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Програмата е приета на заседание на педагогическия 

съвет с протокол № 1/20.09.2021 г.и утвърдена със 

заповед на директора №49/25.09.2021 г. 



     I.УВОД 

    Настоящата програма за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на ученици от уязвими групи, цели да начертае целите и 

задачите на работа с ученици от училището и взаимоотношенията между 

институциите във връзка с предоставяне на приобщаващо образование. 

Програмата е изготвена в изпълнение на държавната политика за 

предоставяне на равни възможности на всички български граждани и за 

приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи в съответствие с 

действащите стратегически и оперативни документи. 

Училищната програма се базира на: 

-Закон за предучилищно и училищно образование; 

-Закон за защита от дискриминация; 

-ДОС за приобщаващото образование; 

-Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието. 

Програмата включва редът и начинът за оказване на обща и допълнителна 

подкрепа на всички ученици от уязвимите групи, които имат необходимост 

от такива в  ГТ“Алеко Константинов“. 

Уязвими групи в училище са ученици, диагностирани с хронични 

заболявания, ученици в риск, ученици, застрашени или жертва на насилие, 

деца-сираци и с един родител, деца от различни етнически групи, деца с 

изявени дарби и с други идентифицирани нужди. 

II.ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ 

Подкрепата на личностното развитие се осъществява с разработените на 

национално ниво стратегии за подкрепа на личностното развитие, както и 

въз основа на анализ на необходимостта от обща и допълнителна 

подкрепа. 

2.1 Обща подкрепа  

За организиране на подкрепата на личностното развитие в училище за 

координатор е определен инж.Нина Терзиева, който изпълнява функциите 

си съобразно ДОС за приобщаващото образование. 

Общата подкрепа в училище се осъществява от екип, ръководен от класния 

ръководител. Общата подкрепа е насочена към развитие на потенциала на 



всеки ученик. Тя включва различна екипна работа между отделните 

специалисти и осигуряване към насочване допълнителни занимания по 

интереси и допълнителни консултации на учениците при необходимост. 

Описаните в Правилника за дейността на училището морални и  материални 

награди са също част от представяната от училището обща подкрепа. 

Общата подкрепа включва и други дейности, подробно описани в ДОС за 

приобщаващото образование. 

2.2 Допълнителна подкрепа 

  Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка 

на индивидуалните способности и потребности на определен ученик от 

екипа в училище. 

Допълнителната подкрепа включва: 

-работа с дете или ученик по конкретен случай 

-осигуряване на допълнителни консултации по план предложен от класния 

ръководител, със съдействието на родител или ученика 

-осигуряване на помощ от психолог при заявено желание от детето или 

родителя 

-осигуряване на помощ от учител ,на когото ученика има доверие или от 

директора на училището. 

Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за действие за всяко 

конкретно дете. Родителите задължително се включват в плана за действие, 

като активни участници в дейностите. Ако родителите откажат съдействие,  

при желание от ученика училището уведомява отдел “Закрила на детето“ 

към ССП по местоживеене на детето с цел социалните служби да окажат 

съдействие и ако се налага помощ на родителите за осъзнаване на нуждите 

на детето. 

III.Интеграция на децата от уязвимите групи и подобряване  

на училищната готовност 

Цели: 

1.Създаване на условия за успешна адаптация на децата от уязвимите групи 

и пълноценно включване в образователния процес. 



2.Повишаване на степента на училищна готовност на децата за осигуряване 

на равен старт в училище. 

3.Преодоляване на затрудненията на децата в образователния процес чрез 

осигуряване на помощ в обучението, общуването с връстниците, справяне с 

емоционални проблеми и включване в различни занимания по интереси. 

4.Подобряване на здравния статус на децата от уязвимите групи, чрез 

редовно информиране за тяхното състояние и пристъпване към ранни 

бракове и раждане на деца. 

5.Превенция на неглижирането, насилието и други рискове. Осигуряване на 

подкрепа за деца, живеещи в неблагоприятна семейна, емоционална и 

културна  среда. 

Очаквани резултати в резултат на изпълнението на проектните дейности: 

 Качествени резултати: 

1.Подобрени умения на родителите от уязвимите групи за отглеждане и 

възпитание на децата. 

2.Повишена степен на информираност сред родителите от уязвимите групи 

относно възрастовите особености и потребности на децата, рисковете и 

възможностите при тяхното отглеждане. 

3.Подобрена здравна култура на семействата от уязвимите групи. 

4.Повишена значимост на образованието в ценностната система. 

5.Подобрено включване на децата в образователния процес и повишена 

готовност за училищно обучение. 

6.Подобрен достъп до социални, здравни и образователни услуги на хората 

от уязвимите групи. 

7.Разширен кръг от социални, здравни и образователни услуги, 

предоставяни на територията на училището. 

8.Повишена толерантност на останалите ученици към представителите на 

уязвимите общности. 

 

Качествени резултати: 

1.Намален брой случаи на изоставяне и неглижиране на деца от уязвимите 

групи. 



2.Намален брой случаи на насилие сред децата от уязвимите групи. 

 

IV.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За изпълнението на програмата важно значение има сътрудничеството 

между всички пряко ангажирани институции, неправителствения сектор и 

родителската общност. Всички участници в образователния 

сектор(училище, семейство, институции, неправителствени организации) 

трябва да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигането на целите. 

Търсене на иновативни подходи за работа с учениците от рисковите групи, 

търсене на възможности и решения за постигане на целите за работа с 

изявени ученици. Експериментиране на прилагане на различни 

педагогически и организационни модели и практики. 

 За спазване на мерките и вътрешните правила, свързани с работа в 

условията на КOVID 19 за ефективно и безопасно осъществяване на 

планираните дейности в плана и програмата е определена комисия: 

Председател: Нина Иванова Терзиева …. 

и членове:1.Роза Козарева…. 

                  2.Магделена Радулова…   

                  3.Славка Сланчева….  

V.Заключение 

За изпълнението на програмата важно значение има сътрудничеството 

между всички пряко ангажирани институции, неправителствения сектор и 

родителската общност. Всички участници в образователния 

сектор(училище,семейство, институции, неправителствени организации) 

трябва да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигането на целите. 

Контролът по изпълнение на програмата се поема от директора. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


