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П Р О Г  Р А М А  

за 

предоставяне на равни възможности и                            

приобщаване на децата от уязвими групи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



София – 2021год. 

                                      София 2021/2022г 

   Програмата се основава на : 

- Наредба за приобщаващото  образование 

- Закон за предучилищно и училищно образование 

- Закон за защита от дискриминация 

- Конвенция за борба срещу дискриминация в областта на 

образованието. 

  Програмата включва редът и начинът за оказване на обща и допълнителна 

подкрепа на всички деца, които имат потребност от такива в ДГ № 164 

,,Зорница“ ;на базата на техните потребности и нужди. 

Целта на програмата е предоставяне равни възможности и приобщаване на 

децата от уязвими групи да се обучават заедно, да участват в извънкласни 

занимания, независимо от способностите им, техните увреждания, 

заболявания, етническа принадлежност, майчин език и т.н. 

Уязвими групи са деца, диагностицирани със СОП, хронични заболявания, 

двигателни увреждания, деца застрашени или жертва на насилие, деца с 

изявени дарби, деца сираци и полусираци, деца – бежанци, деца от 

различни етнически групи . 

  Организираното приобщаващо образование се основава на следните 

принципи: 

- активно участие в образователния процес 

- динамично развитие на образователния модел в ДГ 

- партньорски отношения с родителите  

 Задачи:  

     1.   Културно – образователна среда за приобщаване. 

     2.    Педагогически специалисти 

           -  ресурсен учител 

            - психолог 

           - логопед 

          - координатор 

    3. Сътрудничество със семейството и общността. 



                        ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА  

Дейност Срок Отговорник Забележка 

Идентифициране на 

децата, които имот 

необходимост от обща 

подкрепа 

Постоянен Учители по 

групите 

 

Екипна работа на 

учителите от дадена група  

Постоянен Учители по 

групите 

При 

необходимост 

Определяне на 

координатор на екипа за 

оказване на подкрепа  

м. IX. Директор  

Създаване на подходящи 

условия в ДГ 

№164“Зорница“ и 

достъпна среда за 

качествен образователен 

процес. 

До 15. X. Директор 

Учители по 

групи 

 

Изграждане на 

педагогическа  и 

специализирана 

подкрепяща среда за всяко 

дете за осигуряване на 

приобщаващо образование 

М. X.  Учители по 

групите 

 

Идентифициране на деца 

със СОП 

Целогодишно Учители по 

групите 

 

Оценка на потребностите 

на деца със СОП 

Целогодишно Ресурсен 

учител и 

екип 

 

Превантивни мерки за 

недопускане отпадане от 

ДГ 

Целогодишно Директор, 

учители  

 

Организиране и 

провеждане на „Училище 

за родители“ 

М. II Учители по 

групите 

 

Обучение на 

педагогическите 

специалисти за работа в 

мултикултурна среда  

По график 

заложен в 

плана за 

квалификация 

Директор, 

учители 

 

 

 



   Настоящата програма е приета  на заседание на ПС с Протокол 

№1/20.09.2021год. 

 

ЗА СВЕДЕНИЕ,ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПОЕТА ОТГОВОРНОСТ: 

Към Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване 

на децата от уязвими групи 

 

 

 


