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                    Настоящата програма е в съответствие с целите, залегнали в националните 

политики по превенция на ранното напускане на образователната система и комплекса 

от мерки на правителството в областта на образованието и социално-икономическото 

развитие. 

 

                    Превенцията за ранното напускане, следва да започне още в най-ранната 

степен на образование – от детската градина. Позитивната образователна e ключова 

мярка в превенцията на преждевременното напускане на ДГ 

 

                 ЦЕЛ: Създаване на подходяща среда за предоставяне на равни възможности 

и гарантиране на качествено образование.  

 

  ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ: 

  Пълноценна социализация на децата от уязвими групи. 

  Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата. 

 Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от 

образователния процес. 

 Откриване и развиване на уникалните заложби на децата  от уязвимите групи. 

  

  

 

 



 
ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ: 

  

 Набиране и популяризиране на добър опит от заинтересованите страни по 

разработване и прилагане на политики и мерки в областта на образователната 

интеграция на деца от уязвими групи. 

 Специализирана работа с родителите за по-голяма заинтересованост към 

образователно-възпитателния процес. 

 Работа с родителските общности за преодоляване на негативни стереотипи и 

дискриминационни нагласи спрямо различните и уязвими деца. 

 Осигуряване на разнообразни форми на обща и допълнителна подкрепа за 

децата от уязвимите групи за по-голямо изравняване на стартовите им позиции 

при постъпване първи клас. 

 Осигуряване при необходимост на допълнително обучение по български език 

за  деца етническите малцинства и уязвими групи. 

 Подкрепа на разнообразни съвместни изяви на деца от различни уязвими групи 

за съхраняване и развиване на общите и специфичните им таланти. 

 Развиване и прилагане на механизми за стимулиране на педагогическите 

специалисти за повишаване на квалификацията и прилагане на успешни подходи 

за работа с деца от уязвими групи. 

  

      За пълен обхват на децата, съгласно РМС 373 е създаден Eкип за съвместна 

работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на 

децата в задължителна предучилищна възраст (екипи за обхват): представители на: 

РУО Велико Търново; Община Горна Оряховица; Дирекция „Социално 

подпомагане“ Горна Оряховица;  РУ Горна Оряховица; ДГ“Здравец“ Горна 

Оряховица 

Екипите за обхват, осъществяват дейности за интервенция, компенсиране и 

превенция спрямо  основните  групи: 

 деца в задължителна предучилищна възраст, които досега не са обхванати в 

образователната система 

 деца  от отпадане 

 

         Ръководството на детската градина ще сигнализира и осъществява ефективна 

комуникация  със заинтересованите страни, при възникване на проблем за решаване - 

разработване на механизъм за реинтеграция на отпадналите деца. 

 

 РУО Велико Търново -  д-р Боянка Димитрова – ст.експерт по ОНГОР/ 

                                          Катя Василева – началник отдел“ОМДК“ 

 Община Горна Оряховица – Светла Панева – управител социални услуги в 

общността – ЦОП/ Симеон Асенов – мл.експерт „Етнически и 

интеграционни въпроси“ 

 Дирекция „Социално подпомагане“ Горна Оряховица – Ралица Дончева / 

Вера Бонева 

 РУ Горна Оряховица – инспектори РПУ 

 ДГ“Здравец“ Горна Оряховица - Член на екипа  - Пепа Динева Иванова – 

ст.учител/  заместник Моника Москова - учител 

    Протокол № 2 от 

20.10.2017 г. и утвърдена със заповед № 61 от 20.10.2017г. 

            

Програмата е приета с Решение на заседание на педагогическия съвет от 

Протокол № 2 от 20.10.2017 г. и утвърдена със заповед № 61 от 20.10.2017г. 


