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                                                                     УТВЪРДИЛ:  

                                              ДИРЕКТОР ДГ № 37:   

                                                                                                             /Гергана Петрова/ 

Заповед №  91  от 17.09.2018г. 

 

 

Програма 

за приобщаващо образование и осигуряване на 

подкрепа за личностно развитие на децата в 

 ДГ № 37 „Вълшебство“, гр. София  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приета на ПС №1 от 17.09.2018г.  

 Съгласувана с ОС на ДГ №37 „Вълшебство“ ……………………………………. 

                                                                                                                /Подпис / 

mailto:dg37@abv.bg
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I. Общи положения: 

 

 Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на 

индивидуалността на всяко дете, както и разнообразието от потребности на всички деца чрез 

активиране ни включване в ресурси, насочени към изключване на пречките пред ученето и 

научването, създаване на възможности за развитие и участие на децата във всички аспекти на 

живота на детската градина и общността. 

 Настоящата програма за приобщаващо образование и осигуряване на подкрепа за 

личностно развитие на децата в ДГ № 37 „Вълшебство“ е разработена според разпоредбите от 

Закона за предучилищно и училищно образование, Наредбата за приобщаващо образование и 

Механизма за противодействие на тормоза и насилието с институциите в предучилищното и 

училищното образование. 

 

II. Цел 

 

 Предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата  

 в ДГ № 37 „Вълшебство“, чрез осигуряване на подходяща физическа, психологическа и  

социална среда за развитие и уменията им, включването и участието на децата в общността на 

детската градина. 

 

III. Задачи: 

1. Възможност за осигуряване на гъвкава и динамична организация на среда,  

според потребностите на децата с цел по-лесна адаптация и оптимална степен на развитие на 

техния потенциал, способности и постигане на образователните цели. 

2. В зависимост от индивидуалните потребности на децата – предоставяне на обща и  

допълнителна подкрепа за личностно развитие. 

3. Предоставяне на качествено образование за всяко дете. 

 

IV. Принципи: 

1. Гарантиране на правото на всяко дете на достъп до детската градина най-близо до  

неговото местоживеене и на правото му на качествено образование; 

2. Гарантиране достъпа до подкрепа за личностно развитие на всяко дете в зависимост от  

индивидуалните му потребности; 

3. Прилагане на диференцирани педагогически подходи в съответствие с интересите,  

съобразени с възрастовите и социалните промени в живота му (адаптирани към способността на 

детето да прилага усвоени компетентности на практика); 

4. Равнопоставеност между всички деца. Недопускане на дискриминация при провеждане  

на предучилищно образование, гаранции, за които са създадени условия за обучения на всички 

деца заедно. 

5. Сътрудничество между всички участници в процеса на приобщаващото образование  

детска градина, дете, семейство, Регионален център за подкрепа на подкрепа за приобщаващо 

образование и общността. 

6. Намаляване на влиянието на социалните неравенства върху ученето и върху участието  

на децата в дейността на детската градина. 
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V. Дейности:  

 

№ Дейност Срок Отговорник 

ОБЩИ ДЕЙНОСТИ 

1. Определяне на координатор на процеса на 

приобщаващо образование в ДГ. 

м. септември, 2018 г. Директор 

2. Осигуряване на педагогически специалисти 

– психолог, логопед, ресурсен учител с цел 

предоставяне подкрепа за личностно 

развитие 

м. септември, 2018 г. Директор 

3.  Изготвяне на план за допълнителна 

подкрепа за личностно развитие на децата 

на допълнителна подкрепа 

м. септември, 2018 г. Екипите за 

подкрепа за 

личностно 

развитие в ДГ 

4. Изготвяне на график за екипни срещи 

между ЕПЛР в ДГ и родители 

м. септември, 2018 г. Координатор 

5. Изготвяне на доклад до директора  за 

представяне състоянието на процеса на 

приобщаващо образование в ДГ през 

учебната 2018/2019 година 

м. май, 2018 г. Координатор 

ДЕЙНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО 

РАЗВИТИЕ В ДГ 

1. Провеждане на ранно оценяване на 

потребности от подкрепа за личностно 

развитие в ДГ 

м. октомври, 2018 г. Учител/Психолог 

в ДГ 

2. Проучване на желанията и включване на 

деца в групи за занимания по интереси чрез 

предоставяне на ДПУ 

М. октомври, 2018 г. Директор, 

външни 

специалисти - 

ръководители 

3. Осигуряване на възможни изяви чрез 

включването им в дейности в  и извън 

детската градина. 

В периода на 

учебната 2018/2019 

година 

Зам. директор 

УД, учители по 

групи 

4. Осъществяване на дейности по 

противодействие на тормоза и насилието в 

институцията 

Постоянен Служители на ДГ 

ДЕЙНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА 

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

1. Определяне на необходимост от 

извършване на оценка на индивидуалните 

потребности (след подадено заявление от 

родител, след подадено уведомление от 

учители или при необходимост по преценка 

на психолог, логопед, ресурсен учител ) 

в периода на 

учебната 2018/2019 г. 

Учители, 

координатор, 

психолог, 

логопед, 

ресурсен учител 

2. Сформиране на екипи за подкрепа за 

личностно развитие в ДГ 

М. декември, 2018 г. Директор 

3. Оценка на индивидуалните потребности за 

осигуряване на обща и допълнителна 

от м. септември до м. 

декември, 2018 г.  

Екипи за 

подкрепа за 
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подкрепа за личностно развитие на децата, 

за които има индикация 

Периода през 

учебната 2018/2019 

година 

личностно 

развитие в ДГ 

4. Изготвяне на план за допълнителна 

подкрепа за всяко дете на допълнителна 

подкрепа за личностно развитие за учебната 

2018/2019 година 

До  1 месец след 

извършване на 

оценката от ЕПЛР 

Екипите за 

подкрепа за 

личностно 

развитие 

5. Проследяване напредъка в развитието на 

всяко дете на допълнителна подкрепа за 

личностно развитие  

Три пъти през 

учебната година  - в 

началото, средата и в 

края на учебната 

година 

Екипи за 

подкрепа за 

личностно 

развитие 

6. Изготвяне на доклади до директора на ДГ за 

изпълнението на плана за подкрепа за 

личностно развитие 

В 10-дневен срок 

след края на 

учебната година 

Екипи за 

подкрепа за 

личностно 

развитие 

 
      

         


