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Програмата е изготвена  в съответствие с  чл. 263, ал.1, т. 8 от Закона за 

предучилищното и училищното образование  .Приета е с Решение №5 на Педагогически 

съвет, проведен на 09.03.23017 г. / Протокол № 3 / 10.03.2017 г. Утвърдена със заповед 

№ 493/24.03.2017г. 
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 Настоящата програма е ориентирана към реализиране на политики и мерки насочени 

към осигуряване на: успешен преход между различните степени на образование, гъвкави и 

успешни възможности за преждевременно напусналите да продължат обучението си в 

системата на предучилищното и училищното образование с цел придобиване на ключови 

компетентности. 
 

І.Анализ на състоянието в детската градина 

   ДГ № 4  е детска градина на територията на Община Варна, функционираща с10 

групи ,разположена в два административни района- в район "Одесос " са 6 групи , в район 

"Младост " - 4 групи .   

   Условията за възпитание и образование във филиалите към  детската градина са 

много добри. Жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, 

естетика и комфорт. Обзавеждането и интериорът на групите са съобразени с 

възрастовите и индивидуални потребности на децата. В групите са създадени оптимални 

условия за образователен процес .  .Сградния фонд на ул."Шейново " е приспособена за 

детска градина сграда ,частна собственост , оборудването е старо ,има дисбаланс на 

помещения и брой деца ,липсват оборудвани площадки и достатъчно  площ . 

   Всяка учебната година  при необходимост педагогическите екипи при необходимост 

насочват родителите към  ресурсно  подпомагане на децата   

   Семейният и социален статус на родителите в детската градина е добър - ценят и 

уважават различията в етническия произход, толерантни са, уважават културните и 

религиозни ценности на различните етноси, участват активно в мероприятията от 

културния календар на детската градина. Децата са социализирани, обичат се и остават 

приятели и след завършване на детската градина. 

   Един от приоритетите на детската градена е да отговори на нуждите на всяко дете, 

да отделя специално внимание на групи деца, които са в риск да бъдат социално 

изолирани или изключени от общообразователната система. В детската градина са 

налични условия децата да получават адекватна подкрепа да учат, да участват, да развиват 

пълния си потенциал, да се сближават с другите, да се чувстват приети и ценени и да 

преживяват успех в обучението и в живота.  

   В тази връзка ДГ №4  успешно интегрира деца в неравностойно положение, 

съхранява и развива етнокултурната им идентичност и спомага за изграждането им 

като пълноценни хора и за успешната им личностна и социална реализация. 

  Водещи принципи в дейността на детската градина са: 

 Гарантиране на достъпа и правото на всяко дете до качествено образование; 

 Гарантиране на достъпа на всяко дете до подкрепа за личностно развитие в 

зависимост от неговите индивидуални потребности; 

 Прилагане на диференцирани педагогически подходи в съответствие с 

интересите и стимулиращи мотивацията на детето, съобразени с възрастовите и социалните 

промени в живота му и адаптирани към способността му да прилага усвоените 

компетентности на практика; 

 Приемане и зачитане на уникалността на всяко дете - индивидуалните 

потребности и възможности, личностните качества, знанията, уменията и интересите, така 

че детето да развие максимално своя потенциал; 
 Равнопоставеност и недопускане на дискриминация, независимо от 

трудностите и различията, които може да възникнат при ученето и научаването и при 

участието им в дейността на детската градина. 
 Системен и холистичен подход на организация и сътрудничество - 

управление и екипност, използване на приобщаващи педагогически практики, създаване на 
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сигурна и подкрепяща среда, участие на родителите, мониторинг на процеса и на 

качеството на подкрепата за личностно развитие, както и на влиянието им върху обучението 

и постиженията на децата; 
 Сътрудничество между всички участници в процеса на приобщаващото 

образование - детската градина, училището, центърът за подкрепа за личностно развитие, 

детето, семейството и общността; 
 Намаляване на влиянието на социалните неравенства върху ученето и върху 

участието на децата в дейността на детската градина; 
 Нетърпимост към дискриминиращите нагласи и поведение и подготовка на 

децата и учениците за живот в приобщаващо общество; 
 Гъвкавост и динамичност на процеса на приобщаващото образование 

съобразно потребностите на децата и в зависимост от спецификата на обществения живот. 
 

ІІ. Цели на програмата / съответства на стратегическа цел №2 

Гарантиране на достъпа на всяко дете  до качествено образование и подкрепа за 

личностно развитие в подходяща физическа, психологическа , социална и безопасна  среда 

и създаване на възможности за развитие и участие на децата във всички аспекти на живота 

на общността 

       III.Дейности за реализиране на целта  

        1. Гарантиране на личностно-ориентиран   подход съобразно уникалността на всяко 

дете, на неговите потребности и възможности, личностни качества, знания,умения и 

интереси 

       2.Организиране и провеждане на диагностика на деца с цел превенция на обучителни 

трудности 

       3. Осигуряване на подкрепяща среда за обучение и възпитание според установените 

потребности 

       4. Проучване и участие в програми и проекти, подпомагащи работата с деца със СОП.  

       5. Превенция на асоциалното поведение 

       6. Насърчаване на деца с изявени дарби 

       7.Осъществяване на обучението по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно 

образование 

 

       ІV. Мерки за превенция: 

        1.Социализиране на децата ,за които българският език не е майчин и за деца в 

неравностойно положение; 

       2.Назначаване на помощник на учителя и пом. възпитателя за деца с обучителни 

трудности ; 

       3.Реализиране на политики за допълнителна подкрепа на деца и осигуряване на 

достъпна архитектурна среда; 

        4. Преодоляване на обособяването по етнически принадлежност на децата в ДГ. 

        5.Реализиране на механизма за взаимодействие с родителите . 

        6.Контрол на отсъствията на децата и причините за допускането им, както и 

поведението  с цел недопускане на тормоз и насилие. 

       7.Засилване на връзката между учителя и детето /родителя/, основаваща се на взаимно 

доверие и уважение. 

        8.Разговори с родителите на напусналите деца и мотивиране  да възстановят 

посещението на децата  в ДГ  
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      V. Очаквани резултати: 

         1.Подобрени резултати от обучението и осигурена подходяща образователна 

подкрепа за развитие на всяка дете включително и на деца от уязвими етнически 

общности и деца със специални образователни потребности; 

   2.Детската градина – желано място за деца и родители 

   3.Позитивно сътрудничество и взаимодействие ДГ – Семейство.  

   4.Засилване на връзката между учителя и детето /родителя/, основаваща се на 

взаимно доверие и уважение 

   5.Повишаване участието и ангажираността на родителите 

   6.По-голяма посещаемост във всички възрастови групи  

 

 VI.За реализиране на целта и дейностите в годишните планове се планират конкретни 

мероприятия  
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