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І. УВОД 

Настоящата програма цели да начертае целите и задачите на работа с ученици от СУ ,,Св. 

Св. Кирил и Методий“ гр. Радомир и урежда взаимоотношенията между институциите, във 

връзка с предоставянето на приобщаващо образование. 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 

българските граждани и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи. Училищната 

програма се базира на:  

 Закон за предучилищното и училищното образование;  

 Наредба за приобщаващото образование; 

  Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;  

 Закон за защита от дискриминация;  

 Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието;  

 Стратегия за възпитателната работа в образователните институции /2019-2030 г./ - проект. 

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

всички деца и ученици, които имат необходимост от такива в училището, съобразно неговите 

лични интереси, потребности и нужди. Уязвими групи са деца и ученици в риск, деца и 

ученици, застрашени или жертва на насилие, деца с изявени дарби, с хронични заболявания, със 

СОП, деца-сираци и полусираци, деца от различни етнически групи и др.  

 

II. ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ 

 

2.1 Обща подкрепа  

Форми на обща подкрепа:  

1. Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти – срещи за 

оценка, набелязване на активности и оценка на напредъка. По време на срещите се води 

протокол, който се подписва от всички участници в срещата и се съхранява от координатора на 

координиращия екип на училището;  

2. Кариерно ориентиране на учениците;  

3. Занимания по интереси – клубове и други форми, както и включване в конкурси и 

проекти на деца с изявени дарби;  

 дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески 

умения и изяви на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, 

глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за 

лидерство;  

 изяви, свързани с образователни, творчески, възпитателни, спортни и спортно – 

туристически дейности по проекти, програми и други на общинско, областно, национално и 

международно равнище;  

 обучение по учебни предмети и модули, както и участие в дейности, чрез които се 

придобива допълнителна подготовка от учениците, определена в съответствие с чл. 85, ал. 3 от 

ЗПУО.  

4. Библиотечно-информационно обслужване;  

5. Грижа за здравето въз основа на информация от родителя /представителя на детето 

или лицето, което полага грижи за детето/, за здравословното състояние на детето и за 

проведени медицински изследвания и консултации и при взаимодействие с медицинския 

специалист в училището;  

6. Поощряване с морални и материални награди;  

7. Дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение. 

Психологическата подкрепа е насочена към учениците, учителите, директора, заместник-

директорите и родителите; Психологическата подкрепа се осъществява от психолог и  включва:  

 създаване на условия за сътрудничество и ефективна комуникация 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;  
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 извършване на групова работа с ученици и/или кризисна интервенция;  

 работа със средата, в която е детето или ученикът – семейство, значими близки, 

връстници;  

8. Дейности за превенция на обучителните затруднения, включително логопедична 

работа. Общата подкрепа за личностно развитие в училището за целите на превенцията на 

обучителните затруднения се изразява във включване на отделни ученици в дейности като:  

 допълнително обучение по учебни предмети с акцент върху обучението по български 

език, включително ограмотяване на ученици, за които българският език не е майчин;  

 консултации по учебни предмети и допълнителни консултации по учебни предмети, 

които се провеждат извън редовните учебни часове;  

  извършване на консултативна дейност с родители и мотивирането им за активно 

участие в логопедичния процес;  

 предоставяне на методическа помощ на учителите за обучението на учениците.  

 

2.2. Допълнителна подкрепа  

 

Допълнителната покрепа се осъществява въз основа на направена оценка на 

индивидуалните способности на определено дете или ученик от   СУ,, Св. Св. Кирил и 

Методий‘‘ гр. Радомир. Оценката на способностите се извършва от специално назначен екип от 

специалисти, съобразно необходимостта на учениците. 

Допълнителната подкрепа включва: 

 работа с дете или ученик по конкретен случай;  

 психо-социална рехабилитация;  

 рехабилитация на слуха и говора; 

 зрителна рехабилитация;  

 рехабилитация на комуникативни нарушения;  

 осигуряване на достъпна архитектурна среда;  

 специализирани средства;  

 ресурсно подпомагане;  

Създаване на екип за подкрепа за личностно развитие за конкретен ученик в училището 

със заповед на директора. В състава на екипа задължително участват психолог, както и логопед. 

В екипа участва ресурсен учител,както и други специалисти според индивидуалните 

потребности на детето или ученика. В екипа може да се включват представители на органите за 

закрила на детето. Екипът се ръководи от определения със заповедта на Директора специалист 

от екипа. В работата на екипа на ученика участва родителят, представителят на детето или 

лицето, което полага грижи за детето, а при необходимост и представител от съответния 

регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и/или от центъра за 

подкрепа за личностно развитие 

Екипът извършва оценка на индивидуалните потребности в срок от 1 до 3 месеца от 

началото на учебната година или от от подаването на заявлението на родителя, представителя 

на детето или лицето, което полага грижи за ученика до Директора на училището. Оценката на 

индивидуалните потребности от допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците е 

функционална. При извършването на оценката на учениците, за които има индикации, че са със 

специални образователни потребности, увреждането и функционирането се разглеждат като 

следствие от взаимодействието между здравословното състояние (заболявания, разстройства и 

нарушения) и факторите на средата. Специалистите изготвят карта за оценка. Картата за оценка 

на индивидуалните потребности съдържа следните компоненти:  

1. оценка на функционирането на ученика;  

2. становище на екипа, извършил оценката на индивидуалните потребности, за 

необходимите ресурси за допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученика;  

3. определяне на спецификата и на вида на допълнителната подкрепа;  

4. препоръка за ползване на други услуги, включително и на социални услуги, или за 

включване в други занимания. 
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Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за подкрепа за всяко конкретно дете. 

Родителите задължително се включват в плана за подкрепа като активни участници в 

дейностите.  

Напредъка в развитието на ученика се проследява на всеки три месеца от учебното време 

през учебната година и при необходимост се внасят промени в плана за подкрепа и в 

индивидуалните учебни програми след информирано писмено съгласие на родителя, 

представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето. 

 

 

ІІI. 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, 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, 

психолог 

7. 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 

Директор, 

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, 

психолог, учители, 

ресурсен учител 

9. Включване на учениците в извънкласни дейности – 

тържества, конкурси, състезания, концерти 
постоянен 

Директор,  всички 

учители 

10. Осигуряване на място и благоприятна среда за 

провеждане на консултации  
постоянен 

Директор,психолог, 

всичкиучители 

11.  Кариерно ориентиране на учениците – осигуряване на 

подходящи информационни материали за учениците от 

VII клас, изграждане на умение за писане на СV, срещи 

с бивши възпитаници. 

постоянен 
Директор, всички 

учители 
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12. Създаване на система за награди за високи постижения 

в науката, спорта и изкуството, за принос в развитието 

на училищната общност 

постоянен 
Директор, 

психолог, учители 

13. Превенция на училищния тормоз чрез беседи, филми и 

други подходящи дейности в ЧК включени в 

Годишните планове за ЧК. 

постоянен 

Психолог, 

 кл. ръководители 

 

14. Индивидуална работа с психолог и логопед на ученици 

с установени потребности.  
постоянен 

Директор, 

психолог, ресурсен 

учител, ЦОП 

 

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

 

Мерки /дейности за предоставяне на равни 

възможности и приобщаване на ученици от уязвими 

групи 

Срок Отговорни лица 

Ученици в риск от отпадане от училище  

1. Съвместна работа със специалисти от други 

институции 
постоянен 

Психолог, ЦСОП, 

кл. ръководители и 

учители 

2. Изработване и изпълнение на график за срещи с 

родител/настойник 
постоянен 

Психолог, кл. 

ръководител 

3. Проследяване на отсъствията, наказанията и 

развитието на риска 
постоянен 

Кл. ръководител, 

психолог, учители 

4. Включване в училищни извънкласни дейности, според 

желанието на ученика 
постоянен 

Кл. ръководител 

психолог  

Ученици със специални образователни потребности  

1. Създаване на екип за подкрепа за личностно 

развитие 
постоянен 

Психолог, ресурсен 

учител, логопед, кл. 

ръководител, мед. 

лице. 

2. Съвместна работа със специалисти от други 

институции- социални, здравни и др. 
постоянен 

Екипи за подкрепа, 

психолог, директор 

3. Изработване и попълване на карта за оценка на 

индивидуалните потребности 
постоянен 

Психолог, екипи за 

подкрепа,  

4. Изработване на план за подкрепа  

До един 

месец след 

оценката 

Екипи за подкрепа 

5. Проследяване на напредъка в развитието 
На всеки 

три месеца 
Екипи за подкрепа 

6. Включване в училищни извънкласни дейности, 

според желанието на ученика 
постоянен 

Психолог, кл. 

ръководител и 

учители 

Ученици с хронични заболявания   

1. Създаване на екипи за подкрепа постоянен. 

Психолог, кл. 

ръководител, 

учители, които 

преподават 
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 2. Преминаване на ИУП при необходимост постоянен 
Директор, екип за 

подкрепа 

            3. Съвместна работа със специалисти от други 

институции /здравни/. 
постоянен 

Екипи за подкрепа, 

директор 

4. Проследяване на напредъка постоянен Екипи за подкрепа 

5. Включване в училищни извънкласни дейности, 

според желанието на ученика 
постоянен Кл. ръководител 

 

 

IV. МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА   

 

1.  РУО гр. Перник 

2.  Община Радомир, РДСП,  ОЗД към ДСП, ЦОП. 

3.  МКБППМН 

4.  ЦПО 

5. РЦПППО – област Перник 

 

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

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 Картата за 

проследяване на индивидуалното развитие. 


