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ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ 

СОЦИАЛНИ ГРУПИ  

Програмата е създадена на основание чл. 263, ал. 1, т. 9 от Закона за предучилищното 

и училищното образование и е приета от Педагогическия съвет с протокол 

№.10/13.09.2021г. 

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ 

Уязвими са онези лица и групи, 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 социално изключване. 

Причините за това са различини и разнообразни като: живот в крайна бедност или 

ниски доходи и материални лишения; социални и психологически фактори; недостъпна 

среда; здравни и възрастови проблеми; липса или недостатъчни социални умения и 

образование; отношение към тях, основано на предразсъдъци; липса, ограничен достъп 

или неадекватни услуги и т.н 

Уязвимите групи ученици имат право на зачитане, уважение и закрила от закона. 

Отношението на ОУ“ ХРИСТО БОТЕВ” към тях е основано на признаване на тяхната 

равнопоставеност и равни възможности. За нас те са важна и пълноценна част от 

обществото и затова работим за тяхната социална интеграция и социално включване. 

 

ІІ. 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 г.); 

• Закон за защита от дискриминация; 

• Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието.  



           Програмата включва реда и начините за оказване на обща и допълнителна 

подкрепа на всички деца и ученици, които имат необходимост от такива в ОУ“ Христо 

Ботев” с. Ягода  съобразно неговите лични интереси, потребности и нужди. 

 

Училищната програма за равен достъп до образование работи в посока за изграждане 

на среда за: 

• разгръщането на потенциала на всеки ученик за личностно развитие, както и успешна 

реализация и социализация; 

• по-високо качество и по-добър достъп до образование; 

• ранна превенция на обучителни затруднения; 

• включващо обучение на ученици със специални образователни потребности (СОП); 

• включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно поведение; 

 III. АНАЛИЗ НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА 

В училището има   ученици от различни етноси, различни вероизповедания, с различни 

традиции и културни норми,което налага изграждането на един   комплекс от умения за 

общуване, а така също и познания за възможните точки на различие и начините за 

тяхното преодоляване, за толерантност към другите и към самите себе си. Срещата с 

различни хора и с различни култури често е трудна, но с известни усилия тя би могла 

да бъде особено обогатяваща и ползотворна. 

В училището се прилагат политики в областта на: 

• интеркултурното образование; 

• умението за общуване с представители на различни култури; 

• съзнателно възпитаване на толерантно отношение. 

Особено важно е обучението на учителите, които са решаващ фактор при възпитанието 

на подрастващото поколение.  

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”, 

осигуряване на равни възможности, пълноценно и активно участие във всички области 

на училищния живот. 

Сътрудничество със семейството и общността  

Приобщаващото образование е немислимо без създаването и укрепването на 

двупосочни устойчиви връзки на образователната институция и семейството на 

основата на общия интерес за развитието на детето. Родителите са били и продължават 

да бъдат важна движеща сила за приобщаващото образование. Тяхното мнение следва 

да се зачита и уважава, тъй като те най-добре познават децата си и най-много искат 

децата им да бъдат приети от педагогическите специалисти и от връстниците си, да 

имат приятели и да водят нормален живот. Те имат право да бъдат информирани, да 

участват активно, да присъстват, винаги да знаят какво се случва с техните деца в 

училището и когато е необходимо, заедно с учителя да оказват подкрепа на 

нуждаещите се деца. В този план логично се налага изискването между родителите и 

педагогическите специалисти да има позитивни отношения, защото ефективно 

партньорство се случва, когато има сътрудничество, комуникация и най-вече доверие 



между родители и професионалисти. Най-добрите резултати в приобщаващото 

образование се постигат, когато семейството, образователната институция и 

обществеността работят заедно.  

 

 

IV. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОГРАМАТА 

  

Всяко дете има право на достъп до образование независимо от етническия му произход, 

наличието на увреждане или икономическото положение на семейството му и това 

право е залегнало в Конвенцията на ООН за правата на детето. 

Процесът на приобщаване се състои в търсене на ресурсите на всяко дете за активното 

му участие в училищната общност. 

Според Алианса за приобщаващо образование има девет водещи принципа на 

приобщаващото образование и те са: 

• Човек е ценен независимо от неговите способности или от неговите постижения. 

• Всяко човешко същество е способно да чувства и да мисли. 

• Всяко човешко същество има правото да общува и да бъде чуто. 

• Хората се нуждаят един от друг. 

• Истинското образование може да се случи единствено чрез истински 

взаимоотношения. 

• Всички хора се нуждаят от подкрепа и приятелско отношение от хора на своята 

възраст. 

• Прогрес в ученето се постига чрез надграждане на това, което човек може да 

прави, а не на това, което не може. 

• Различията внасят здравина в отношенията в обществото. 

• Сътрудничеството е за предпочитане пред конкуренцията 

V. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

1. Развитие на позитивен организационен климат – създаване на условия за 

сътрудничество и ефективна комуникация между всички ученици в 

образователния процес. 

2. Гарантиране на равен достъп до качествено образование за учениците със 

специални образователни потребности, ученици с физически и ментални 

увреждания и ученици от етническите малцинства. 

3. Утвърждаване на интеркултурно и подкрепящо образование като неотменна част 

от процеса на модернизация на българската образователна система. 

4. Кариерно ориентиране и консултиране, което да подготвя учениците за 

информиран избор, за практическата полза от придобитите компетентности, да 

представя връзка между по-високо образование и възможностите за реализация, 



което стимулира мотивацията на ученика за добри резултати в училище, интерес 

към извънкласни дейности и учебно-възпитателния процес. 

 

Програмата включва редът и начините за оказване на обща и допълнителна подкрепа на 

всички  ученици, които имат необходимост от такава в основното училище, съобразно 

неговите лични интереси, потребности и нужди. 

 
 

Системното и рационално организирано приобщаващо образование се основава на 

следните принципи: 

  -  подкрепа на самостоятелната активност на детето,  

  - активно участие в образователния процес,  

  -  вариативност при организацията на обучението и възпитанието, 

   - партньорски отношения с родителите,  

   -  динамично развитие на образователния модел в училище  

 Съобразно с тези принципи ученето се мотивира от различни потребности на децата, 

от познавателните им интереси, участие в игри и други продуктивни дейности. 

Колкото повече ученето се свързва с потребностите на децата, толкова участието им е 

по-мотивирано, по активно и плодотворно, а педагогическата подкрепа е по-ефективна. 

 

VI. ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ  

Подкрепата на личностното развитие се осъществява във връзка и в корелация с 

разработените областни стратегии за подкрепа на личностното развитие, както и въз 

основа на анализ на необходимостта от обща и допълнителна подкрепа. 

Има механизъм за обхват на учениците. 

2.1 Обща подкрепа  

За организиране на подкрепата на личностното развитие в училище за координатор е 

определен Венета Стоянова – учител, който  изпълнява функциите си съобразно 

Наредбата за приобщаващото образование. 

Общата подкрепа в училище се осъществява от екип, ръководен от координатора.. Тя е 

насочена към развитие на потенциала на всеки ученик  и включва различна екипна работа  

и осигуряване или насочване към занимания по интереси.   

Описаните в ПДУ морални и материални награди също са част от предоставяната от 

училището ни обща подкрепа.  

Общата подкрепа включва и други дейности, подробно описани в Наредба  № 286 от 

04.11.2016 г. за приобщаващото образовани 

2.2. Допълнителна подкрепа  

Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка на 

индивидуалните способности на определено дете или ученик от ОУ „Христо Ботев” –с. 

Ягода. 

Оценката на способностите се извършва от специално назначен екип от 

специалисти, съобразно необходимостта на детето и след това се потвърждава от 

Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование. 



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   ученик по конкретен случай; 

-специализирани средства;  

-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. 

Ако Регионалният център препоръча допълнителна подкрепа, но родителите откажат,  

ОУ „Христо Ботев” с. Ятода 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. 

При наличие на три и повече деца/ученици със СОП в паралелка се осигурява помощник-

учител за подпомагане работата на учителите. Задълженията на помощник-учителите са 

разписани в Наредба за приобщаващото образование, приета с ПМС № 232, чл. 112, ал.1 

от 20.10.2017 г. 

При необходимост се изработва индивидуална учебна програма по съответните учебни 

предмети с цел по-лесното възприемане от ученика, а също  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. 

 

 

Дейности  Срок  Отговорник Забележка  

Идентифициране 

на ученици, които 

имат необходимост 

от обща подкрепа  

постоянен  директор, класни 

ръководители  

 

Обсъждане, 

актуализиране и 

прецизиране на 

правилата за 

позитивно 

поведение и 

цялостно 

отношение към 

учебния процес. 

до 30.09.2021г. класни 

ръководители 

 

Провеждане на 

информационни 

кампании сред 

родители и 

общественост за 

разясняване на 

взаимните ползи от 

интегрираното 

обучение на   

учениците със 

постоянен класни 

ръководители, 

учители 

 



специални 

образователни 

потребности, 

ученици с 

физически и 

ментални 

увреждания и 

ученици от 

етническите 

малцинства. 

Екипна работа на 

учителите от даден 

клас  

постоянен  класни 

ръководители, 

учители  

при необходимост 

Определяне на 

координатор на 

екипа за оказване 

на подкрепа  

до 01.10.2021г. директор, класни 

ръководители, 

ресурсен учител 

 

Награждаване на 

ученици  

текущ директор при и по определен 

повод за 

поощрение 

Дейности свързани 

с четивна 

грамотност 

постоянен класни 

ръководители 

да се направи по 

повод „Седмица на 

книгата“ 

Организиране на 

групи и 

клубове за 

занимания по 

интереси 

постоянен учители в ЦДО При наличие на 

интерес от 

учениците 

Превантивни мерки 

за недопускане 

отпадане от 

училище 

постоянен директор,  

учители, 

УКПППМН 

 

Създаване на 

условия за развитие 

на талантливите 

деца с увреждания 

чрез насърчаване 

на техните 

творческите изяви. 

постоянен класни 

ръководители, 

учители 

 

Специализирана 

работа с 

родителите за по-

голяма 

заинтересованост 

към образователно-

възпитателния 

процес. 

постоянен директор, класни 

ръководители, 

учители, 

УКПППМН 

 

Работа с 

родителските 

общности за 

постоянен директор, класни 

ръководители, 

 



преодоляване на 

негативни 

стереотипи и 

дискриминационни 

нагласи спрямо 

различните етноси 

и децата с 

увреждания. 

учители, 

УКПППМН 

Включване на 

учениците в 

организирани 

образователни, 

творчески, 

възпитателни, 

спортни и спортно-

туристически 

дейности 

постоянен класни 

ръководители,  

 

Стимулиране 

участието на деца и 

ученици от 

различни етнически 

групи в състезания 

и олимпиади 

постоянен учители  

Стимулиране 

участието на деца с 

изявени дарби в 

състезания и 

олимпиади 

постоянен учители  

Обучение на 

педагогически 

специалисти за 

работа в 

мултикултурна 

среда 

по график, 

заложен в план за 

квалификация  

директор, 

председател  на 

МО 

 

Обучение на 

педагогически 

специалисти, във 

връзка с дейностите 

по реализация на 

обща и 

допълнителна 

подкрепа  

по график, 

заложен в план за 

квалификация  

директор  

Организиране и 

провеждане на 

“Училище за 

родители“  

 до 30.05.2022 г. директор, учители при желание от 

родителите 

Кариерно 

ориентиране и 

консултиране в 

01.12.2021 г.; 

31.05.2022г. 

кариерен консул-

тант, класни 

ръководители 

 



класовете от 3-ти 

до 7-ми 

Идентифициране 

на ученици със 

СОП 

постоянен класни 

ръководители, 

учители, логопед, 

ресурсен учител 

 

Оценка на 

потребности на 

ученици със СОП  

постоянен ресурсен учител и 

екип  

не по-късно от 3 

месеца след 

идентифициране на 

нуждата 

Съвместни 

дейности с 

МКБППМН 

постоянен УКПППМН, 

директор, районна 

аднимистрация 

 

 

 

Партньорство с 

родителите за 

справяне с 

проблемното 

поведение на 

децата им и 

приобщаване към 

средата на 

училището 

постоянен  класни 

ръководители, 

координиращ екип 

УКПППМН 

 

Разглеждане на 

теми, свързани с 

превенция на 

насилието и 

тормоза 

постоянен  класни 

ръководители  

 

по програма, 

съобразена с 

графика за 

провеждане на Час 

на класа 

Провеждане на 

обучения, свързани 

с превенция на 

агресията и тормоза 

и за развитие на 

толерантност във 

взаимоотношенията  

постоянен УКПППМН,   

Обсъждане на 

обобщената 

информация за 

индивидуалния 

напредък и 

необходимостта от 

конкретни мерки за 

обща подкрепа, 

изготвяне на 

индивидуални 

планове за 

действие 

до 14 дни след 

подаване на 

анализа от 

класните 

ръководители 

класни 

ръководители и 

координиращ екип  

При създала се 

необходимост 



Оценка на 

потребността от 

допълнителна 

подкрепа на деца и 

ученици в риск, с 

хронични 

заболявания и тези 

с изявени дарби 

При необходимост, 

не по-късно от 3 

месеца от 

разпознаване на 

потребността от 

извършване на 

оценка  

екип за личностно 

развитие, 

сформиран за 

конкретния случай 

При създала се 

необходимост 

 Осъществяване на 

конкретна обща и 

допълнителна 

подкрепа, 

проследяване на 

напредъка, 

корекции в плана 

при необходимост 

Оценка на 

напредъка за всеки 

три месец 

екип за личностно 

развитие, 

сформиран за 

конкретния случай 

 

 

 

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За изпълнението на Програмата важно значение има сътрудничеството между 

всички пряко ангажирани институциии, неправителствения сектор и училищно 

образователната общност. Всички участници в образователния процес (семейство, , 

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

на поставените цели. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА 

Дейности 

Срок 

Отговорник 

Забележка 

Идентифициране на ученици, които имат необходимост от обща подкрепа 

постоянен 

психолог, логопед, координатор 

  



Екипна работа на учителите от даден клас 

постоянен 

класни ръководители, учители 

при необходимост 

Определяне на координатор на екипа за оказване на подкрепа 

до 01.10. 

директор 

  

Награждаване на ученици 

текущ 

директор, заместник-директор 

при и по определен повод за поощрение 

Дейности на училищната библиотека, свързани с четивна грамотност 

01.11, 01.04 

завеждащ библиотека, 

да се направи по повод Деня на книгата 

Представяне на дейности по интереси в училището 

15.09. 

учители в ЦОУД 

  

Идентифициране на ученици със СОП 

целогодишно 

класни ръководители, учители, логопед, ресурсен учител 

  

Оценка на потребности на ученици със СОП 

целогодишно 

ресурсни учител и екип 

не по-късно от 3 месеца след идентифициране на нуждата 

Логопедична терапия, рехабилитация и консултации 

целогодишно 

логопед 

  

Психологическа подкрепа, психо-социална рехабилитация и консултации 

целогодишно 

психолог 

  



Превантивни мерки за недопускане отпадане от училище 

целогодишно 

директор, зам.-директор, учители, психолог, 

  

  

Организиране и провеждане на училище за родители 

01.03. 

психолог 

при желание от родителите 

Стимулиране участието на деца с изявени дарби в състезания и олимпиади 

целогодишно 

учители 

  

Стимулиране участието на деца и ученици от различни етнически групи в състезания и 
олимпиади 

целогодишно 

учители 

  

Съвместни дейности с МКБППМН 

целогодишно, по график 

УКБППУ, директор, районна адиминстрация 

  

  


