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ПРОГРАМА 

за 

предоставяне на равни възможности за 

приобщаване на децата от уязвимите групи 

в ДГ№115”Осми март“ 

за учебната 2022/2023 година 

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

и училищното образование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І. ОСНОВНИ ИДЕИ 

След семейството училището е значим фактор във формирането на личността и в 

изграждането на нови ролеви отношения. ДГ поставя пред децата реални 

изисквания да взаимодействат, да се трудят, да се съобразяват, да намерят и заемат 

своето място в колектива и в социалната среда. ДГ има своите значими функции 

да положи основите на  порастващото дете да открие и развие своята 

индивидуалност; да осигури среда, в която да може да се сравнява, да се 

конкурира и сътрудничи, за да възпита у себе си онези умения, които ще го 

направят социално адаптивен и способен да се впише в общността.  

ДГ като институция изгражда позитивен организационен климат, създава условия 

за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между 

всички участници в процеса на образование. 

ДГ самостоятелно разработва и прилага цялостни политики за подкрепа за 

личностно развитие на детето , за изграждане на позитивен организационен 

климат, за утвърждаване на позитивна дисциплина и развитие на детската 

общност, които се базират на идеите и принципите на приобщаващото 

образование. 
 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 
 

Общата подкрепа за приобщаване на децата включва: 

1. Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

2. Допълнително обучение при условията на закона; 

3. Допълнителни модули за деца, които не владеят български език; 

4. Занимания по интереси; 

5. Грижа за здравето; 

6. Дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното 

поведение; 

 

 

III. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

А. Дейности, свързани с екипна работа между педагогически 

специалисти. 
 

1. Обмяна на информация, опит и добри практики между  педагогическите 

специалисти. 

                                                                                                Срок: Постоянен 

Отг.: Вс.пед.специалисти 

ресурсен учител 
 



1. Изготвяне на програми за развитие на деца с обучителни трудности. 

                                                                                                Срок: IX, X 2022г. 

       Отг.:  Всички учители,     

ресурсен учител    
 

Б. Дейности, свързани с допълнително обучение на децата. 
 

1. Психологическа подкрепа на децата и развиване на умения за общуване. 

                                                                                                  Срок: Постоянен 

Отг.: Ресурсен у-л, 

психолог 

 

В. Дейности, свързани със занимания по интереси. 

 

1. Обмяна на информация между учителите, ресурсната и психолози  за 

установяване интересите на децата. 
 

                                                                                                   Срок:Постоянен 

                                                       Отг.:Учители, Ресурен учител, Логопед,психолог 

 

2. Организиране на допълнителни културни, спортни и др. дейности. 

 

                                                                                                    Срок:Постоянен 

                                                                                Отг.: Педагогически специалисти 

 

3. Включване на децата в извънкласни дейности и мероприятия- 

тържества, конкурс и, състезания, концерти. 

          

Срок: Постоянен 

           Отг.: Всички учители 

 
 

 

Г. Дейности, свързани с грижа за здравето на децата. 

 

1. Постоянна грижа на мед. сестра за здравето на децата. 

                                                                                                     Срок: Постоянен  

                                                                                             Отг.: Директор, мед.сестра 
 

  2. Осигуряване на сигурна и безопасна материална база. 

                                                                                                      Срок: Постоянен 

   Отг.: Директор,  ЗАС  

 



         3. Включване на децата в спортни дейности и мероприятия, туризъм. 

Срок: Постоянен 

                                                                      Отг.: Директор; Пед.специалисти; 

 

Д.  Дейности, свързани с превенция на насилието. 

 

1. Провеждане на регулярни срещи с Ръководството на ДГ и 

Педагогическия екип с цел информираност и целенасочена работа за 

подобряване на психологическия климат в групите и утвърждаването на 

атмосфера на доверие и подкрепа. 

                                                                                                     Срок:Постоянен 

             Отг.: Ръководство 

                                                  

    

2. Разговори с родителите и осигуряване на своевременна психологическа 

подкрепа на децата в риск. 

                                                                     Срок: Постоянен 

    Отг.: Педагог. съветници,   психолози 

                        
 

        3.Провеждане на вътрешни обучения на преподавателите за справяне с 

агресията на децата при необходимост 
 

                                                                                 Срок: Постоянен 

       Отг.: Педагог. Специалисти 

Ресурсна; психолози 

                

                                       

4. Включване на родителите към различни съвместни дейности с цел 

установяването на добър диалог и отношения на доверие между деца, 

родители и учители.  
 

                                                                                  Срок: Постоянен 

                                                         Отг.: Педагог, специалисти, психолози ; 

 
 

 

5. Съвместна работа с Дирекция за социално подпомагане, ДПС, 2 РПУ и 

други институции. 

                       Срок: м. септември 

                                                                                                       Отг.: Директор 

 

 

 

 



  Дейности, свързани с мотивация и преодоляване на проблемното 

поведение 
                                                                      

• Изготвяне на план за личностна подкрепа на детето. 

•  Планът за подкрепа включва: 

- целите, задачите и видът на допълнителната подкрепа за личностно развитие; 

- описание на възможностите, силните страни и потенциала на детето за 

включване и участие в образователния процес; 

- определяне на срока на предоставяне на допълнителната подкрепа; 

- определяне на конкретни образователни цели и очаквани резултати от 

обучението на детето; 

- определяне на начини за оценяване на напредъка на детето 

- определяне на специални педагогически, терапевтични и други методи и 

средства за постигане на целите; 

- определяне на честотата на осъществяване на дейностите за допълнителна 

подкрепа; 

- описание на екипната работа с детето, на ролята и отговорностите на 

педагогическите специалисти и на родителя/представителя на детето/лицето, 

което полага грижи за детето, при предоставянето на допълнителната подкрепа; 

- описание на необходимите ресурси за допълнителната подкрепа и за ефективен 

преход между институциите или между отделните етапи и степени на образование 

и на координацията на работата с децата, които получават допълнителна подкрепа 

за личностно развитие. 

Срок:Постоянен 

     Отг.:координатор,учители 

 

• Насочване на детето към занимания, съобразени с неговите потребности. 

Срок: Постоянен 

              Отг.: Всички учители 

 

• Изготвяне на индивидуални програми за допълнителна педагогическа, 

психологическа и социална подкрепа на съответните деца.  

                                                                                                   Срок: Постоянен 

                                                                           Отг. Педагог.специалисти и ресурсен 

 

 

 

Програмата е  приета от ПС с Протокол №1/16.09.2022г. 


