


 

 

 

В ДГ № 27 „Успех“ се провежда целенасочена политика на 

интеграция и предоставяне на равни възможности на децата от 

етническите малцинства, деца със специални образователни 

потребности, деца с увреждания, деца с хронични заболявания, 

деца жертви на насилие както и деца на многодетни семейства. Това 

са така наречените уязвими групи деца. 

 

1. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА: 

      1.1. Пълноценна социализация на децата от уязвими групи. 

      1.2. Гарантиране на равен достъп до качествено образование за 

деца от уязвими групи. 

      1.3. Утвърждаване на интеркултурното, гражданското и 

приобщаващото образование като неотменна част от процеса на 

модернизация в ДГ. 

      1.4. Съхраняване и развитие на културната идентичност на 

децата от уязвими групи /от етническите малцинства/. 

      1.5. Защита от дискриминация. 

 

       2.  ДЕЙНОСТИ  ЗА  ПОСТИГАНЕ  НА  ЦЕЛИТЕ: 

      1.2. Провеждане на информационни кампании сред родителите за 

разясняване на взаимните ползи от интегрираното обучение на децата 

от уязвими групи. 

      2.2. Осигуряване на допълнителна квалификация на 

педагогическите специалисти за работа в мултикултурна 

образователна среда. 

      2.3. Изграждане и функциониране на информационна система 

за проследяване на деца в риск.  

      2.4. Подкрепа на разнообразни съвместни изяви на деца от 

различни етнически общности за съхраняване и развитие на 

общите и специфични традиции по регион. 

      2.5. Прилагане на разнообразни практики насочени към 

съхраняване и развитие на културната идентичност на децата от 

етническите малцинства. 

         2.6.  Ангажиране на родителите на деца от уязвими групи в  училищни 

настоятелства и обществени съвети. 

 

 



 

 

         2.7. Ранното идентифициране на деца от уязвими групи. 

          2.8. Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните 

затруднения. 

 

    3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

       - участие на всички заинтересовани страни в процеса на 

образователната интеграция; 

       - пълен обхват в ДГ на деца подлежащи на задължително 

образование /5-6 г./; 

       - придобити знания, умения и компетентности за работа в 

мултикултурна образователна среда от педагогическите специалисти; 

       - осъществен контрол върху резултатите от процеса на 

приобщаването на децата от уязвими групи в ДГ; 

       - изграждане на по-голямо доверие между етносите като база за 

постигане на по-високо ниво на социална сплотеност в общуването. 

 
      4.  ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ: 

         - дял на децата, подлежащи на задължителна предучилищна 

подготовка /5-7г./,  обхванати в ДГ;   

        - целодневната организация на УВП; 

        - дял на учителите, преминали обучение за работа в 

мултикултурна среда.                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящата програма е приета на Педагогически съвет с Протокол № 

1/15.09.2021г. 


