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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 № 84 

„Детелина“ ;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 

            - координатор 

          - учители 

    3. Сътрудничество със семейството и общността. 

     ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ 

Подкрепата на личностното развитие се осъществява във връзка и в ко-
релация с разработените областни стратегии за подкрепа на личностното 



развитие, както и въз основа на анализ на необходимостта от обща и допъл-
нителна подкрепа. 

    Обща подкрепа 
     За организиране на подкрепата на личностното развитие на децата в ДГ 
№ 84 „Детелина“ за координатор е определен старши  учител – Деница Це-
кова, който изпълнява функциите си съобразно Наредбата за приобщава-
щото образование. 
    Общата подкрепа в ДГ № 84 „Детелина“ се осъществява от екип, ръково-
ден от координатора, както и психолог, ресурсен учител/от РЦПППО/ и учи-
телите по групи. 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 занима-
ния по интереси. Заниманията по интереси могат да се организират от ДГ № 
84 или от РЦПППО. 
Общата подкрепа включва и други дейности, подробно описани в Наредбата 
за приобщаващото образование 
    Допълнителна подкрепа 
    Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена 
оценка на индивидуалните способности на определено дете. 
    Оценката на способностите се извършва от специално назначен екип от 
специалисти, съобразно необходимостта на детето и след това се потвърж-
дава от Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование. 
     Децата, за които може да се поиска оценка на способностите са от след-
ните 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 родите-
лите откажат, ДГ № 84 „Детелина“ уведомява отдел „Закрила на детето“ към 
ССП по местоживеене на детето, с цел социалните служби да окажат съ-
действие и ако се налага помощ на родителите за осъзнаване на нуждите на 
детето. 
    При наличие на три и повече деца в група се осигурява ресурсен учител и 
помощник на учителя за подпомагане работата на учителите. Задълженията 



на ресурсния учител са разписани в Наредбата за приобщаващото образова-
ние. 
    При необходимост се изработва индивидуална програма по съответните 
образователни направления с цел по-лесното възприемане от детето, а също 
така се изготвя и индивидуален план или план за обучение в комбинирана 
форма на обучение.  

За децата с изявени дарби също се изработва индивидуален план за работа 
през годината. 

                        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.2021 Директор  

Създаване на подходящи 

условия в ДГ 

№84“Детелина“ и 

достъпна среда за 

качествен образователен 

процес. 

до 15. X.2021 Директор 

Учители по 

групи 

 

Изграждане на 

педагогическа  и 

специализирана 

подкрепяща среда за всяко 

дете за осигуряване на 

приобщаващо образование 

м. X.2021г.  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 – III.2022 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   № 

1/19.09.2019год. 

   Актуализирана на заседание на ПС с Протокол №1/16.09.2021год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


