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І. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА  

Програмата е изготвена в съответствие с действащите стратегически и оперативни          

национални документи на централните ведомства, в изпълнение на държавната         

политика за предоставяне на равни възможности на всички български граждани и за            

приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи. 

Програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците           

от уязвимите групи се базира на: 

● Закон за предучилищното и училищното образование; 

● Наредба за приобщаващото образование  

● Закон за защита от дискриминация; 

● Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието. 

Програмата описва реда и начините за осигуряване на приобщаващо образование на           

учениците, дейностите за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на          

учениците, съобразно техните интереси, потребности и нужди, както и поощряване на           

взаимното уважение, разбирателството и сътрудничеството между всички ученици,        

независимо от етническата им принадлежност. 

Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на          

индивидуалността на всеки ученик. 

Програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците           

е насочена към следните уязвими групи: 

● ученици, чиито родители определят своята принадлежност към етнически        

общности, различни от българската; 

● ученици диагностицирани със специални образователни потребности; 

● ученици с хронични заболявания; 

● ученици с физически и ментални увреждания;  

● ученици в риск;  

● ученици с изявени дарби; 

● ученици, застрашени или жертва на насилие; 

● ученици с девиантно поведение; 
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II. ВИЗИЯ НА ПРОГРАМАТА 

Предоставянето на равни възможности и приобщаването на ученици от изброените          

уязвими групи е неизменна част от правото на образование и се реализира в             

съответствие със следните принципи: 

� Гарантиране правото на достъп до училището на всеки ученик най-близо до           

неговото местоживеене и на правото му  на качествено образование; 

� Гарантиране достъпа на всеки ученик до подкрепа за личностно развитие в 

зависимост от неговите индивидуални потребности с оглед възможността за         

възникване на затруднения в процеса на ученето и приобщаването и на необходимостта            

от подходяща подкрепа; 

� Прилагане на диференцирани педагогически подходи, ориентирани към  

интересите и стимулиращи мотивацията на ученика, 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 всеки ученик – индивидуалните 

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

на които образователната институция трябва да отговори по подходящ начин, така че            

ученикът да развие максимално своя потенциал; 

� Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на 

предучилищното и училищното образование, гаранции за които са създадените условия          

за обучение на всички ученици заедно, независимо от трудностите и различията, които            

може да възникнат в процеса на ученето и научаването и при участието им в дейността               

на училището; 

� Системен и холистичен подход на организация и сътрудничество на  

образователните институции в областта на приобщаващото образование на всички 

равнища – управление и екипност, използване на приобщаващи педагогически 

практики, създаване на 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 учениците; 

� Сътрудничество между всички участници в процеса на приобщаващото 

образование – училището, ученика, семейството и общността; 
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� Намаляване на влиянието на социалните неравенства върху ученето и върху 

участието на учениците в дейността на  училището; 

� Нетърпимост към дискриминиращите нагласи и поведение и подготовка на 

учениците за живот в приобщаващо общество; 

� Гъвкавост и динамичност на процеса на приобщаващото образование 

съобразно потребностите на учениците и в зависимост от спецификата на обществения           

живот; 

 

III. ЦЕЛ 

 Настоящата училищна програма има следните цели:  

1. Защита правата и интересите на учениците от уязвимите групи и предоставяне           

на равни възможности за обучение и приобщаване; 

2. Ефективното прилагане на училищни политики за недопускане на        

дискриминация, осигуряване на равни възможности;  

3. Осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда за         

пълноценно и активно участие на учениците във всички области на училищния           

живот; 

4. Утвърждаване на интеркултурното образование, съхраняване и развиване на        

културната идентичност на  учениците от етническите малцинства. 

 

IV. МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ПРОГРАМА 

1. Провеждане на информационни кампании сред общността за разясняване на         

взаимните ползи от приобщаващото включване на учениците от уязвимите         

групи в системата на училищното образование.  

2. Работа с родителите за преодоляване на негативни стереотипи и         

дискриминационни нагласи спрямо учениците от уязвимите групи. 

3. Осигуряване при необходимост на допълнително обучение по български език за          

ученици от етническите малцинства. 

4. Ранна превенция на обучителни затруднения. 

5. Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие. 

6. Създаване на условия за развитие на талантливите деца със специални          

образователни потребности, чрез насърчаване на техните творческите изяви. 

7. Осигуряване на възможности за изучаване на културата на етническите         

общности в часовете по разширена и допълнителна подготовка. 
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8. Осигуряване на допълнителна квалификация на училищните специалисти. 

 

 

V. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА  
Дейности за осигуряване на 
обща подкрепа за личностно 

развитие 

Срок Отговорник Забележка 

Определяне на координатор 

Идентифициране на ученици, 

които имат необходимост от 

обща подкрепа  

● ранно оценяване 

развитието на ученика 

● логопедична диагностика 

и логопедична работа 

като превенция на 

комуникативните и 

обучителни затруднения 

 

в началото на 

учебната 

година 

 

 

 

 

постоянен 

директор 

екип 

 

координатор 

 

 

 

логопед 

 

Екипна работа между учителите 

и другите педагогически 

специалисти 

постоянен учители 

педагогически 

специалисти 

 

Награждаване на ученици  текущ директор 

заместник-директор

и 

по определен 

повод приет на 

педагогически 

съвет 

Дейности на училищната 

библиотека, свързани с четивна 

грамотност 

постоянен библиотекар 

класни 

ръководители 

  

 

Представяне на дейности по 

интереси в училището  

текущ учители в ЦОУД  

Кариерно ориентиране и 

консултиране в класовете от 3 

до 7 клас 

периодичен педагогически 

съветник, 

кариерен консултант 
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Изграждане на позитивен 

психологически климат 

● Създаване на условия за 

сътрудничество, 

ефективна комуникация 

и отношения между 

всички участници в 

образователния процес. 

● Предоставяне на 

методическа помощ на 

учителите за превенция 

на насилието и за 

преодоляване на 

проблемното поведение 

на децата и учениците 

● Организиране на 

дейности за превенция на 

агресията и мотивация за 

преодоляване на 

проблемното поведение. 

● Прилагане на 

координирани и 

последователни усилия 

за осигуряване на 

благоприятна 

образователна среда и 

своевременно решаване 

на възникнали  

конфликти.  

● Групова работа с 

ученици; кризисна 

интервенция. 

● Поддържане на 

непрекъсната връзка и 

взаимодействие с 

постоянен класни 

ръководители 

учители 

директор 

заместник-директор 

педагогически 

съветник 

 психолог 

съответните комисии 

родители 
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родителите на учениците 

за справяне с 

проблемното им 

поведение и 

приобщаване към 

средата на училището. 

Дейности за осигуряване на 

допълнителна  подкрепа за 

личностно развитие 

Срок Отговорник Забележка 

Сформиране на екипи за 

подкрепа за личностно развитие 

текущ директор  

Идентифициране на ученици, 

които имат необходимост от 

допълнителна подкрепа  

● определяне на 

необходимостта от 

допълнителна подкрепа 

за учениците от уязвими 

групи и невладеещите 

български език 

● оценка на 

индивидуалните 

потребности  

постоянен ЕПЛР 

координатор 

 учители 

 

 

 

 

 

 

 

не по-късно от 

3 месеца след 

идентифициран

е на нуждата от 

допълнителна 

подкрепа 

Превантивни дейности и 

прилагане на програма за 

намаляване на дела на 

преждевременно напусналите 

ученици 

постоянен класни 

ръководители 

зам.-директор УД 

педагогически 

съветник 

комисия 

 

 

 

 

 

Прилагане на координационен 

механизъм за взаимодействие 

при работа с деца, жертви на 

насилие или в риск от насилие и 

при кризисна интервенция 

постоянен комисия 

учители 

класните 

ръководители 
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Прилагане на механизма за 

противодействие на училищния 

тормоз между децата и 

учениците 

постоянен координационен 

съвет 

класни 

ръководители 

учителите 

училищно 

ръководство 

 

 

 

 

Разработване и изпълнение на 

индивидуален план за обучение 

по отделните учебни предмети 

на деца и ученици със СОП и 

останалите уязвими групи 

 

текущ класни 

ръководители 

учители 

логопед 

ресурсен учител 

педагогически 

съветник 

 

 

 

 

 

Предоставяне на условия за 

равен достъп до образование, 

чрез осигуряване на достъпна 

архитектурна и физическа среда 

постоянен училищно 

ръководство 

 

Изграждане на специализирана 

подкрепяща среда. 

постоянен училищно 

ръководство 

при необходи 

мост 

Логопедична терапия, 

рехабилитация и консултации 

 

постоянен логопед 

родител 

 

Психологическа подкрепа, 

психосоциална рехабилитация и 

консултации 

постоянен педагогически 

съветник 

психолог 

 

 

Организиране и провеждане 

на“Училище за родители“  

периодично директор 

психолог 

педагогически 

съветник 

класни 

ръководители 

 

Стимулиране и подкрепяне 

участието на ученици от 

уязвимите групи в извънкласни 

постоянен учители 

ЕПЛР 
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и извънучилищни форми на 

обучение 

Обучение на педагогически 

специалисти за работа с 

ученици от уязвими групи 

по график 

заложен в план 

за 

квалификация 

директор 

председател на 

комисията 

 

Провеждане на информационни 

кампании сред родители и 

общественост за разясняване на 

взаимните ползи от 

приобщаващото образование 

периодично класни 

ръководители 

учители 

педагогически 

съветник 

психолог 

  директор 

 зам.-директор УД 

 

 

Осигуряване на ефективен 

координационен механизъм 

между заинтересованите  страни 

за провеждане на успешно 

интегриране на ученици от 

различни етноси. 

постоянен класни 

ръководители 

учители 

педагогически 

съветник 

психолог  

 директор 

 зам.-директор УД 

 

 

Работа с родителските 

общности за преодоляване на 

негативни стереотипи и 

дискриминационни нагласи 

спрямо различните етноси.  

постоянен класни 

ръководители 

учители 

педагогически 

съветник 

психолог 

при необходи 

мост 

Специализирана работа с 

родителите за по-голяма 

заинтересованост към 

образователно-възпитателния 

процес. 

постоянен класни 

ръководители 

учители 

педагогически 

съветник 

при необходи 

мост 
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психолог 

 

 

 

 

 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За изпълнението на Програмата важно значение има сътрудничеството между всички 

пряко ангажирани институции, неправителствения сектор и родителската общност. 

Всички участници в образователния процес (семейство, училище, институции, НПО) 

трябва да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигането на поставените цели. 
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