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Програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от 
уязвими групи е приета на заседание на педагогическия съвет /протокол № 13 от 14.09.2020г./ и е 
утвърдена със заповед № 993 от 14.09.2020г. на директора на училището.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата програма е разработена във връзка с осигуряването на ефективна подкрепа 

за личностно развитие на учениците и има за цел предоставяне на равни възможности на 

учениците от уязвими групи и гарантиране на тяхното качествено образование и участие в 

училищния живот заедно с останалите ученици.

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

всички деца и ученици, които имат необходимост от такава в СУ„Св. Св. Кирил и Методий“, 

съобразно техните индивидуални потребности, интереси и нужди. Уязвими групи в едно 

училище са деца и ученици, диагностицирани със специални образователни потребности, 

хронични заболявания, двигателни увреждания, деца и ученици в риск, деца и ученици, 

застрашени или жертва на насилие, деца с изявени дарби, деца сираци и полусираци, деца- 

бежанци, деца от различни етнически групи и др.

I. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПРОЦЕСА НА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ 
УЯЗВИМИ ГРУПИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Училище СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ разполага с добра материална база, която

предоставя на своите възпитаници :

• училищна библиотека;

• ресурсен кабинет;

• компютърни кабинети;

• медицински кабинет;

• допълнителен вход за колички и др.

Средата, в която функционира училището е благоприятна. Има добри икономически 

условия, стандартни за съвременното българско училище. Все още нерешен проблем е 

санирането на сградата. Вътрешното обзавеждане и поддържане е на добро ниво. Има 

подходяща среда за провеждане на учебно-възпитателната работа:

• Социалният статус на семействата включва всички категории, което обуславя и 

различно отношение към училището и образованието на децата. Повечето 

родители на ученици са с добър социално-икономически и социално- 

професионален статус. Това осигурява нормална и добра семейна среда за 

децата;

• В училището се обучават ученици от 5 -  12 клас. Броят на деца от уязвими 

групи е сравнително малък. Единици са от малцинствени групи, както и 

живеещи в рискова социална среда. Трима ученика са настанени в ЦНСТ- с. 

Дрен. Със СОП са 17 ученици. Ученици с хронични заболявания -  14.
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Предприетите до момента мерки, свързани с ученици от уязвими групи са комплексни:

• Превенция на проблемното поведение;

• Ранно оценяване на потребностите на учениците и диференциран педагогически 

подход;

• Мотивиране на учениците за преодоляване на проблемното поведение и 

обучителните затруднения;

• Включване на учениците в групи по интереси;

• Координиране на работата в създадените Екипи за подкрепа;

• Съгласуване работата на ресурсния учител с класния ръководител и 

преподавателите по различните предмети;

• Преминаване на ИУП на ученици;

• Анализ на постигнатите резултати.

II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Целите на програмата за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата 

и учениците от уязвимите групи е да се осигурят условия, даващи възможност на всички деца 

да се обучават заедно в общата класна стая и да участват заедно в извънкласните занимания, 

независимо от техните способности, увреждания, заболявания, убеждения, етническа 

принадлежност, майчин език и т.н.

Приобщаването е процес на постоянно търсене на все по-добри начини за 

осъществяване на образованието, за да се отговори адекватно на разнообразието на 

обучаваните. В този план различията се приемат позитивно като стимул за подобряване на 

образованието на деца и възрастни.

Приобщаването е разкриване и отстраняване на бариерите. То включва събиране и 

оценка на информацията от различни източници, за да се планира и усъвършенства 

политиката и практиката на приобщаването. За стимулиране на творческия потенциал и 

решаване на проблемите се използват различни средства.

Приобщаването е присъствие, участие и успех за всички учащи се. „Присъствието“ е 

там, където децата получават образование, като постоянно и редовно посещават училището, 

„участието“ има отношение към качеството и резултатите от посещението на училището.

Приобщаването слага особен акцент на тези групи учащи се, за които съществува риск 

от изолиране, изключени са от образование или са с недостатъчно добри резултати от 

обучението.

Системното и рационално организирано приобщаващо образование се основава на 

следните принципи:

• подкрепа на самостоятелната активност на детето;
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• активно участие в образователния процес;

• вариативност при организацията на обучението и възпитанието;

• партньорски отношения с родителите;

• динамично развитие на образователния модел в училище.

III. УЧИЛИЩНИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 

БЛАГОПРИЯТНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ И ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ 

ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

1. Създаване на благоприятна образователна среда и оказване на ефективна обща 

подкрепа на всички ученици в училището

Мерки /дейности за осигуряване на благоприятна 
образователна среда и оказване на ефективна обща 

подкрепа на всички ученици в училището
Срок Отговорни

лица

1. Осигуряване на сигурна и безопасна МТБ в училището постоянен Директор

2. Провеждане на тематични инструктажи -  начален, 
периодичен и при зимни условия. постоянен

Преподаватели,
кл.

ръководители, 
мед. лице

3. Спортни дейности постоянен
Учители по 

ФВС,кл. 
ръководители

4. Здравни беседи постоянен Мед. лице, кл. 
ръководители

5. Качествен образователен процес, включващ ИКТ -  
интерактивна дъска, мултимедия, експерименти, 
електронни учебници

постоянен Директор, 
ЗДУД, учители

6. Продължаване на обучението и квалификацията на 
учителите във връзка с новите реалности. Тренинги за 
екипна работа с цел преодоляване на формализма в 
училищните комисии.

постоянен Директор,3 ДУ Д

7. По-добро библиотечно-информационно обслужване с 
осигуряване на достъп до всички налични ресурси с цел 
изграждане на навици за четене и компетентности за за 
търсене и ползване на информация.

постоянен
ЗДУД,

библиотекар, 
учители по ИТ

8. Подобряване на взаимодействието Учители-Родители- 
Ученици. Консултативна дейност с родителите и 
мотивирането им за активно включване в 
преодоляването на проблемното поведение и 
обучителните затруднения.

постоянен

Директор,
учители,
ресурсен
учител
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9. Включване на учениците в извънкласни дейности -  
тържества, конкурси, състезания, концерти постоянен ЗДУД, всички 

учители

10. Осигуряване на място и благоприятна среда за 
провеждане на консултации постоянен Директор,

всичкиучители

11. Кариерно ориентиране на учениците -  осигуряване на 
подходящи информационни материали за учениците от 7 
клас, изграждане на умение за писане на CV, срещи с 
бивши възпитаници.

постоянен Директор, 
всички учители

12. Създаване на система за награди за високи постижения в 
науката, спорта и изкуството, за принос в развитието на 
училищната общност

постоянен ЗДУД, учители

13. Превенция на училищния тормоз чрез беседи, филми и 
други подходящи дейности в ЧК включени в Годишните 
тематични разпределения.

постоянен
Кл.

ръководители

14. Индивидуална работа с логопед и психолог на ученици с 
установени потребности. постоянен

Директор, 
ресурсен 

учител, ЦОП

2. Предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи

• Идентифициране на учениците от различните уязвими групи;

• Създаване на екипи за подкрепа със заповед на директора;

• Извършване на оценка на индивидуалните потребности на ученика;

• Изготвяне на план за подкрепа;

• Предоставяне на допълнителна подкрепа -  краткосрочна и/или 

дългосрочна;

• Проследяване на напредъка;

• Преустановяване на подкрепата при постигане на поставените цели.

Мерки /дейности за предоставяне на равни 
възможности и приобщаване на ученици от уязвими

групи
Срок Отговорни лица

Ученици в р и ск  от от падане от  училищ е

1. Съвместна работа със специалисти от други 
институции постоянен

ЦОП, кл. 
ръководители и 

учители
2. Изработване и изпълнение на график за срещи с 

родител/настойник постоянен Кл. ръководител

3. Проследяване на отсъствията, наказанията и 
развитието на риска постоянен Кл.ръководител

4. Включване в училищни извънкласни дейности, според 
желанието на ученика постоянен Кл.ръководител
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Ученици със специални образоват елни пот ребност и

1. Създаване на екип за индивидуална оценка 30.10.20 г.

Кл. ръководител, 
ресурсен учител, 

психолог, логопед, 
медицинско лице

2. Създаване на екип за подкрепа 30.10.20 г.

Кл. ръководител, 
ресурсен учител, 

психолог, логопед, 
медицинско лице

3. Съвместна работа със специалисти от други 
институции- социални, здравни и др. постоянен Екипи за подкрепа, 

директор

4. Изработване и попълване на Доклад за 
проследяване напредъка в развитието постоянен Екипи за подкрепа

5. Проследяване на напредъка постоянен Екипи за подкрепа

6. Включване в училищни извънкласни дейности, 
според желанието на ученика постоянен Кл. ръководител и 

учители

Ученици с хронични заболявания

1. Създаване на екип за индивидуална оценка при 
необходимост 30.10. 20 г.

Психолог, кл. 
ръководител 
учители по 

предмети, мед. лице

2. Създаване на екипи за подкрепа при 
необходимост 30.10.2020Г.

Психолог, кл. 
ръководител, 

учители, които 
преподават

3. Преминаване на ИУП при необходимост 16.09.20 г. Директор, екип за 
подкрепа

4. Съвместна работа със специалисти от здравни и 
други институции . постоянен Екипи за подкрепа, 

директор

5. Проследяване на напредъка постоянен Екипи за подкрепа

6. Включване в училищни извънкласни дейности, 
според желанието на ученика постоянен Кл. ръководител

IV. МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗА 
ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА

1. РУОгр. Перник

2. Община Радомир, РДСП, ОЗД към ДСП,

3. МКБППМН

4. ЦПО

5. РЦПППО -  област Перник

6. ЦОП- гр. Радомир

7. ЦПЛР-гр. Радомир
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V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
J

1. Очаквани резултати

• Напредък в личностното развитие;

• Преодоляване на дефицита на внимание, дефицити на паметта и разбирането 
на абстракции;

• Преодоляване на лабилност на емоциите и импулсивност

• Повишаване на знанията, уменията и компетентнциите на учениците

2. Индикатори за изпълнението на очакваните резултати са:

• Промяната в текущите,срочни и годишни оценки, промяната в начина на 

общуване със съученици и учители, с родители;

• Мотивацията за учене;

• Участието в училищния живот;

• Основен индикатор за допълнителната подкрепа е и отразеното в Доклад за 
проследяване напредъка в развитието
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