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I.ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Уязвими са онези лица и групи от хора, които търпят ограничения по отношение 

на участието им в социалния живот и ползването на социални права. Уязвимите групи 

не успяват да получат достъп или да се възползват от възможностите, които предлагат 

обществото и икономиката и стават жертва или попадат в ситуация на риск от 

маргинализиране и социално изключване. Причините за това са различни и 

разнообразни като: живот в крайна бедност или ниски доходи и материални лишения, 

влошени финансови условия, социални и психологически фактори, недостъпна среда, 

здравни и възрастови проблеми, липса или недостатъчни социални умения и 

образование, отношение основано на предразсъдъци, ограничен достъп или 

неадекватни услуги и др. 

 
 

II. НОРМАТИВНА ОСНОВА НА УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА 

 

 Закон за предучилищното и училищното образование; 

 Наредба за приобщаващото образование; 

 Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства; 

 Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 – 

2020 г.); 

 Национална стратегия на Р. България за интегриране на ромите (2012 – 2020); 

 Закон за защита от дискриминация; 

 Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието. 

 

Настоящата училищна програма има за цел да защити правата и интересите и да 

предостави равни възможности за приобщаване на учениците от уязвими групи, както и 

ефективното прилагане на училищни политики за подобряване качеството на живот на 

хората с увреждания. Недопускане на дискриминация по признак „увреждане” или  по 

етнически признак, осигуряване на равни възможности, пълноценно и активно участие 

във всички области на училищния живот. 

III. АНАЛИЗ НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА 

 

Уязвими групи в СУ”Св. св. Кирил и Методий” са деца и ученици, 

диагностицирани със специални образователни потребности, хронични заболявания, 

двигателни увреждания, деца и ученици в риск, деца с изявени дарби, деца-сираци и 

полусираци, деца от различни етнически групи и с други идентифицирани нужди. 

Ключовата роля на образованието за изграждането на една по-висока култура на 

толерантност и приобщаване се състои в ранното образование, достъпно за всички, 

независимо от социално икономическия им статус и интелектуалните им умения и 

възможности. 

 
IV. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

1. Осигуряване на условия и предоставяне на равни възможности за 

качествено образование на децата и учениците от уязвимите групи, като условия за 

свободното и пълноценното им личностно развитие.  

2. Създаване на екипи за допълнителна педагогическа работа с тях. 

3. Създаване на подкрепяща среда за обучението и възпитанието на деца и 

ученици със СОП, условия за адаптация и социализация на деца и ученици от 

етническите малцинства, задържане на ученици, застрашени от ранно отпадане от 

училище. 

 
V. МЕРКИ 

 

 Равен достъп до качествено образование. 



 Създаване на условия за успешна адаптация на децата от уязвимите групи и 

пълноценно им включване в образователния процес. 

 Осигуряване на възможност за активно участие в училищния живот. 

 Повишаване на родителския капацитет за отглеждане и възпитание на децата 

чрез предоставяне на възможности на родителите от уязвими групи за 

придобиване на познания, трениране на умения и създаване на нагласи за 

отговорно и зряло родителство. 

 Повишаване ролята на родителите като основен фактор в социалното, здравното 

и емоционално развитие на децата. 

 Мотивиране и активно включване на родителите в интеграционния процес, 

както и приемане идеята за ценността на образованието за бъдещето на децата 

им. 

 Преодоляване на негативните нагласи и стереотипи на останалите родители към 

уязвимите групи чрез взаимно опознаване и приемане на различията.  

 Осигуряване на подкрепа за деца, живеещи в неблагоприятна семейна, 

емоционална и културна  среда. 

 Преодоляване на затрудненията на децата с увреждания в подготовката за 

училище чрез осигуряване на специализирана помощ в обучението, общуването 

с връстници, справянето с емоционални и обучителни проблеми. 

 
VI. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Програмата за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи включва: 

1. принципите на приобщаващото образование; 

2. условията и реда за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на 

учениците; 

3. условията и реда за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на учениците въз основа на оценката на индивидуалните им потребности и 

изготвянето на план за подкрепа на ученика от екип за подкрепа на личностното 

развитие в училището; 

4. изграждане на позитивен психологически климат в училището; 

5. структурата, условията и реда за утвърждаване на индивидуалните учебни 

планове и на индивидуалните учебни програми на ученици със специални 

образователни потребности и на ученици с изявени дарби по чл. 95, ал. 1, т. 1 и 2 от 

Закона за предучилищното и училищното образование; 

6. условията и реда за постъпване, организацията и осъществяването на 

обучението и подкрепата за личностно развитие на учениците със специални 

образователни потребности. 

 
V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИНЦИПИ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на 

индивидуалността на всеки ученик и на разнообразието от потребности на всички 

ученици чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на 

пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и 

участие на учениците във всички аспекти на живота. 

Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование и се 

реализира в съответствие със следните принципи: 

 гарантиране на правото на всеки ученик на достъп до училище най-близо до 

неговото местоживеене и на правото му на качествено образование; 

 гарантиране на 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 

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; 

 намаляване на влиянието на социалните неравенства върху ученето и върху 

участието на учениците в дейността на училището; 

 нетърпимост към дискриминиращите нагласи и поведение, 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. 

 

 
VI. ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

 

Програмата включва редът и начините за оказване на обща и допълнителна 

подкрепа на всички деца и ученици, които имат необходимост от такива, съобразно с 

техните лични интереси, потребности и нужди.  

6.1 Обща подкрепа 

Общата подкрепа в СУ”Св. св. Кирил и Методий”се осъществява от екип, 

включващ координатор, педагогически съветник, ресурсен учител, психолог, логопед,  

класни ръководители и учители. Общата подкрепа е насочена към развитие на 

потенциала на всеки ученик. Включва различна екипна работа между отделните 

специалисти и насочване към занимания по интереси. 

Кариерното ориентиране, провеждано от педагогическия съветник, комисията за 

професионално ориентиране или консултант от кариерен център също е част от общата 

подкрепа на учениците от училището. 

В СУ”Св. св. Кирил и Методий” функционира училищна библиотека, 

ръководена от учител, която чрез осъществяване на различни дейности представлява 

част от общата подкрепа на децата и учениците. 

Описаните в ЗПУО морални и материални награди също са част от 

предоставяната обща подкрепа. 

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

приобщаващото образование. 

 

6.2. Допълнителна подкрепа 

Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка на 

индивидуалните потребности на определено дете или ученик от I-ХII клас. Оценката на 

потребностите се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие на детето или 

ученика, утвърден със заповед на директора на училището по чл. 187, ал. 2 ЗПУО.  

Учениците за които може да се поиска оценка на способностите са от следните 

уязвими групи: 

 деца със специални образователни потребности – в началото на учебната година 

 деца с хронични заболявания 



 деца в риск 

Допълнителната подкрепа включва: 

 работа с дете или ученик по конкретен случай 

 психо - социална рехабилитация 

 рехабилитация на слуха 

 рехабилитация на комуникативни нарушения 

 осигуряване на достъпна архитектурна среда 

 ресурсно подпомагане 

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. 

 В случаите на несъгласие на родителя с предложената допълнителна подкрепа 

за личностно развитие на детето или ученика директорът на училището писмено 

уведомява ДСП по настоящия адрес на ученика с цел осигуряване на неговия най- 

добър интерес. 

 

При необходимост се изработва индивидуална учебна програма по съответните 

учебни предмети с цел по-лесното възприемане от ученика, а също се така се изготвя и 

индивидуален учебен план или учебен план за обучение в комбинирана форма на 

обучение. За ученици с изявени дарби също се изработва индивидуален учебен план. 

Програмата включва редът и начините за оказване на обща и допълнителна 

подкрепа на всички деца и ученици, които имат необходимост от такива, съобразно с 

техните лични интереси, потребности и нужди.  
 

IV. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

 

1. Своевременно идентифициране на ученици принадлежащи към уязвими групи. 

2. Предоставяне на ресурсите на училището в полза на децата и учениците от 

уязвими групи – достъпна архитектурна среда, целодневна организация на 

обучение, училищен автобус, компютърни кабинети, библиотека. 

3. Осигуряване на екипи от учители и педагогически специалисти за 

осъществяване на допълнителна педагогическа работа с деца и ученици от 

уязвими групи. 

4. Създаване на условия за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи: 

4.1. За децата и учениците със СОП се осигурява подкрепяща среда, която 

включва подходящи архитектурни условия самостоятелен кабинет за работа, 

разработване на индивидуални образователни програми, наличие на екип от 

специалисти /ресурсни учители, психолог,логопед/, специални учебно технически 

средства и дидактически материали. 

4.2.За децата и учениците от етническите малцинства се осигуряват условия за 

адаптация, създаване на позитивен микроклимат в паралелката, наваксване на учебния 

материал чрез допълнителна педагогическа работа, използване ресурсите на училището 

за подпомагане и участие в извънкласните дейности по интереси. 

4.3. За децата с явни индикации за ранно напускане на училище се води 

Регистър, в който се вписват, осигурява се индивидуална работа с учениците 

допуснали трайни пропуски в усвояването на учебен материал, включване в 

извънкласни дейности, с цел тяхното приобщаване към училищния живот и 

задържането им в училище, осъществяване на ефективен диалог между училището 

и семействата на застрашените от ранно отпадане ученици, с цел информираност и 

прозрачност. 

 
V. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА 

дейности срок отговорник забележка 

Определяне на 

координатор и 

членове на 

координиращия 

екип за 

организиране и 

15.09.2019 г. директор  



координиране на 

процеса на 

осигуряване на 

общата и 

допълнителна 

подкрепа за 

личностно развитие  

Идентифициране на 

ученици, 

които имат 

необходимост от 

обща 

подкрепа 

 

постоянен 

 

кл. р –ли и 

педагогически 

съветник 

 

 

Екипна работа на 

учителите, 

класните 

ръководители, 

комисиите 

и педагогическия 

съветник 

постоянен 

 

класни р-ли, 

учители  

 

Награждаване на 

 ученици 

текущ 

 

директор, 

зам. директор 

 

при и по определен 

повод за поощрение 

Дейности на 

училищната 

библиотека, 

свързани с четивна 

грамотност 

 

Деня 

на книгата 

учител 

 

 

Разглеждане на 

теми, свързани 

с превенция на 

насилието и 

тормоза 

постоянен  кл. р –ли и 

педагогически 

съветник 

по програма, 

съобразена 

с графика за 

провеждане на час 

на класа 

Предоставяне на 

дейности по 

интереси в училище 

постоянен учители  

Включване на 

учениците в 

организирани 

образователни, 

творчески, 

възпитателни, 

спортни и спортно-

туристически 

дейности 

постоянен Кл. р- ли и 

педагогически 

съветник 

 

Кариерно 

ориентиране и 

консултиране 

постоянен Педагогически 

съветник, 

външни 

кариерни 

консултанти 

 

Идентифициране на 

ученици с проблеми 

постоянен кл. р –ли, учители, 

педагогически  

съветник 

 



Оценка на 

потребностите на 

ученици от рискови 

групи 

постоянен учители и екип  

Педагогически 

консултации 

постоянен учители по 

предмети 

 

Психологическа 

подкрепа, психо – 

социална 

рехабилитация 

постоянен педагогически 

съветник и 

психолог 

 

Превантивни мерки 

за недопускане 

отпадане от 

училище 

постоянен директор, зам. 

директор, 

педагогически 

съветник, учители 

 

Идентифициране на 

ученици със 

СОП 

постоянен класни 

ръководител, 

учители, логопед, 

ресурсен учител 

 

 

 

 

Ресурсно 

подпомагане 

постоянен Екип за личностно 

развитие 

 

Сформиране на 

екипи за 

допълнителна 

подкрепа 

постоянен координатор  

Логопедична 

терапия, 

рехабилитация 

и консултации 

Постоянен логопед  

Партньорство с 

родителите за 

справяне с 

проблемното 

поведение на децата 

им и 

приобщаване към 

средата на 

училището 

постоянен класни 

ръководители, 

координиращ 

екип 

 

Стимулиране 

участието на деца с 

изявени дарби в 

състезания и 

олимпиади 

постоянен учителите  

Стимулиране 

участието на деца и 

ученици от 

различни етнически 

групи в състезания 

и олимпиади 

постоянен учителите  

 

VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

 Подобрени умения на родителите от уязвимите групи за отглеждане и 

възпитание на децата. 



 Повишена степен на информираност сред родителите от уязвими групи относно 

възрастовите особености и потребности на децата, рисковете и възможностите 

при тяхното отглеждане. 

 Повишена толерантност на останалите родители към представителите на 

уязвимите общности. 

 Утвърждаване на интеркултурно и подкрепящо образование като неотменна 

част от процеса на модернизация на българската образователна система. 

 Успешно интегрирани деца и ученици в мултикултурна образователна среда 

 

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За изпълнението на Програмата важно значение има сътрудничеството между 

всички пряко ангажирани институциии.. Всички участници в образователния процес 

(семейство, училище, институции) трябва да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за 

постигането на поставените цели. 

 

 

Изготвил: 

 /Ю. Живова/ 

 

 


