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Детска градина №25 „Златно зрънце“ – Варна 

 

ПРОГРАМА 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 

Програмата е създаден на основание чл. 263, ал. 1, т. 9  

от Закона за предучилищното и училищното образование  

 

I. Изграждането на Програма за равен достъп до образование е подчинено на основни 

приоритети на правителството в посока на изграждане на образователна среда за 

разгръщането на потенциала на всяко дете за личностно развитие и социализация; по-

високо качество и по-добър достъп до образование; ранна превенция на обучителни 

затруднения; включващо обучение на деца със специални образователни потребности. 

Тя сигурява равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на 

предучилищното образование и е предпоставка за равноправно социално включване и 

пълноценна личностна реализация. 

Настоящата програма цели да защити правата и интересите, да предостави равни 

възможности за приобщаване на децата от уязвими групи, както и ефективно прилагане 

на институционални политики за подобряване качеството на живот на хората с 

увреждания, недопускане на дискриминация по признак „увреждане“ и пълноценно и 

активно участие.  

Документът има за цел да подпомогне дейността на учителите за предоставяне на равни 

възможности и приобщаване на децата от уязвими групи. 

II. Нормативна основа на програмата са Закон за предучилищното и училищно 

образование; Стандарт за приобщаващото образование;  2000 Европейската социална 

харта /ревизирана/; 1992 - Европейската конвенция за защита на правата на човека и 

основните свободи и първия допълнителен протокол към нея; 1970-Международния пакт 

за граждански и политически права и Международния пакт за икономически, социални 

и културни права; 

III. Анализ на средата 

През последните години срещаме деца от различни националности, различни 

вероизповедания, различни традиции и културни норми, както и 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.  
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В детската градина се предприемат политики в областта на: 

• интеркултурното образование, 

• умението за общуване с представители на различни култури, когато има такива 

• изграждане на толерантност и приобщаваща култура 

• гражданско образование, 

• обучение на учителите - решаващ фактор при възпитанието на децата 

• създават се условия за достъпна качествена грижа за всяко дете 

• грижа за всяко дете с увреждане и изграждане на съответната подкрепяща среда  

  

IV. Принципи при реализацията на програмата: 

• равен достъп до образование и приобщаване на всяко дете 

• равнопоставеност и недопускане на дискриминация 

• съхраняване на етнокултурното многообразие 

• подкрепяща среда за обучение и възпитание на децата със специални 

образователни потребност 

• осъществяване на диагностична и консултативна дейност 

• интеграция на децата със специални образователни потребности  

 

V. Цели на програмата 

1. Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата със 

специални образователни потребности, деца с физически и ментални увреждания 

и деца от етническите малцинства. 

2. Пълноценна адаптация и социализация на  деца със специални образователни 

потребности, деца с физически и ментални увреждания и деца от етническите 

малцинства. 

3.Утвърждаване на интеркултурно, гражданско и подкрепящо образование като 

неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна 

система. 

4.Съхраняване и развиване на културната идентичност на  децата от етническите 

малцинства. 

5. Разкриване потенциала и възможностите на деца със специални потребности. 
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VI. Дейности за постигане на целите:  

✓ към учителите - 

1. Изграждане и функциониране на информационна система за проследяване на деца в 

риск. 

2. Екипност и съгласуваност между отделните вътрешноинституционални звена за 

приобщаване на децата. 

 

✓ към децата - 

3. Осъществяване на ранен скрининг и превенция на децата и осигуряване на обща 

подкрепа. 

4.Осигуряване на допълнителна работа с деца със специални образователни 

потребности. 

5. Осъществяване на допълнителни дейности с децата и представяне на традициите на 

отделни етнически групи Осигуряване на подкрепяща грижа на деца от етнически 

малцинства. 

6. Създаване на условия за развитие на талантливите деца с увреждания чрез насърчаване 

на техните творческите изяви. 

✓ към родителите -  

7. Работа с родителите за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни 

нагласи спрямо различните етноси и деца с увреждания.  

8. Провеждане на информационни срещи с родители за разясняване на взаимните ползи 

от интегрираното обучение на  деца със специални образователни потребности, деца с 

физически и ментални увреждания и деца от етническите малцинства.  

 

  

  

  

  

  


