилищна възраст, 

чрез използване на интерактивни методи на преподаване, повишаване квалификацията на учителите, превръщане на детската 

градина в желана територия - подобряване на материално-техническата база, включване на децата в различни допълнителни 

форми и дейности, проекти, целодневна организация на образователния процес, приоритети, дефинирани в Стратегията за 

развитие. 

  -обмен на добри и работещи практики, между заинтересованите страни. 

 

 КРАТЪК  АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 

ПРЕЗ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА  

 Водени от идеята, че образованието следва да отчита всички аспекти на детското развитие – социален, 

емоционален, интелектуален, творчески, физически, да се опира на силните им страни, за да могат те да достигнат пълнотата 

на своето развитие, педагогическият екип на ДГ ,,Радост‘‘ винаги се е стремил към изграждане на хуманна, функционална и 

позитивна образователна среда, която гарантира равнопоставеност и равни шансове между всички деца. Затова работата ни 



 

беше насочена към утвърждаване идеята за общност на различните култури, за равенство в многообразието. Осъществени бяха 

идеи и  дейности за подкрепа както на детето, така и на неговото семейство.  

През учебната 2018/2019г. в детската градина посещаваха 7 деца от етническите малцинства. Децата са от семейства с 

добър жизнен стандарт. По отношение владеенето на българския език не се забелязва неравенство спрямо другите деца. Но 

отчитайки огромното значение на доброто владеене и използване на българския език за формиране и изграждане на личността, 

насочихме децата от подготвителните групи към участие в дейности по проект на община Габрово „ Интеграционни мерки за 

повишаване училищната готовност на децата от община Габрово‘‘.Чрез тематични педагогически ситуации, празници и 

изложби  / ,,Да бъдем приятели‘‘ , ,,Не сме еднакви‘‘, ,, Искаме да сме щастливи‘‘, ,,Светът на детството‘‘, ,,Децата по света‘‘/ 

развивахме интеркултурната чуствителност у децата и техните родители, за да направим възможно формирането на 

интркултурно съзнание за интегриране на малцинствата.  

През изтеклата учебна година детската градина работи в сътрудничество с екип от специалисти от Комплекс за 

социално-здравни услуги за деца и семейства-Габрово. Консултации и подкрепа ползваха десет семейства от детската градина. 

Реализирана бе обща подкрепа от психолог и логопед на двайсет деца. Разпознавайки потребността от обща подкрепа за 

личностно развитие 162 деца / включително талантливи деца с изявени дарби/ бяха насочени към занимания по интереси: спорт 

/ футбол, баскетбол, карате/, народни танци, балет, приложно изкуство, английски език. 

След извършена оценка от  РЕПЛР бе потвърдена и реализирана допълнителна подкрепа на шест деца. Дългогодишният 

опит в работата по организацията и осъществяването на интегрирано обучение, чрез ресурсно подпомагане на деца със СОП, 

включването на спецалистите от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в процеса на 

предучилищна подготовка и възпитание даде възможност за своевременна реакция и откриване на компетентни решения по 

възникнали казуси, относно работата с деца със специални образователни потребности. От друга страна съдействието на 

родителите  имаше ефективна  роля в интеграционния процес на децата.  

За съзнателното изграждане на толерантност особено важно се оказва обучението на учителите, които са решаващ 

фактор при възпитанието на подрастващото поколение. В тази връзка бяха проведени обучения, ориентирани към работата в 

подкрепа на личностното развитие на децата: ,,Допълнителна подкрепа за личностно развитие.Карта за оценка на 

индивидуалните потребности‘‘- съвместно с РЦПППО, ,, Играта и децата със СОП" - съвместно с РЦПППО, ,, Идентификация 

и развитие на талантливи деца и ученици‘‘- РААБЕ, „Практически техники за ефективна работа с деца с различна степен на 

обучаемост едновременно”-РААБЕ, ,,Подпомагащо обучение на деца с друг майчин език‘‘- вътрешно-квалификационна 

дейност, ,,Психологическа  работа с деца и техните семейства, чрез овладяване на  умения за психологическо консултиране 

при когнитивни, емоционални и поведенчески проблеми''- практикум с педагогически специалисти. 

С цел активно включване на родителите в интеграционния процес, преодоляване на предразсъдъчното мислене и 

стериотипното мислене бяха проведени  тематични родителска срещи:/ „Особености на възрастта и как ефективно да поставяме 

граници“ , „Аз съм родител на тригодишно дете“ , „Ефективно общуване с детето в предучилищна възраст“,  „Детската градина 

– място за среща с другия“ . 



 

Дейностите по проекта ,,Малки уроци по толерантност‘‘, който осъществихме с БМЧК допринесоха за повишаване 

чуствителността към нетолерантността. Деца и родители се научиха благосклонно да признават и приемат поведението, 

мнението, качествата и ценностите на другия. 

Като силни страни в работата на екипа през изминалата година могат да се подчертаят: 

 -работа с обкръжението на децата- създадени условия за участие на всички децата  в живота на детската градина- 

организиране на събития за приобщаване на различните деца, участие в концерти, изложби, екскурзии;  

-дългогодишен опит в работата по организацията и осъществяването на интегрирано обучение, чрез ресурсно 

подпомагане на деца със СОП. Включването на спецалистите от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование в процеса на предучилищна подготовка и възпитание; 

- съдействие и ефективна роля на родителите в интеграционния процес на децата;  

Препоръки, включително, свързани с потребностите на специалистите, учителите и другите участници, за целите на 

подобряване на ефективността на екипната работа в детската градина и процесите на приобщаване. 

            -  познаване потребностите на всяко нуждаещо се  дете- използване на подходи, основани на правата и на силните 

страни на децата, на техните семейства и на различните общности; 

 - ефективно и резултатно сътрудничество със семейството и привличането му към проблематиката  и дейностите 

по осъществяване необходимата подкрепа за личностно развитие на детето. 

- усъвършенстване на екипната работа между педагогическите специалисти в групите на детската градина и 

психолога с външните специалисти от РЦПППО, с Комплекса за социално-здравни услуги за деца и семейства-Габрово. 

 

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

ДГ ,,Радост‘‘ е една от големите и предпочитани детски градини на територията на община Габрово, която е с две 

сгради и се намира в кв.,,Младост”. 

Условията за възпитание и образование в детската градина са много добри, жизнената среда на децата отговаря на 

изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Обзавеждането и интериорът на групите са съобразени с възрастовите и 

индивидуални потребности на децата. В групите са създадени оптимални условия за доминираща образователна дейност, 

набавени са познавателни книжки, помагала и пособия за  подлежащите на предучилищно и задължително предучилищно 

образование деца.  

В двете бази на детската градина функционират ресурсни кабинети за индивидуална и групова работа с децата със СОП. 

Кабинетите са обзаведени с компютърна конфигурация, дидактични игри, материали и пособия. Всяка година кабинетите се 

дооборудват с  необходими учебни помагала, педагогическа литература. 

В началото на учебната 2019/2020 година броят на децата, записани в детската градина е 199 деца - от три години до 

задължителна предучилищна възрастова група. Анализът показва, че преобладава броят на децата  с български етнически 

произход, три деца са с турски етнически произход и две от ромския етнос. Децата са социализирани, по отношение владеенето 

на българския език не се забелязва неравенство спрямо другите деца. 



 

 Към настоящият момент в детската градина има 3 деца със специални образователни потребности, на ресурсно 

подпомагане и се налага осигуряване на равен достъп до образование и подкрепа, чрез подходяща среда и специалисти. 

Семейният и социален статус на родителите на записаните деца в детската градина е добър – родителите са на постоянна 

работа, със стабилни доходи, отговорни към образованието на децата си. Ценят и уважават различията в етническия произход, 

толерантни са, уважават културните и религиозни ценности на различните етноси, участват активно в мероприятията от 

културния календар на детската градина.  

 

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОГРАМАТА 

 
 Законосъобразност – съответствие на целите и на предлаганите дейности на законите и подзаконовите нормативни 

актове. 

 Прозрачност и популяризиране на дейностите и резултатите – информираност на обществото. 

 Кохерентност – осигуряване на координираност и взаимна обвързаност на предлаганите политики и дейности при 

сътрудничество на всички заинтересовани страни. 

 Партньорство – активно и координирано участие на образователните, държавните институции, гражданското 

общество, на децата и родителите в реализацията на политика за образователната интеграция на децата от уязвими 

групи. 

 Приемственост – осигуряване постоянство в усилията и политиките за изпълнение на стратегическите цели 

 Своевременност – осигуряване на навременни адекватни мерки за предотвратяване на възможни рискове за 

осъществяване на образователната интеграция на децта от уязвими групи. 

 Иновативност – разработване на нови подходи за равен достъп до качествено образование и успешна образователна 

интеграция на децата от уязвими групи. 

 Отчетност, мониторинг и контрол- анализ и оценка на постигнатите резултати. 

 Устойчивост на резултатите – осигуряване на трайно и дългосрочно въздействие на постигнатите резултати. 

  

 ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

 

Осигуряване на всяко дете независимо от етническия му произход, наличието на увреждане или икономическото 

положение на семейството му интегрирана, здравословна, сигурна и насърчаваща развитието му среда, която гарантира 

неговите права и благосъстояние, при осигурена подкрепа от професионалисти за придобиване на умения и компетентности 

за пълноценното му включване в обществото. 

 

 

 



 

ЗАДАЧИ 

  

 1.Пълноценна социализация на деца от етнически малцинства, на деца със затруднения  в развитието, увреждания или 

специфични потребности. 

  2. Гарантиране на равен достъп до качествено образование за всяко дете. 

 3. Утвърждаване на интеркултурното, гражданското и приобщаващото образование като неотменна част от процеса на 

модернизация на възпитателно- образователния процес в детската градина. 

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

  5. Надграждане на квалификацията, знанията и уменията на персонала, за осигуряване на пълноценна грижа за ранното 

детско развитие на всяко дете, включително на децата със специални образователни потребности с отчитане на ключовата роля 

на играта. 

   6. Развиване на форми за работа с родители и деца за насърчаване на ученето и развитие на родителски умения. 

 

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 
 

ПОЛИТИКА 
 

МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ 
ИНДИКАТОРИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Осигуряване на позитивна образователна 

среда, свободна от различни форми на  

агресия и дискриминация-изграждане и 

поддържане на позитивен психологически 

климат, толерантност, взаимно разбиране, 

зачитане и уважение. 

 

1.Актуализиране на на мерки за предоставяне 

на равни възможности и за приобщаване на 

децата от уязвими групи в детската градина. 

2.Иницииране на информационна кампания за 

предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на децата от уязвими групи в 

детската градина. 

3.Мониторинг на междуетническите 

взаимоотношения в детската градина. 
4.Създаване на условия за участие в 
мероприятия на детската градина- 
стимулиране участието на деца от различни 
етнически групи, деца със специални 
образователни потребности. 
5.Осигуряване условия за осъществяване на 
обща и допълнителна подкрепа на деца със 
СОП или от уязвими групи. 

-брой приети на ПС мерки; 

-брой реализирани дейности 

 

-брой родителски срещи, 

консултации по темата 

-брой брошури, табла 

 

-наличие на липса на 

междуетнически конфликти 

-брой реализирани дейности 

- брой участвали деца 

 

 

 

-наличие на квалифициран 

персонал 



 

4.Планиране и осъществяване на контрол, 

върху спазването политиките и дейностите за 

приобщаване на децата от уязвими  групи в 

детската градина от учителите и 

мед.специалисти. 

-наличие на ресурсни 

кабинети, дидактични 

материали 

- брой извършени проверки 

 

Повишаване на качеството на образованието 

като предпоставка за развитие на личността 

на всяко дете. 

 

1.Квалификация на педагогическите 

специалисти, насочена към гражданско, 

здравно, екологично и интеркултурно 

образование на децата в детската градина. 

2.Диагностициране на деца с цел подпомагане 

на личностното им развитие. 

3.Планиране и реализиране на 

образователното съдържание ориентирано 

към потребностите на всеки дете. 

4.По-голяма атрактивност на преподавания 

материал, чрез интерактивни методи, 

онагледяване, практическа насоченост. 

5.Включване и равнопоставеност на всички 

деца в детската градина до всички форми на 

образование. 

5.Анализиране на резултатите от обучението 

по отделните образователни направления, 

спрямо очакваните резултати. 

-брой обучени учители 

-удовлетвореност от 

участието 

- брой протоколи 

- брой планове 

 

 

-брой протоколи от 

проверки 

-резултати от проверки 

 

-брой включени деца 

 

-резултати от обучението 

Развитие на занимания по интереси- стъпка 

към приобщаващо образование. 

 

1. Стимулиране участието на деца от уязвими 

групи в допълнителни форми на 

взаимодействие, в дейности по проекти      -

,,Проектно-базирано обучение с интегриране 

на информационните технологии‘‘, идейни 

проекти по групи. 

2.Включване на деца от уязвими групи в 

общински, национални и международни 

проекти, финансирани от различни донорски 

организации. 

-активност на децата 

-брой включени деца 

 

 

-брой включени деца 

Взаимодействие, между участниците в 

процеса на приобщаващо образование 

1. Осъзнаване от родителите на споделената 

отговорност по отношение на личностното 

-брой проведени дейности от 

План за работа с родители 



 

развитието и социализацията на собствените 

деца, чрез планиране на общи дейности на 

ниво група и образователна институция.  

2.Провеждане на инициативи /родителски 

срещи, кампании, празници/ с цел 

преодоляване на негативните нагласи и 

стериотипи.  

3.Провеждане на индивидуални срещи, 

консултацици с родители на деца от уязвими 

групи.  

3.Сътрудничество с различни организации – 

Дирекция „Социално подпомагане”, отдел 

„Закрила на детето” и др. 

-активност на родители на 

деца от уязвими групи 

 

-брой проведени 

инициативи 

-активност на родителите 

 

-брой консултации 

 
 

Дейностите по програмата ще допринесат за преодоляване на различията, осигуряване на равен достъп, успешна 

социализация и мотивация на деца и родители. Придобитият опит от приложението на  модела педагогическия екип на ДГ 

,,Радост‘‘ ще използва в бъдещата си работа за разрешаване на възникнали въпроси, проблеми и пропуски. 

Програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи на ДГ ,,Радост" , 

Габрово за учебната 2019-2020 г. е утвърдена от директора със Заповед №549/13.09.2019г.Програмата се актуализира в 

началото на всяка учебна година и в случаи на промени в организацията на детската градина или на нормативни документи.  

 

 


	ДЕТСКА  ГРАДИНА ,, РАДОСТ ”
	За съзнателното изграждане на толерантност особено важно се оказва обучението на учителите, които са решаващ фактор при възпитанието на подрастващото поколение. В тази връзка бяха проведени обучения, ориентирани към работата в подкрепа на личностното ...
	ДГ ,,Радост‘‘ е една от големите и предпочитани детски градини на територията на община Габрово, която е с две сгради и се намира в кв.,,Младост”.


