
 

  



  Програмата е създадена на основание чл. 263, ал. 1, т. 9 от Закона за предучилищното 

и училищното образование и е приета от Педагогическия съвет на проведено заседание на 

14.09.2020г. 

 

Въведение 
        Изграждането на  програмата за равен достъп до образование е подчинено на 

основните приоритети на МОН в посока:  

Изграждане на образователна среда за:  

• разгръщането на потенциала на всяко дете  за личностно развитие, както и 

успешна реализация и социализация;  

• по-високо качество и по-добър достъп до образование;  

• ранна превенция на обучителни затруднения;  

• включващо обучение на деца и ученици със специални образователни потребности 

(СОП);  

• включващо обучение и социално включване на деца с девиантно поведение;  

• разширяване на обхвата на институциите в предучилищното и училищното 

образование за осъществяване на включващо обучение и надграждане на досегашния 

положителен опит в тази област.  

        Настоящата  програма има за цел да защити  правата и интересите на децата. Да 

предостави равни възможности за приобщаване на децата и  от уязвими групи, както и  да 

осигури равни възможности, пълноценно и активно участие във всички области на 

училищния живот. 

 

І. Анализ и оценка на дейностите по образователна интеграция на деца от 

уязвимите групи  в ДГ”Мики Маус” през предходната учебна година 

        През последните години се създава една пъстра картина на 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 с 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.  

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

част от образователния процес. 

       Процесът на интеграция чрез образование дава възможност на децата от различни 

етнически групи да получат необходимата подготовка, гарантираща им пълноценно 

участие и реализация във всички сфери на живота в условията на пазарна 

икономика.Основните проблеми, затрудняващи качественото образование, равноправната 

интеграция и развиването на културната идентичност на децата от етническите малцинства 

и по -  специално от ромското са следните : 

1. Затруднена адаптация на децата от ромски произход в детската градина; 

2. Незадоволително усвояване на преподавания учебен материал поради  

недостатъчното владеене на българския език; 

3. Ниска степен на грамотност и квалификация на възрастните роми;  



4. Недостатъчна подготвеност на преподавателите за работа в мултиетническа среда; 

5. Нередовно посещение  и  непълноценно участие в учебно -  възпитателния процес и 

отпадане на децата от подготвителна група в детската градина; 

Основните причини, поради които отпадат деца са: 

1. Икономически – ниски доходи на семейството, безработни родители и др.; 

2. Социални – родителска  незаинтересованост, липса на контрол от страна на 

семейството, отрицателно въздействие на средата, лоши битови условия, влияние 

на различни криминогенни фактори и др.; 

3. Личностни – липса на мотивация за учене, негативно отношение към училището, 

трудности в общуването с учители и другите деца, личностни особености и др.; 

       Интеграцията на малцинствата е процес на социално-икономическо, политическо и 

културно включване на тези групи в българското общество. Интеграцията налага промяна 

в начина на тяхното възприемане, категоризиране и представяне от мнозинството. 

Мнозинството трябва да уважава уникалността на малцинството и да съдейства за 

утвърждаването му.Подпомагането на определени социални групи или индивиди с цел 

тяхната своевременна и адекватна обществена актуализация е обективна портебност на 

съвременното демократично общество. 

          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. 

 

ІІ. 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:  

• достъпна архитектурна среда;  

• екипи от специалисти, в зависимост от потребностите на децата;  

• диагностична и консултативна дейност;  

• специални учебно-технически средства;  

• индивидуални образователни програми;  

 

ІІІ.Цели, задачи и дейности за образователна интеграция и приобщаване на децата от 

уязвимите групи в ДГ”Мики Маус” през новата  учебна година 

 

ОСНОВНА ЦЕЛ : 

1.Успешна социализация на деца от уязвимите групи, за формирането на ценностна 

система, основана на уважение към правата и свободата на всеки индивид, без 

дискриминация. 

 

 

 

 

 



ОСНОВНИ ЗАДАЧИ : 

 

1. Пълноценна социализация на деца и ученици 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, деца 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  от етнически 

малцинства.  

5. Интегриране към традиционните български и общочовешки ценности, при отчитане 

на принадлежност на децата към етническа, религиозна или специфична 

социокултурна общност. 

6. Формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация 

за учене, особенно за децата живеещи в среда, в която образованието не се 

възприема като ценност. 

7. Противодействие срещу проявите на дискриминация в детското заведение. 

 

ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА С ГРУПИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ 

МАЛЦИНСТВА 

 
1. Участие в Национални програми и Проекти за безвъзмездна финансова помощ за 

образователна интеграция на деца от етническите малцинства. 

                                                                                     Срок:през учебната година 

                                                                                                       Отг: Директор,учители  

2. Включване на детската градина в дейности по изпълнение  на  проект  АПСПО                                                                                                                         

Срок: през учебната година 

                                                                                                Отг: Директор,учители 
3. Провеждане на информационни кампании сред родителите  за разясняване на взаимните 

ползи от образователната интеграция на децата от етническите малцинства 

                                                                                        Срок: през учебната година 

                                                                                                          Отг: Директор,учители 

4. Осигуряване на подкрепяща среда в групите за децата от етническите малцинства и 

включването им в общата образователна среда. 

                                                                                               Срок: постоянен 

                                                                                               Отг: учители  

5. Индивидуална работа с децата  и осигуряване при необходимост на допълнително 

обучение по български език за деца, за които българския език не е майчин. 

                                                                                                Срок: постоянен 

                                                                                                Отг: учители 

6. Осигуряване помощ и подкрепа на деца и родители, както и корекционна работа , 

свързана с формирането на здравно-хигиенни и културни навици. 

                                                                                                 Срок: постоянен 

                                                                                           Отг: учители, мед.специалист, пом.    

възпитатели 

7. Запознаване на останалите деца с историята, културата и празниците на  другите 

етнически групи . 

                                                                                               Срок: целогодишно 

                                                                                               Отг: директор , учители 



8. Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за работа 

в мултикултурна образователна среда. 

                                                                                         Срок: през учебната година 

                                                                                         Отг: директор,учители 

9. Подпомагане на деца със нисък социален статус от етническите малцинства с помогала и 

дрехи, чрез сътрудничество с НПО. 

                                                                                               Срок : постоянен 

                                                                                               Отг: директор 

ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА С ДРУГИ УЯЗВИМИ ГРУПИ 

 
 

ПОЛИТИКА 
 

МЕРКИ И 

ДЕЙНОСТИ 

ИНДИКАТОРИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Осигуряване на позитивна 
образователна среда –

атмосфера на 

взаимоотношения, даващи 

възможност за личностно, 

когнитивно и социално 

развитие на децата 

 

 

 

 

 

 

1. Разработване на политики 

за 
ненасилие и 

изграждане на силна 

детска общност. 
2.Диагностиране и 

консултиране на децата, с 

цел подпомагане на 

личностното им развитие. 
3.Диагностиране и 

консултиране на деца с 

обучителни затруднения. 
4.Проверка на дневниците  

във връзка с отсъствията 
5.Своевременно 

информиране на 
родителите за  отсъствията 

на децата. 
6.Изграждане на ранна 

система за оповестяване на 

проблем с отпадане на децата 

от ЗПП. 

• приети на ПС политики и 
реализиран план за справяне с 
агресията и тормоза; 
• график  от контролната 
дейност на директора и 
констативните протоколи; 
• учители и директора; 
• констативни протоколи; 
• процедури за работа с деца 
в   риск. 
 

 

 

 

 

Повишаване качеството 
на образованието 

1.Консултации с учителите, 

при проблеми в усвояване на 

учебния материал. 
2.Квалификация на 

учителската общност с 

цел идентифициране и 

подкрепа на децата от 

уязвими групи 

• график за консултативната 
работа. Брой проведени 

консултации; 

• удовлетвореност от 

обучението; 

• брой участници 

 Осигуряване на достъп до 
образование и повишаване на 

качеството на образованието 

за децата от уязвими 

етнически общности 

1.Мониторинг на 

междуетническите 

взаимоотношения в детската 

общност 

• констатации от 
мониторинга; 

• наличие или липса 

на междуетнически 

конфликти 
Достъп до качествено 
образование за децата със 

СОП 

1. Изграждане на система за 

работа с деца със СОП при 

наличието на такива. 
2. Осигуряване условия 

за осъществяване на 

• наличие на квалифициран 
персонал; 
• наличие на достъпна среда 



обща и допълнителна 

подкрепа на деца със 

СОП или от уязвими 

групи. 
Повишаване участието и 
ангажираността на 

родителите 

1.Приобщаване на родителите 

в процеса на образование, 

чрез активно работещ 

Обществен съвет. 
2.Провеждане на 

индивидуални работни 

срещи с родителите на 

деца, в риск. 
3. Провеждане на родителски 

ден 

• активност на 
родителската общност при 
общи мероприятия; 
• брой проведени срещи  и 

ефективност от тях – измерва 

се чрез промяната в 

ситуацията на детето. 

Подкрепа за развитието 
на децата от уязвими групи 

1. Индивидуална работа 
2. Участие в Проект 

АПСПО- Дейност 1- 

Допълнително 

обучение по 

български език 

• намаляване на 
отсъствията, повишаване на 
резултатите 
• ефективност от 

съвместната дейност, брой 

срещи 
Подпомагане на деца от 

уязвими групи, застрашени от 

преждевременно напускане, 

по финансови причини 

1.Подпомагане на деца с 

трайни увреждания, и без 

родители. 
2. Преодоляване на 

еднократни социални 

обстоятелства от детето 

• нормативни 

документи; 
• приети нормативни 

документи от УН 
• Участие на деца в 

проект «Активно 

приобщаване в системата 

на предучилищно 

образование»- Дейност 2- 

Заплащане на такси 
Развитие на занимания по 
интереси 

1. Използване на ресурсите 

по проекти, осигурили МТБ 

за работа с деца от уязвими 

групи. 
2.Участие на деца в 

общински, национални и 

международни проекти, 

финансирани от различни 

донорски организации. 
 

• активност 
на децата; 

• представителни изяви; 

• брой ателиета 

• брой участници, 
• проявен интерес към 

проектите; 

• подпомагане на 
дейността му от 
учителската колегия 

 

 

 

 

 

Програмата е приета на Педагогически съвет на 14.09.2020 г. с Протокол №1 
 

  


