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11риобщаващото образование представлява всеобхватен процес, който включва 
осигуряване на подкрепа и равни възможности за качествено образование, приемане 
индивидуалността па всяко дете. разнообразието от потребности па всички деца и 
включване па peevpen насочени към създаване па възможности за развитието и участието 
им във всички аспект па живота в общпосиа. Постшането па гози стандарт изисква 
дн(|)ерепцнрана грижа, педагогически подходи, съобразени с възрастовите и социалните 
промени, превенция и павремеппо cue icm л тиране на наличната информация, за да се 
организира образователен процес съобразно тленциала и силни те страни на децата.

! (риобщаващото образование в детската градина е процес па осъзнаване, приемане 
и подкрепа на индивидуалността па всяко де е и па разнообразието от потребности па 
всички деца . i 1риобщаващото образование е неизменна част от правото на образование 
и се реализира в съответствие е принципите в 611УО. 6а организиране и координиране на 
процеса па осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие на 
децаIа в ДГ „ГЛИЦД” със заповед па Директора за учебната 2020/2021 г. се определя 
Координатор в ДГ. Приобщаващото образование за децата в детската градина им дава 
възможпос I да са част о i общнос тта, да получава т адекватна подкрепа във възпитателно- 
образователпият процес, да развиват пълния си потенциал, да се чувстват приети и 
цепени и да преживяват успехи. 11риобщаващото образование в детската градина е 
крачка по пътя за постигане па крайната цел - създаване па приобщаващо общество, което 
да да ле равни възможности за всички деца . да участват в живота па обществото и да 
имаI своя принос.
Координатра координира работата па екипите за подкрепа за личностно развитие па 
децата . дейностите е педагогпчеекчпе специалист и с родителите във връзка с 
подкрепата за личностно развитие на децата . Осъществява мониторинг съвместно 
учители 1C.
Координаторът има следни те основни функции:
1. Да обсъжда с учителите в групата в детската градина, техните наблюдения и 
анализи по отношение па обучението, развитието и участието на деца в дейността на 
1 руна'та .
2. Да обсъжда дейностите за обща подкрепа, в които се включват децата - обмен на 
информация п па добри педагогически практики с цел подкрепа па всички учители за 
подобряване па работата им с децата в групата.
3. 11ровеждапе па регулярни срещи за:
а) преглед и обсъждане на информация за обучението и развитието на дете .
б) определяне па конкретни дейности за отделни деца , насочени към превенция па 
насилието и преодоляване на проблемното поведение;
в) определяне па конкретни дейности за отделни деца . насочени към превенция на
обучи те ши те затруднения.
2. Да координира дейността па екипи те за подкрепа за личностно развитие на децата и , 
включително работата им с родителите;
3. Координира предоставянето па общата и допълнителната подкрепа за личностно 
развитие па децата в де тската градина .
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4. Организира и координира дейностите във връзка е провеждането на събеседването п 
насочване го на де гето в определена подгоним една трупа па задължителното 
11редуч ил иIцно образование на малолетни п непълнолетни чужденци, търсещи или 
получили международна закрила. при приемането им та обучение в детска градина .

1 1. ПРИНЦИПИ ПА ПРИОЬ|ЦАВА1 Ц(VI О ОКРАЗ()ВЛМИГ:

1. Гарантиране правото на достъп до детската градина на всяко дете най-близо до 
неговото местоживеене п на правото му па качес твено предучилищно образование.
2. Осигуряване па подкрепа за личностно развитие за всяко дете в зависимост от 
неговите индивидуални потребности, е оглед възможността за възникване па 
за I рудпения във възпитателно-образователния процес. приобщаването и 
пеоб\однмос1 та от подходяща подкрепяща среда.
3. 11ридагапе на дщ|)еренцирани иедаго! нчески подходи, ориентирани към интересите и 
стимулиращи мотивацията па децата, съобразени е възрастовите и социалните промени 
в живота им п адап тирани към способността им да прилагат усвоените компетентности 
па пракм пка.
4. I [риемане и зачи тане па уникалността на всяко дете - индивидуалните потребности и 
възможнос ти. личностните качества, знанията, умения та и ин i ереси те. на котпо детската 
градина трябва да отговори по подходящ начин, така че то да развие максимално своя 
потенциал.
5. Равнопоставеност и недопускане па дискриминация при провеждане па 
предучилищното образование, гаранции за кои то са създадените условия за образование 
на всички деца заедно, независимо oi трудностите и различията, които може да 
възникнат в процеса па обучението и участието им идейността на детската градина.
6. ('неземен подход на организация и сътрудничество па образователните институции в 
област а па приобщаващо i о образование па всички равнища - управление и екип пост, 
използване на приобщаващи педагогически практики, създаване па сигурна подкрепяща 
среда, участие па родителите, мониторинг на процеса и па качеството на подкрепата за 
личнос iно развитие, както и па влиянието им върху обучението и постиженията па 
децата.
7. Сътрудничество между всички участници в процеса на приобщаващото образование - 
деIска I радина. деца. семейство и общественост.

ПГ п р г д о с т а и я п р : ПЛ ОЬЩЛ И ДОПЪЛНИ 1'ГЛ ПА IЮДКРГ1IA ЗА
ЛИЧНОСТНО РАЗШИ ИI И ДКТСКАТА
ГРАДИНА.

Па децата в ДГ ..ГЛИЦА“ се предоставя обща и допълнителна подкрепа за 
личнос! но развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална 
среда за развиване на способнос i и те и уменията им - Чл. 1 76. (1 ) о т 311УО. За реализиране 
па общата подкрепа за личностно развитие в детската градина работят учителите в 
групите . Общата подкрепа за децата в ДГ ..ГЛИЦА” е насочена към развитие на 
потенциала на всяко дете. За целите па превенцията на обучи телците затруднения общата 
подкрепа за деца та в де тската i радина е насочена към :
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1. 1 кп1111а работа между учителите и другите педагогически специалисти:
2. Допълнително обучение по основните образователни направления при условията на 
Закопа за предучилищното и училищното образование:
3. Консул тапии по основните образователни направления, кои то се провеждат изньн 
редовите педагогически ситуации;
4. Занимания по интереси;
5. 1 рижа за здравето;
(). 11оощрявапе е морални и материални на: р ди;
7. Дейност по превенция на насилието и теодоляванс па проблемното поведение.
X. Ранно оценяване на потребности те п превенция на обучи телппте затруднения:
(). Догонедичиа подкрепа.

ОсъществяваI се дейности свързани е екипната работа между учители и други 
педаго! ичееки специалисти. Изготвя се i лан за реализиране па дейности за обща 
подкрепа за личностно разви тие, насочени към превенция на поучителните 
затруднения, чрез предприемане на конкретни мерки за работа е отделни деца. 
Осъществяват се дейнос ти свързани със заниманията по интереси - организират се 
допълнителни културни, спортни и други дейности и инициат иви /тържества, конкурси, 
състезания, концерт и/. Осъщес твяват се дейности свързани е мотивация и преодоляване 
на проблемното поведение. Извършва а  консултативна дейност е родители и 
мотивирането им за активна работа в логопедичпия процес.

Съгласно чл. 6Х и чл. 6Й от Наредбата за приобщаващото образование 
допълнителна подкрепа за личностно развитие па децата в детската градина ее 
предоставя във основа па извършена оценка па индивидуалните им потребности. 
( )цепката се извършва о i екип за подкрепа за личност но развитие на детет о, у твърдей със 
заповед на директора па детската градина за конкретно дете след подадено писмено 
заявление от родителя до директора .
Оценката па индивидуалните потребности па деца. за които има индикации, че са със 
специални образоват елин по i ребноет и, се извършва от психолог, логоиед. ресурсен 
> чп тел. а при деца и \ ченнцп е увреден слух или е нарушено зрение - и от рехабилитатор 
па слуха и i опора или от учи тел на деца и ученици е нарушено трепне, съвместно е 
учителите it групата в детската градина. Оценяват ее познавателно развитие, 
комуникативни умения, социални умения, физическо развитие, адаптивно поведение, 
психични реакции.семейно функциониране.
Координатори в ДГ „НЛИЦА" организира и координира дейностите и събитията it 
детската градина за децата и за родителската общност, насочени към промяна на 
iiai. I а е 111 е и приемане на различието, как то и към изява па дарбите на децата. Координира 
предоставянето на общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие. Основнаш 
цел на дейността му е свързана е приемане и подкрепа на индивидуалнос тта на всяко дете 
и на разнообразието от потребности на всички деца. чрез активиране и включване на 
ресурси, насочени към преодоляване на установени затруднения и към създаване на 
възможност за развитие и участие на децата във всички аспекти па живота в детската 
Iрадпна

Настоящата Програма за предоставяне па равни възможности и за приобщаване 
па деца oi уязвимите групи е разработена при съобразяване нормите на Закона за 
предхчнлпщното и училищното образование : Наредбата за приобщаващото
ооразоваппе. определяща държавния образователен стандарт за приобщаващото 
образование и в съответствие е действащите стратегически и оперативни национални
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документи. и изпълнение па държавната политика за предоставяне па равни възможности 
па всички български граждани и за приобщаване па депата от уя звими групи.

i !poi рамаIа включва редп и начините за ока зване на обща и допълнителна подкрепа 
за личностно развитие на всички деца . които имач необходимост oi такива в Д1 „ЕДИ11.А 
. съобразно техни те лични ин тере*";. потребности и нужди. 1 кината основна цел е създаване 
на приобщаващо общество, което да позволи на ~лшки деца и възрастни, независимо от 
пол. възрасл и етническа принадлежнос1'. наличие или отсъствие на нарушения в 
развитието, или с.тежки чаболявания да участва! 13 живота на обществото и да имат своя 
принос.

Уязвими групи са децата със специални обрачовагелпи потребности, хронични 
чаболявания, двигателни увреждания, деца в р iCK. деца, застрашени или жертва па насилие, 
деца е изявени дарби, деца сираци и иолусираци. деца- бежанци, деца от рачлични 
етнически групи и др. с други иденшфицирани нужди.

IV. НЕОБХОДИМОСТ ОТ НРОГТАМ л ___________ ___ ___________________
• Необходимост от въвеждане па система в дейностите по предоставяне на равни 

възможнос ти и приобщаване на децата и ученици те от уя звими групи
• Готвпост ча посрещане па нови предизвикателства по проблема
• Документът има за цел да подпомогне дейността па учителите за предоставяне па 

равни възможности и приобщаване па деца та от уя звими групи.

у. ВИ ШЯ ИЛ ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПО ОТНОШЕНИЕ НА 
ПРЕВЕНЦИЯ ИА ОТПАДАНЕ______________________________

Програмата се основава на визията па детска градина „Елица" като място, 
осигурявани) ефективна, качествена и достъпна подкрепяща среда за деца , предоставяне на 
равин въ зможнос ти и приобщаване на децата от уя звими групи.

VJL ЦЕЛЕВА ГРУПА______________________________________________________
Деца от I до IV възрастова група, които са от следните уязвими групи: децата в 

специалните групи па ДГ „ЕЛИЦА“- деца със ('ОП; деца с увреждания и хронични 
чаболявания; бежанци; жертви на насилие; деца па самотни родители или многодетни 
семейства; деца, чии то роди тели са па работа в чужбина.

VIE ЦЕЛИ : _____________________________________________________________
• 11 ълпоцепна социали зация па деца та от уя звими i руни.
• I арап тиране на равен достъп до качествено образование за деца от уязвими групи.
• Осш урявапс на подкрепа за равен достъп до качествено образование и ча разви тие 

на поченцпала па всяко дете с цел неговата личнос тна, професионална и гражданска 
реализация в обществото .

• Утвърждаване па интеркултурното. гражданското и приобщаващото образование 
като неотменна част от процеса на модерпичация 13 ДГ.
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• Готовност и нагласа за промяна на детската градина, като система за да отговори 
на нужди те на всяко де те за приобщаването - предоставяне равни възможности ла 
участие във вълпитателно-обралователпия процес в Д1 .

• ( тремеж да илграждаме позитивна, подкрепяща среда . равен шанс ла ралвитие на 
всички деца.

• Пълноценна социалилация па деца със < .сциадци обралователпн потребности, е 
(|)илическн и метални увреждани'1 и леда от етническите малцинства.

• ( ’вхраня-капе и развиване па културната идентичност па децата от етническите
малцинства.

• Откриване и ралвнване па уникални мложби на децата от уялвимите групи.
• ( )сшу рявапе па подкрепа ла депа с раллични затруднения в детската градини, като 

се повиши сътрудничеството и обменът между педагогическите специалисти, 
родители, ресурсни учители .

• I Ограждане па доверие и ладълбочаване па контактите учител-родител и 
последващо еътрудничес i во ла благото на децата.

МП. ДМЙПОСТИ_______________ 1Д_______________ ПОС ПИ АПК_______________ НА
ц к л н т к

* Провеждане на родителски срещи и меропрпя i пя с цел информиране и 
раляепяване на влаимнпте подли от иптетрирането па децата от уязвими групи, 
със специални образователни потребности и деца с различен от българския 
ешически произход.

* Работа с родителските общности ла преодоляване на негативни стереотипи и 
дискриминационни нагласи спрямо радличнитс етноси и децата с увреждания.

* Провеждане на консултации с родителите па деца със специални образователни 
потребности ла подпомагане адаптацията на деца със (4)11 в детската градина.

* Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите специалисти ла 
работа в мултпкултурна обраловачъчта среда.

* Осъществявано па занимания по интереси и на организиран отдих и спорт в 
мултпкултурна образователна среда, съчетана е традициите на отделните 
етнически групи.

в Изграждане и функциониране па информационна система ла проследяване па 
деца та в риск.

* Допълни телна работа с деца със специални образователни потребности и деца от 
различни етническите групи, застрашени по някаква причина от отпадане и/или 
преждевременно напускане иа детската 1 раднна.

* Развиване и прилагане па механизми ла стимулиране на педагогическите 
специалис ти ла повишаване па квалификацията и прилагане па успешни подходи 
за работа е деца от уязвими i руни.

* Ин терактивни методи па обу чение, и зпол зване па И КТ във възпитател но- 
обраловаiелини процес.

* Допълнителни педагогически дейности.
е Възможности за и зява.
* Създаване на прия телска среда.
* ( )с 111 упяване на добра материална бала.
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i \ .  ОЧАКВАШ! РЕЗУЛТАТИ :
• Умиеше па всички заинтересовани сграии н процеса па образователната 

шггеграци и.
• Успешно интегрирани .'-.па в мулгикултурна образователна среда. Повишен 

ooxiMi вДГ палеца подлежащи на задължително предучилищно образование .
• Придобити знания, умения и компетентности за работа в мул гикултурна 

образователна среда в подготовката на педагогическите специалисти.
« Осъщесз вена квали(|)пкация на педагогически специалисти за работа в 

мултикултурна образователна среда.

ПЛАН IV ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
ПЛАН ЗА НЗПЪЛ 

Дейности: ;Срок:j- • - ----- --
11 юсгоянеп|

1. Осигуряване на \ 
позитнвна
възпитателно- !I
образователна среда !
. добър микроклимаrj

ПЕЩ Е НА ПРОГРАМАТА
'Отговорник :
!11едагогически

Та бележки :

специалисти

III

I

I

!в де токата градина.
;2. Актуализиране па jMecen ноември |1\омнспя за 
;мерки за !2020г. (превенция на деца в!
предоставяне на ! {риск1 I ! I
равни
{възможнос ти за 
{приобщаване па 
{децата ог уязвими 
Irpyim в де тека i а 
{градина.

’3. Ранно оценяване 
{па потребностите о т 
{подкрепа за 
{дичпос1 но развитие 
п превенция па 
{обучи i елин
!за труд nei I ия.
|4.Идентифициране 
|на деца та, които 
имат

11осгоянен

(Неооходимос т о i
{осhi \ ряване на обща
;п

jj I ода готически 

'специалисти
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допълнителнаi
{подкрепа та 
личностно развитие. 
{Идентифициране на
{деца със ( ' ( )11 1

5. ()цепка на {1 loc roMiici! / не по- г и л г  в д г
'потребности на {късно ог т месеца I
|деца!'а със (4)11. след 11
j идент ифицираш па
1
11

нуждата/

6. Ркппна работа на 11.0.С гомнеп 11едагогически
--

ушпмитс и специалисти
!де гските трепи
•7. 11ревангивни 11остояпеп Директор,
мерки та 1 [едагогически
{недопускане специалисти
io i падане па деца от
[ДГ.
{8. Определяне па До месец октомври Ди ректор
{координатор в 20201.
детската градина та
{учебната година
J9. (ътдавапе па 11ос гоянен Директор.
ПОДХОДЯЩИ i 1едагогическп
условия в Д1 ’ и специалисти.
!дос гъпиа среда та
'ефективен
1ВВТПН та тедно-
образователен
процес и
(адекватна
(подкрепа па всяко
|Дет е.
1" " "  ' * ' 1 lociояпен Директор,
'10. 11овишаване педагогически
inn гереса па децата. специалисти:
1чрет участие ii медицински
мероприя тия па сестри.
детската i радпна
11.1 Ктаниране и 1 Целогодишен Ди ректор
осъществяване па
кон грол, върху
{спазването па
(дейностите и .. _
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■приоошаване па 
децага от уячвими 
,гр\ ми в детската
[градина и па 
(Политиките п
дейноститеча!приобщаване па 
|деца I а от уячвими 
|i руни и детската 
ji радина от 
!учи гелпте и 
|мед.сес'1ри

|202()/2()21 учебна) Координатор
112. Квалификация изгоди на 
{педагогически ie

[Комисия по 
{квалификации ie.

;Учи l ean
ia I рак i шиш lyneona година

1 Iли терактивни i
1 1im сгоди. |
j | I(Онагледяване и
ирак i пчсскаI 1 1 I
насоченост in,в 1 '
i 1 IОСНОВНИ II I
I iдопълнителни
{форми па
|педаго! пческо
I .. i(Вчаимодеие гвие.
14. Анализиране па (2020/2021 {Учители в гру
'рече rra i ите от учебна тдина (Координатор.
1 - ' г,оо\чеиието но , (
I ' 1отделите I j

{обрачова гелпп
{направления, спрямо' |
{очакваните i
{резултати / входящ п| 
изходящ

/ I I|МОПИТОрИШ 7
15. Иключвапе и
равнопос Iавеноеi па I

I ItTenaia в детската i
|и радина във всички 
j(j)op.\in на 
[педагогическо

I(взаимодействие.
116. I (паниране и {2020/2021 учебна (Учители JI 1пдпвидуалии
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pea; I inn pane na 
начин ia rcjnio- 
(обрачова телния 
процес.
ориентиран към 
по грсбпос тиi е па 
всяко де re - 
[личнос i по 
[ориентиран подход 
17. I [одобряване 

|въчможносI т е  ча 
[включване във 
|въ чпп гагелпо- 
рбрачова тел пия 
|процес на деца със 
| Г ( ) | [

118. 1 ювишаване

година

2020/2021 
I одппа.

неона!'! UI0

2020/2021 учебнаДиректор
участието и 
ангажираността на 
;родители ге и 
•обществеността.

1 оди па Учи гели. 
Роди гели.

19. 11ровеждапе на 2020/2021 учебна Директор.
роди юлски срещи. година Учи тели.

20. Консултации па 2020/2021 учебна
Родтсли 
1 юда готически

роди гели ча година спсцпалиеги
подпомагане
адапгацпята па деца
сьс СОМ в детекчп а
градина.|

2020/2021 учебна Учи тели

21.1 (паниране па 
дейности в детските 
групи, насочени към 
идентифициране па 
деца в риск, работа и 
консулгациис 
роди гели.

1одппа

22. ( )сигуряване па 2020/2021 учеона- Директор;
o. iai оприя 1 на iодипа Учители;
атмосфера п 
съчдаваис па 
приятелска среда в 
дележитегрупи.

Медицински 
сестри; 
помощни к 
въчпитатели.

срещи съгласно 
график ча 
[провеждане на 
консултациис 
родителите в детска 
градина.

i [ротоколи от 
проведени 
родителки срещи
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2020/2021 хчебпа Ди ректор.
26. ( )с1,1цествяване 1одпна Учители,
на занимания по Роди тели
ин тереси и на
организиран отдих и
СПОРТ !1 1
му. мп културна
образователна среда.

2020/20.7! учебна Директор:
24. 11овшпаване година Учи гели:
пи 1 среса па децата. Медицински
чрез участ ие в есетри:
различни помощник
мероприятия вьзпи татсли:
провеждани в роди тели.
де 1 скат а градина.
25. ( ' тпмх.тиране 2020 202 1 учебна!Дирек тор:
учас it 1Cто па деца с година У ч и i е.: 111:
изявени дарби в |Медицппски
различни сестри:
мероприятпя и помощник
със тезапия. вьзпи 1 атели:

родители.
2020/2021 учебна Директор:

26. ( гпмулпрапе година Учители:
учас ше то на деца от Медицински
различни етнически сестри:
групи в изяви. помощни к
мероприят ия и вьзпи татсли:
състезания. родители.
27. 1 одишен отчет Май 202 1 година. Координатор Д1
!на Координатора.

XI. У\КЛЮЧ1.НШ: : ___________________________________________________________
4а изпълнението па Програмата важно значение има сътрудничеството между 

всички пряко ангажирани институции. Всички участници в образователния процес 
(семейство, детска градина, институции. NIIO) трябва да бъдат еднакво отговорни и 
ангажирани за постигането на поставените цели.

Програмата се актуализира в началото на всяка учебна година и в случаи на 
значи телни промени в организацията па работа илп на норма тивните ак тове. С програмата 
са запознати всички членове на колектива.

Н асто я щ ата  Програма за предоставяне па равни възмож ности и приобщаване 
па децата и учениците о т  уязвимите групи е приета на заседание па ПС е Протокол 
М> ' о т  23.09.2020 г.
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