


развитие на децата, попадащи в сектора „уязвими групи“ и „деца в риск“ . 
Педагогическият екип на ДГ  сътрудничи със специалисти от ЦПЛР- психолог, логопед, 
ресурсен учител, медиатор, както и с Общностен център. Друг начин за осъществяване 
на приобщаващи практики е участието ни в „Единен Механизъм за съвместна работа по 
обхващане и задържане на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 
възраст“, приет  с Решение №373 /05.07.2017г. от МС. Реализирането на национални и 
общински проекти за образователната интеграция на деца от етническите малцинства 
„Растем заедно“ и АПСПО даде възможност да извършваме допълнителна подготовка по 
български език на децата с различен майчин език.  

          Считаме за уязвими онези деца и групи, които търпят ограничения по отношение 
на участието им в образованието и ползването на социални права, за които има риск от 
отпадане от образователната система. Според „Закона за закрила на детето“ дете в риск 
е „чиито родители са починали, неизвестни, лишено от родителски права или чиито 
родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа; което е жертва 
на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително 
отношение или наказание в или извън семейството му; дете в крайно бедни семейства, 
за което съществува опасност от увреждане на неговото социално, физическо, 
психическо, нравствено, интелектуално развитие; дете,  което страда от увреждания, 
както и от трудно-лечими заболявания, констатирани от специалист, за което съществува 
риск от отпадане от образователната система или което е отпаднало.” Уязвимите групи 
често не успяват да получат достъп или да се възползват от възможностите, които 
предлага обществото и икономиката или попадат в ситуация на риск от социално 
изключване. Причините за това са различни: живот в крайна бедност, ниски доходи и 
материални лишения; социални  и психологически фактори; недостъпна среда; здравни 
и възрастови проблеми; липса или недостатъчни социални умения и образование; 
отношение към тях, основано на предразсъдъци, ограничен достъп или неадекватни  
услуги и т.н. 

          Отношението на екипа на ДГ „Наталия“ към тях е основано на вяра в 
способностите и потенциала, признаване на тяхната равнопоставеност и равни 
възможности за придобиване на умения за пълноценен живот. Уязвимите групи деца се 
нуждаят от нови подходи в работата, основани на разбирателство, уважение, 
своевременна педагогическа подкрепа, специализирана психологическа подкрепа и 
закрила от закона. За нас, всички деца са важна и пълноценна част от обществото, но 
децата в риск се нуждаят от специализирана, професионална грижа, социална и 
образователна подкрепа, екипно взаимодействие между институциите, семействата и 
педагозите. Това налага изработването на „Програма за предоставяне на равни 
възможности на децата от уязвими групи“, наричана по-долу Програмата. 

I. СЪЩНОСТ НА ПРОГРАМАТА 

          Съдържанието на програмата обхваща нормативна база, целевия обхват, подходи 
и принципи, основните направления и дейности, в които се разгръща работата с деца от 
уязвими групи: подобряване на обхвата и достъпа до предучилищно образование на 
децата, ранно установяване на обучителни затруднения, установяване на уязвими лица и 
групи, изграждане на позитивна образователна среда за подкрепа на личностното 
развитие, координираност на усилията на педагогическите специалисти,  психологическа 



подкрепа, обща и допълнителна подкрепа, планиране на индивидуални и групови 
програми и технологии в образователния процес, съобразно потребностите на децата.  

          НОРМАТИВНА БАЗА на настоящата Програма, са ключови национални 
нормативни актове, стратегически документи и национални програми- ЗПУО (от 
01.08.2016г ) и Наредбата за приобщаващо образование (от 20.10.2017г), Закон за 
закрила на детето; Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество 
(2010 – 2020 г.); Национална стратегия на Р. България за интегриране на ромите (2012 – 
2020 г.);Закон за защита от дискриминация; Конвенция за борба срещу 
дискриминацията в областта на образованието; Стратегия за образователна интеграция 
на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020) Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и основните свободи; Национална стратегия за 
осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2016-2020 г., според които 
на децата от уязвими групи в системата на предучилищното и училищното образование 
се предоставя подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, 
психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията. 

         ОБЕКТ на Програмата е взаимодействието между факторите, влияещи върху 
подкрепа на личностното развитие на децата от уязвими групи. 

         ПРЕДМЕТ на Програмата е процесът на сътрудничество между факторите, който 
осигурява премахване на пречките пред научаването на деца в риск, равен образователен 
шанс на децата, личностен растеж и качествена предучилищна подготовка за всяко дете 
в детската градина. 

           ЦЕЛЕВИ ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА: 

         Деца със специални образователни потребности; Деца с хронични заболявания или 
увреждания; С неизвестен родител/и;  Деца с агресивно поведение, хиперактивност, 
аутизъм; Деца от малцинствени групи, невладеещи български език; Деца на мигранти и 
бежанци; Бездомни деца, лишени от родителска грижа; Деца от приемни семейства; 
Децата на безработни и социално-слаби семейства и др 

 ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА: 

1. Идентифициране на деца от уязвими групи в детската градина 
2. Защита правата и интересите на децата от целевия обхват; 
3. Да намали пречките и да увеличи възможностите на децата от целевия обхват; 
4. Прилагане на ефективни политики за подобряване качеството на образование с 

целевите групи 
5. Недопускане на дискриминация по признакът на различие; 
6. Пълноценно и активно участие в живота на групата и детската градина; 
7. Успешна подготовка за училище и изравняване на шансовете с връстниците; 

      ПОДХОДИ И ПРИНЦИПИ 

 Зачитане правото на всяко дете на образование и гарантиран достъп в 
образователните институции 

 Хуманно-личностен подход и зачитане на уникалността на децата 

 Изследователски и системен подход 

 Достъпност и равноправие на всички деца в образователния процес 



 Толерантност и уважение към различието  

 Отстояване на общочовешки ценности и права, демократични ценности 

 Специализирана професионална грижа за децата 

 Позитивна комуникация и рефлексивен подход при взаимодействие с децата 

 Недопустимост на дискриминация 

 Запазване на българската културна идентичност 

 Конструктивен и уважителен начин при взаимодействие със семейството 

 Екипност и взаимопомощ между факторите в образованието 

II. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

Дейностите, залегнали в настоящата програма кореспондират с поставените 
стратегически цели за 2020-2024г. и са в изпълнение на политиката за повишаване 
качеството на образователните услуги, представена в „Мерки за повишаване на 
качеството на образователните услуги в ДГ „Наталия“ за учебната 2020-2021г. 

Направление 1: ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБХВАТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН 
ДОСТЪП НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 

 Подпомагане на родителите на дете от уязвими групи за кандидатстване в 
електронната система чрез информиране, чрез наръчник на родителя и др 

 Изпълнение на ангажименти по плана по НП „ Посещаемо и безопасно училище“ 
за обхват и задържане на децата, подлежащи на задължително обучение в 
детските градини 

 Сформиране на екип за обхождане на необхванати деца  

 Запознаване на екипа с помощните инструкции за дейността 

 Своевременно отразяване в системата на статуса на детето в протоколите от 
избрания администратор 

 Посещение на адрес на дете, изясняване на причините за не посещение на 
детската градина или училището 

 Определяне на индивидуална или екипна мярка и отразяване в системата 

Направление 2. РАННО УСТАНОВЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ НА 
УЯЗВИМИ ЛИЦА И ГРУПИ 

 Обучение на екип за осъществяване на ранен скрининг-тест на 3- 3,6-годишните; 

 Сформиране на екип за ранно оценяване чрез скрининг-тест на способностите 
на деца при постъпване в ДГ;  

 Изисква се писмено съгласие на родителя за провеждане на скрининг-тест  на 3- 
3,6-годишните  

 Ранно оценяване на риск от обучителни затруднения на 5-6-годишните деца, с 
които не е проведен скрининг- тест при постъпване. 

 Провеждане на входно- изходните нива на децата във всички групи 

  Установяване на уязвими групи от целевия обхват за предоставяне на обща и 
допълнителна подкрепа 

 Оценяване на индивидуалните потребности от ЕПЛР за предоставяне на обща и 
допълнителна подкрепа за личностно развитие на детето при деца със: 
затруднения във физическото, познавателното, езиковото, социалното, 
сензорното, емоционалното и творческото развитие на детето спрямо децата от 



същата възрастова група, наличие на рискови фактори и обстоятелства в средата 
на детето, наличие на хронични заболявания, които възпрепятстват обучението и 
включването на детето в дейността на детската градина; наличие на изявени 
силни страни на детето в областта на изкуствата и спорта. 

 Уведомяване на родителите, обсъждане на ПС,  докладване до директора; 

 Изследване на причините и предприемане на мерки за отстраняването ; 

Направление 3. ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА ОТ 
УЯЗВИМИ ГРУПИ 

 Изработване на стратегически документи, определящи политиката на ДГ за 
подкрепа на личностното развитие на деца от уязвими групи 

 Диагностика за определяне възможностите на децата, проследяване на напредъка 
и отчитане на резултатите 

 Диференциране на комуникацията и грижите спрямо различните потребности на 
децата чрез планиране на индивидуални или групови планове за подкрепа 

 Обсъждане на резултатите на ПС, с родителите и екипа за подкрепа на 
личностното развитие 

 Създаване на стимулираща игрова среда – кътове в групите, кът за работа по 
проекти, кът за почивка, за игра на пода, ателиета, читалня и др. 

 Включване на детето в допълнителни дейности за развитие на таланта- рисуване, 
танци и др 

 Прилагане на интерактивни игрови технологии в обучението  

 Сформиране на екипи за подкрепа на личностното развитие на деца от целевия 
обхват, за прилагане на механизъм за превенция на агресивните прояви, за 
намаляване на отпадането и задържане на децата в образователната система 

 Диагностика и ново планиране според потребностите на децата 

 Проучване на актуална педагогическа литература, свързана с подобряване на 
работата с децата от уязвими групи 

 Сътрудничество с родителите на децата за информиране и взаимна подкрепа 

 Подкрепа на децата при подготовка за участие в празници, олимпиади, 
състезания, конкурси 

 Квалификация на учителите за работа с рискови групи- малцинствени групи, 
агресивни деца, СОП и др   

 Участие в подходящи национални и общински проекти по направлението 

Механизъм на взаимодействие за оказване на обща и допълнителна подкрепа на 
деца от рискови групи 

          В началото на всяка учебна година със заповед на директора се определя 
координатор, който координира работата на екипите за подкрепа за личностно развитие 
/ЕПЛР/. Координаторът обсъжда с учителите на групата техните наблюдения по 
отношение на степента на участие, развитие и напредък на децата в групата, обсъжда 
дейностите в екипите за подкрепа, оказва методическа подкрепа, координира работата с 
родителите, организира допълнителните дейности във връзка с подкрепата за личностно 
развитие. За всички дейности по общата и допълнителна подкрепа се изисква писмено 
съгласие на родителите.  



          Общата подкрепа включва екипна работа между учители-родители и другите 
педагогически специалисти. В процеса на подкрепа се прилага индивидуален подход- 
индивидуално или групово планиране, диагностициране, формиращо обучение, 
мотивиране, оценка на напредъка и ново планиране. Голямо значение има желанието на 
учителя да усъвършенства своята работа чрез споделяне, обмяна на опит с други 
педагогически специалисти, както и да осъществява подкрепа на колега. Екипът в 
групата може да взаимодейства с координатора чрез генериране на идеи за начин на 
съставяне на план, включване на децата в занимания по интереси- в специално обособени 
кътове, обособена библиотека с пособия за децата, идеи за грижа за здравето, 
поощряване с морални и материални награди. 

         Формите за обща подкрепа се планират в индивидуални или групови планове, които 
могат да бъдат краткосрочни/за 1 година/ или дългосрочни/за целия период на обучение/, 
равномерно разпределени. Формите  на педагогическо взаимодействие през неучебното 
време се провеждат по график, с  обща продължителност не повече от 20 астрономически 
часа, разпределени в два модула по 20-30 минути дневно. За резултатите от напредъка 
на детето учителите изготвят доклад в електронен или хартиен вид до директора в края 
на учебната година.  

         При осъществяване на дейности за превенция на насилието и преодоляване на 
проблемното поведение е от съществено значение и двете учителки да изискват спазване 
на едни и същи правила в групата, да поддържат позитивна среда и да информират 
координатора и родителите за напредъка на детето, да консултират, обсъждат общи 
стратегии за взаимопомощ, които дават резултати.   

         При езиково-говорни затруднения при децата се планират съвместно логопедични 
упражнения, комуникативни упражнения и игри в направление “ Български език и 
литература“ за преодоляване на проблемите. Обучението чрез допълнителни модули за 
деца, които не владеят български език в ДГ може да се осъществява от учителите в 
групата или чрез включване на учител в проекти като АПСПО за социална и 
образователна интеграция.  

         При наличие на деца, невладеещи български език в групата и необхванати в проект, 
които имат общи образователни потребности се съставя групов план, а формите се 
вписват в дневника от двете учителки. Планирането и отчетните документи за децата, 
включени в проект за образователна интеграция/като АПСПО/ се изготвят по 
изискванията на бенефициента и се отразяват на хартиен носител и в системата АПСПО.        

        За резултатите от напредъка на децата, определени като рисков контингент, 
учителите изготвят доклад в електронен или хартиен вид до директора в края на учебната 
година. Резултатите по групи се обсъждат между учителите на Педагогически съвет, 
както и в Обществения съвет. В случаите, когато дете получава обща подкрепа и не се 
отчита напредък в развитието му, в тримесечен срок от предоставянето и учителите в 
групата на детето запознават родителя за необходимостта от извършване на оценка на 
индивидуалните потребности на детето. Материалите, становищата и докладът са част 
от детското портфолио. Отчетеният напредък и препоръките от доклада се обсъждат с 
родителите и се отразяват в личното образователно дело на детето. Обща подкрепа маже 
да се извършва и от ЦПЛР или Общностния център. В този случай учителят поддържа 
връзка със социалните работници и специалисттите, които оказват подкрепа на детето. 



        Допълнителната подкрепа в ДГ се провежда след установяване, че детето има 
сериозни образователни пропуски и обучителни затруднения, с които са запознати 
родителите или документи, предоставени от родителите. Изисква се информирано 
съгласие и заявление от родителя до директора за осъществяване на оценка от 
специализиран екип от ЦПЛР. При внесено заявление от родител директорът разрешава 
оценката със заповед. Уговаря се ден и час, когато ще се извърши обследването. Може 
да се изискат и други документи от родителя- медицинско становище, информация за 
здравословно състояние, ТЕЛК и др. Учителите могат да предоставят резултати от 
диагностика и наблюдения на детето в групата.  

         Оценяването на индивидуалните потребности на дете, което не владее български 
език може да се извършва чрез официалния език или на езика, който детето владее най-
добре, като при необходимост се ползва преводач, осигурен от родителя. Оценката на 
индивидуалните потребности на деца и ученици, за които има индикации, че са със СОП 
се извършва от ЕПЛР, чийто състав включва психолог, логопед, ресурсен учител, а при 
деца с увреден слух или с нарушено зрение - и рехабилитатор на слуха и говора- в срок 
до 3 месеца от началото на учебната година или през нея, като продължителността на 
оценяването е най-малко 14 дни. Оценката на индивидуалните потребности на „деца в 
риск“ се извършва от ЕПЛР към ЦПЛР , в чийто състав влизат и учителите в групата  .  
Оценката на индивидуалните потребности на деца с изявени дарби се извършва от екипа 
за подкрепа за личностно развитие на детето, чийто състав включва учителите в групата 
в детската градина. Оценката на индивидуалните потребности на деца с хронични 
заболявания се извършва от ЕПЛР и включва психолог, учителите в групата в детската 
градина, медицинския специалист в здравния кабинет в сътрудничество с личния лекар 
на детето или ученика. 

         Всеки специалист от екипа по чл. 70, ал. 2 попълва съответната на неговата 
компетентност част от Картата за оценка, като отделните части се съгласуват между 
специалистите и се вписва общо становище за функционирането на детето и за 
необходимата допълнителна подкрепа. Родителят писмено изразява в картата за оценка 
съгласието или несъгласието си с извършената оценка на индивидуалните потребности 
и с решението за предложената допълнителна подкрепа за личностно развитие на детето. 

При несъгласие на родителя с оценката на индивидуалните потребности на детето със 
СОП, извършена в детската градина, той може да подаде заявление до директора на 
съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование 
за организиране на повторна оценка на индивидуалните потребности на детето в срок от 
14 дни след извършване на оценката. В случаите на несъгласие на родителя с 
предложената допълнителна подкрепа за личностно развитие на детето или ученика, 
независимо че въз основа на оценките на индивидуалните потребности по ал. 1 е 
установена такава необходимост, и за предотвратяване на риска от отпадане от 
образование директорът на детската градина или училището писмено уведомява 
дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето или ученика с цел 
осигуряване на неговия най-добър интерес. 

        Директорът на дирекция "Социално подпомагане" в срок до 10 работни дни от 
получаването на уведомлението писмено информира директора на детската градина за 
предприетите действия. подкрепата, която въз основа на оценката на индивидуалните 
потребности на детето или ученика се предоставя за определено време в процеса на 



предучилищното и училищното образование, като: за деца със СОП обхваща период от 
минимум една учебна година, а максимум края на съответния етап от степента на 
образование; за деца и ученици в риск обхваща времето на планираните дейности за 
работа по конкретния случай, която се осъществява в детската градина и училището в 
сътрудничество с отделите за закрила на детето; за деца и ученици с изявени дарби 
обхваща период от минимум една учебна година; за деца и ученици с хронични 
заболявания обхваща периода, необходим за лечението на детето или ученика; при 
необходимост срокът и се удължава в зависимост от здравословното състояние на детето 
или ученика. 

       Дългосрочна е подкрепата, която обхваща повече от един етап от степента на 
образование или е за целия период на обучение на детето или ученика в детската градина 
. Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва: работа с дете по конкретен 
случай; психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна 
рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически 
увреждания; осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща 
среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, 
методики и специалисти; предоставяне на обучение по специална методика за деца със 
сензорни увреждания; ресурсно подпомагане.  

       Работата по конкретен случай включва: формулиране на случая; оценка на 
индивидуалните потребности на детето ; определяне на цели и действия, насочени към 
детето;изготвяне на план за подкрепа; взаимодействие и работа с подкрепящата среда; 
оценка на резултатите. 

Направление 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СЕМЕЙСТВА 
НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ  И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

       Дейностите по направлението, свързани със семейството включват- проучване 
мнението на родителите и определяне степента на участие в живота на групата, 
използване на различни информационни канали за комуникация,, планиране на 
взаимодействието с родителите за всяка група, запознаване на родителите с напредъка 
на детето, подкрепа и насърчаване на семейно-възпитателните практики ,консултиране, 
включване на родителя в съвместни форми на сътрудничество и взаимопомощ- 
наблюдения на ситуации, подготовка на празници, тренинги, родителски срещи, 
индивидуални срещи и др. 

       Подобряване на партньорството за осъществяване на координирани усилия  между 
деца, родители, учители, помощник-възпитатели, РУО, община, НПО, ЦПЛР, 
Общностен център, социални институции и др. заинтересовани страни в изпълнение на 
приетия институционален механизъм за осъществяване на партньорство, посочен в 
Стратегията на ДГ „Наталия“ за 2020-2024 година. 

Направление 5. ВНЕДРЯВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ ЗА КАЧЕСТВЕНО 
ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 

      Дейностите по направлението включват: 

 Проучване на съвременни технологии и практики за работа с деца от уязвими 
групи 



 Планиране на квалификационни форми за педагогическите специалисти за работа 
с деца от уязвими групи, съобразно потребностите 

 Внедряване на технологии за работа в интеркултурна образователна среда 

 Разработване на специализирани диагностични тестове 

 Внедряване на технологии за работа с деца със СОП 

 Внедряване на интерактивни технологии за езиково-говорното обучение- 
комуникативни игри, сюжетно-ролеви игри, арт-педагогика, игри за 
психологическа настройка, проектен метод, дидактични и автодидактични игри, 
подвижни игри, триз-технологии, проблемно-базирано обучение, театрализирани 
игри- драматизации и др.  

 Планиране на съвременни форми в програмите за взаимодействие с родителите. 

 

 

  Настоящата програма подлежи на обогатяване и промяна, съобразно нуждите на ДГ 
„Наталия“. 

 


