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ПРЕДОСТАВЯНЕ  НА  РАВНИ  ВЪЗМОЖНОСТИ  ЗА  ПРИОБЩАВАНЕ  НА  ДЕЦАТА  И  
УЧЕНИЦИТЕ  ОТ  УЯЗВИМИТЕ  ГРУПИ  ЗА  УЧЕБНАТА  202012021 ГОДИНА  

ВЪВЕДЕИИЕ : 
Приобщаващото  образование  представлява  всеобхватен  процес , който  включва  

осигуряване  на  подкрепа  и  равни  възможности  за  качествено  образование , приемане  
индивидуалнос rга  на  всяко  дете , разнообразието  от  потребности  на  всички  деца  и  включване  на  
ресурси  насочени  към  създаване  на  възможности  за  развитието  и  участието  им  във  всички  
аспекти  на  живота  в  общността . Постигането  на  този  стандарт  изисква  диференцирана  грижа , 
педагогически  подходи , съобразени  с  възрастовите  и  социалните  промени , превенция  и  
навременно  систематизиране  на  наличната  информация , за  да  се  организира  учебният  процес  
съобразно  потенциала  и  силните  страни  на  децата . 	 ° 

Програмата  е  основана  на  разбирането , че  главна  ценност  в  образователната  система  е  
детето  (ученикът ) и  неговото  образование , независимо  от  неговото  социално  и  семейно  
положение , урежда  взаимоотношенията  между  институциите , във  връзка  с  предоставянето  на  
приобщаващо  образование . Изготвена  е  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 ; 
• 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  обласrга  на  образованието . 

~ 	 • 
• Насоки  на  МОН  за  работа  на  системата  на  училищното  образование  през  учебната  202Q 

2021 год . в  условията  на  COVID-19 

Уязвими  групи  в  основното  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 -бежнаци , деца  от  различни  етнически  групи  и  др . с  други  идентифицирани  
нужди . 
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ОСНОВНА  ЦЕЛ: Осигуряване  в  училището  на  подкрепа  за  равен  достьп  до  
качествено  образование  и  за  развитие  на  потенциала  на  всеки  ученик  с  цел  неговата  
личностна , професионална  и  гражданска  реализация  в  обществото . 

✓ Постигането  на  тази  цел  изисква  определяне  на  уязвимите  групи  деца  и  прилагане  на  
разнообразни  мерки , съобразени  със  спецификата  на  всяка  от  тях . 

✓ На  учениците  в  системата  на  училищното  образование  се  предоставя  обща  и  
допълнителна  подкрепа  за  личностно  развитие  в  съответствие  с  индивидуапните  
образователни  потребности  на  всеки  ученик . 

✓ Осигуряване  на  условия  за  неприкъснатост  на  обучението  за  учениците  от  уязвими  групи  
при  извънредни  обстоятелства  и  преустановен  присъствен  процес  и  преминаване  към  
обучение  от  разстояние  в  електронна  среда  чрез  използване  на  средствата  на  
информационните  и  комуникационни  текнологии . 

✓ 

МЕРКИ  ЗА  ОСИГУРЯВАНЕ  НА  ОБЩА  ПОДКРЕПА  ЗА  ЛИцНОСТНО  
РАЗВИТИЕ  НА  УУЕНИЦИТЕ : 

I. 	Идентифициране  на  ученици , които  имат  пеобходимост  от  обща  подкрепа : 

1. Ранно  оценяване  развитието  на  ученика  и  на  риска  от  обучителни  затруднения . 
2. Определяне  на  необходимост  от  допълнителна  подкрепа  за  ученици , които  не  владеят  
български  език . 
З . Оценка  на  индивидуалните  потребности  за  предоставяне  на  допълнителна  подкрепа . 

II. Осигуряване  на  обща  подкрепа  за  личностно  развитие  в  училището ,. в  това  
число  и  от  разстояние  в  електронна  среда  

1. Включване  в  дейности  за  ранно  оценяване , с  оглед  превенция  на  обучителните  
затруднения . 
2. Организиране  на  дейности  за  стимулиране  развитието  на  личностни  качества , социални  и  
творчески  умения , занимания  по  интереси , участие  в  проекти , програми ; форуми  и  в  други  
изяви . 
З . Библиотечно -информационно  обслужване . 
4. Поощряване  с  морални  и  материални  награди . 
5. Кариерно  ориентиране  на  учениците . 
6. Изграждане  на  позитивен  организационен  и  психологически  климат , включително  чрез  
психологическа  подкрепа . 
7. Предоставяне  на  логопедични  консултации , като  превенция  на  комуникативни  и  
обучителнизатруднения .  
8. Изготвяне  на  анализ  и  оценка  на  индивидуалните  потребности  на  учениците , с  цел  
установяване  на  необходимост  от  допълнителна  подкрепа . 
9. Изготвяне  на  индивидуален  план  за  действие  в  случаите  на  необходимост . 
10. Екипна  работа  между  учителите  и  другите  педагогически  специалисти ; 

III. Изграждане  на  позитивен  психологически  климат  

1  .Създаване  на  условия  за  сътрудничество , ефективна  комуникация  и  отношения  между  всички  
участници  в  образователния  процес ,в  това  число  и  от  разстояние  в  електронна  среда  
2.Предоставяне  на  методическа  помощ  на  учителите  за  превенция  на  насилието  и  за  
преодоляване  на  проблемното  поведение  на  децата  и  учениците , в  това  число  и  от  разстояние  в  
електронна  среда  

' З .Организиране  на  дейности  за  превенция  на  агресията  и  мотивация  за  преодоляване  на  
проблемното  поведение , в  това  число  и  от  разстояние  в  електронна  среда . 
4.Прилагане  на  координирани  и  последователни  усилия  за  осигуряване  на  благоприятна  
образователна  среда  и  своевременно  решаване  на  възникнали  конфликти , в  това  число  и  от  
разстояние  в  електронна  среда  
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5.Групова  работа  с  ученици ; кризисна  интервенция , в  това  число  и  от  разстояние  в  електронна  
среда  
6.Поддържане  на  непрекъсната  връзка  и  взаимодействие  с  родителите  на  учениците , в  това  
число  и  от  разстояние  в  електронна  среда , за  справяне  с  проблемното  им  поведение  и  
приобщаване  към  средата  на  училището . 
7.При  случаи  на  неизпълнение  на  задълженията , оказани  в  ЗПУО , след  изчерпване  на  всички  
механизми  на  въздействие  се  налагат  санкции  според  конкретния  случай . 	 • 

МЕРКИ  ЗА  ОСИГУРЯВАНЕ  НА  ДОПЪЛНИТЕЛНА  ПОДКРЕПА  ЗА  
ЛИЧНОСТНО  РАЗВИТИЕ  НА  ДЕЦА  ТА : 

I. Оценяване  на  индивидуалните  потребности  на  ученика  за  осигуряване  на  
допълнителна  подкрепа  за  личностно  развитие . 

1. Издаване  заповед  от  директора  на  ОУ  за  сформиране  на  Екип , който  да  изготви  оценка  на  
ученика . 
2. Изготвянето  на  оценката  на  индивидуалните  потребности  се  извършва  в  съответствие  с  
чл . 188 от  ЗПУО . 

З . Оценката  на  индивидуалните  потребности  се  извършва  от  следните  специалисти : 
психолог , логопед  и  ресурсен  учител , в  зависимост  от  конкретния  случай  
4. Оценката  на  индивидуалните  потребности  се  извършва  в  срок  от  един  до  три  месеца  от  
началото  на  учебната  година , при  установяване  на  такава  необходимост  
5. Оценката  се  извършва  съобразно  определена  рамка  за  оценка  на  индивидуалните  
потребности . 
6. При  несъгласие  с  оценката , родителят  има  право  да  подаде  заявление  до  Директора  на  
Регионален  ценrьр  за  подкрепа  /РЦП / за  повторна  оценка  на  индивидуалните  потребности . 
7.При  несъгласие  на  родителя  за  предоставяне  на  допълнителна  подкрепа  за  личностно  
развитие , директорът  на  училището  писмено  уведомява  съответния  отдел  за  закрила  на  
детето  с  цел  осигуряване  на  най -добрия  интерес  на  детето . 
8. Допълнителна  подкрепа  за  личностно  развитие  се  осигурява  и  предоставя  съгласно  план  
за  подкрепа  на  детето , след  извършена  оценка  на  индивидуалните  потребности  на  детето . 

II. Оси rуряване  на  допълнителна  подкрепа  за  личностно  развитие  в  училището  

1. Допълнителната  подкрепа  за  личностно  развитие  се  осигурява  от  училището . 
2. Допълнителната  подкрепа  за  личностно  развитие  се  реализира  чрез  план  за  подкрепа  на  
ученика . 
З . Училището  предоставя  условия  за  равен  досrьп  до  образование , чрез  осигуряване  на  
достьпна  архитектурна  и  физическа  среда . 
4. Училището  изгражда  при  необходимост  специализирана  подкрепяща  среда . 
5. Училището  предоставя  досrьпни  средства  за  информация  и  комуникация . 
6.Училището  предоставя  необходимите  технически  средства  за  обучение  в  електронна  
среда  от  разстояние ,в  т .ч . и  материали  на  хартия  в  дома  на  ученика  с  подкрепата  на  
медиатор . 
7.Училището  осигурява  необходимите  педагогически  специалисти  за  допълнителна  
подкрепа . 
8. Училището  осигурява  възможност  за  гъвкава  и  динамична  организация  на  средата , 
според  различните  потребн ®сти  на  децата . 	 • 
9. Училището  осигурява  при  необходимост  специализирани  учебни  програми . 
10.Училището  осъществява  подкрепа  за  преход  между  отделните  етапи , степени  на  
образование  на  учениците  в  системата  на  УО . 

III. Екип  за  подкрепа  за  личностно  развитие  на  ученика  в  училището ,в  това  
число  и  от  разстояние  в  електронна  среда . 
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1. Екипът  за  подкрепа  за  личностно  развитие  се  създава  със  заповед  на  директора  на  ОУ  за  
конкретно  дете  със  СОП , с  изявени  дарби  или  в  риск  за  всяка  учебна  година . 	, 

2. В  екипа  участват : психолог , логопед , ресурсен  учител /специален  педагог , както  и  други  
специалисти , според  индивидуалните  потребности  на  детето . 

З . Екипът  осъществява  дейностите  по  допълнителната  подкрепа  за  личностно  развитие  на  
детето . 
4.Екипът  за  подкрепа  за  личностно  развитие  изготвя  два  пъти  годишно  доклад  до  
Директора , съдържащ  оценка  за  развитието  на  ученика , за  постигнатите  цели  и  за  
резултатите  от  обучението , за  използваните  педагогически  средства  и  методи  на  работа . 

5. Директорът  на  ОУ  изпраща  за  одобрение  до  директора  на  РЦП  решението  за  
предоставяне  на  допълнителна  подкрепа  за  личностно  развитие  на  ученик  със  СОП , 
изготвено  от  екипа  за  подкрепа  за  личностно  развитие  в  3-дневен  срок  от  извършване  на  
оценката . 

При  условие , че  не  може  да  сформира  екип  за  подкрепа  за  личностно  развитие  на  
ученик  със  СОП , директорът  на  ОУ  изпраща  заявление  до  директора  на  РЦП  за  извършване  
оценка  на  индивидуалните  потребности  на  ученика . 
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V 

КАЛЕНДАРЕН  ПЛАН  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ДЕИНОСТИТЕ , 
В  ТОВА  ЧИСЛО  И  ОТ  РАЗСТОЯНИЕ  В  ЕЛЕКТРОННА  СРЕДА  

Ns Ме  ки  за  реализиране  на  дейностите  Отгово  ник  С  ок  на  изнълнение  
1. Идентифициране  и  оценка  на  ученици , Класни  ръководители , психолог  целогодишно  

които  имат  необходимост  от  обща  
подк  епа  

2. Класните 	ръководители 	провеждат  Класни  ръководители  м . Ноември  
индивидуални  срещи  с  родителите  или  
попечителите  на  учениците  от  уязвимите  
групи  и  изготвят  план  за  развитие  на  тези  

еници  
3. Превантивни 	мерки 	за 	недопускане  Класни  ръководители , учители  целогодишно  

отпадане  от  училище  
4. Планиране  и  осъществяване  на  контрол  Директор , зам . директор , целогодишно  

за  редовно  вписване  на  отсъствията  на  
учениците  в  ЗУД  и  подаване  на  данните  
към  Регисrь  а  за  движение  на  учениците  

5. Планиране  и  осъществяване  на  контрол  Директор , зам . директор  целогодишно  
върху  спазването  на  задълженията  на  
класните 	ръководители 	— 	анализ 	и  
оценяване 	на 	рисковите 	фактори 	за  
отпадане  на  ученици  — ученици  със  слаб  
успех , 	лоша 	дисциплина , 	отсъствия , 
набелязани  мерки  от  кл . ръководители  

б . Награждаване 	на 	ученици 	— 	при  директор , заместник -директор  текущ  
оп  еделен  повод , за  поощ  ение  

7. Дейности  на  училищната  библиотека , завеждащ  библиотека , учители  м . ноември , м . април  
свъ  зани  с  четивна  грамотност . по  БЕЛ  

8. Представяне  на  дейности  по  интереси  в  учители  в  ЦОУД  15.09.2020год . 
илището . 

9. Кариерно  ориентиране  и  консултиране  в  кл . ръководители  м . май  
класовете  от  3 до  7 клас  

10. Иновативност 	при 	преподаване 	на  учители  целогодишно  
материала 	чрез 	електронни 	уроци , 
интерактивни 	методи , 	онагледяване , 
п  актическа  насоченост ; 

11. Планиране 	и 	реализиране 	на  учители  целогодишно  
ориентирано  към  потребностите  на  всеки  

еник  об 	ение  
12. Анализиране  на  резултатите  от  учители  целогодишно  

обучението  по  отделните  учебни  . 
предмети  спрямо  очакваните  резултати  и  
набелязване  на  мерки  за  повишаване  на  
спеваемостта ' 

13. Своевременно  попълване  на  регисrьра  в  Директор , информатик  целогодишно  
ин  о  мационната  система  Админ  — RS 

14. Подобряване  възможностите  за  обучение  класен  ръководител , целогодишно  
на  деца  със  СОП  — осигуряване  на  учителите , работещи  с  деца  със  
допълнителна  подкрепа  — прилагане  на  СОП , ресурсен  учител  
единна  методика  за  оценяване  

15. Стим  ли  ане 	участието 	на 	деца 	с  учители  целогодишно  



изявени  да  би  в  състезания  и  олимпиади  
16. Стимулиране 	участието 	на 	деца 	и  учители  целогодишно  

ученици  от  различни  етнически  групи  в  
състезания  и  олимпиади  

17. Провеждане  на  индивидуална  работа  с  преподаватели  целогодишно  
ученици 	от 	уязвимите 	групи 	по  
съответните  предмети  

18. Разчупване  стереотипа  на  провеждане  на  Директор , заместник  директор , целогодишно  
одителски  срещи  класни  ръководители  

19. Сътрудничество  с  различни  институции  - Заместник  директор ,класни  ръ- целогодишно  
ДПС ,Дирекция „Социално  подпомагане ", ководители  
отдел  „Зак  ила  на  детето ", ЦНСТ , ДОД . 

20. Планиране  на  дейности  в  плана  на  Класни  ръководители , целогодишно  
класния 	ръководител , 	насочени 	към  
индивидуално 	консултиране 	на  ° 
учениците  от  уязвимите  групи  

21. Инициативи  за  подпомагане  на  ученици  Класни  ръководители , ученици  целогодишно  
от  уязвимите  групи  и  включването  им  в  наставници ,учители  
дейностите  на  класа  

22. Актуализиране  състава  на  ученическия  Класни  ръководители  м . октомври  
съвет , чрез  включване  и  на  учениците  от  
уязвимите  групи : деца  със  СОП , с  прояви  
на  агресия , с  отсъствия  и  с  наложени  
наказания  

ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ПРОГРАМА  ТА : 
В  изпълнение  на  Програмата  са  сформирани : 

➢ Училищна  комисия  за  ранна  превенция  на  противообществените  прояви  на  учениците ; 
➢ Училищна  комисия  по  прибиране  и  задържане  на  подлежащите  на  задължително  

обучение  ученици  и  набиране  на  ученици  за  първи  и  пети  клас ; 
➢ цченически  Парламент ; 
➢ Екип  за  подкрепа  за  личностно  развитие  

Програмата  за  предоставяне  на  равни  възможности  за  приобщаване  на  децата  и  учениците  
от  уязвимите  групи  е  приета  на  Педагогически  съвет  с  Протокол  Ns 12 / 04.09.2020 година  

С~ 


