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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Изграждането на училищна програма за равен достъп до образование е подчинено на основните приоритети на правителството в 

посока:  

Изграждане на образователна среда за: 

 • разгръщането на потенциала на всяко дете и 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 деца и ученици със специални образователни потребности (СОП);  

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

 • разширяване на обхвата на институциите в предучилищното и училищното образование за осъществяване на включващо 

обучение и надграждане на досегашния положителен опит в тази област. 

 Националната програма за равен достъп до образование и личностно развитие цели осигуряване на равен достъп и подкрепа за 

развитие и приобщаване в системата на предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование на децата и младежите 

като предпоставка за равноправно социално включване и пълноценна личностна реализация и участие в развитието на местните 

общности и страната. В контекста на националните политики, законът за предучилищното и училищно образование възлага на 

педагогическия съвет в училище да изготви и приеме училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

децата и учениците от уязвими групи /чл. 263, ал.1,т.9/. 

 

 

II. НОРМАТИВНА БАЗА НА УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА 

 

- Закон за предучилищното и училищно образование; 

- Наредба за приобщаващото образование; 

- Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 

- Закон за закрила на детето; 
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- Закон за защита от дискриминация; 

- Закон за борба с домашното насилие; 

- Закон за борба с трафика на хора; 

- Национална стратегия за хората с увреждания 2021-2030 г.  

Настоящата училищна програма има за цел да защити правата и интересите и да предостави равни възможности за приобщаване 

на децата и 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.  

Уязвими групи са ученици, диагностицирани със специални образователни потребности, хронични заболявания, двигателни 

увреждания, в риск, застрашени или жертва на насилие, с изявени дарби, деца-сираци и полусираци, деца от различни етнически групи 

и др. с идентифицирани нужди. 

 

III. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И 

ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 

 

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. 
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IV. АНАЛИЗ НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА 

В Средно училище „Темелко Ненков“ – гр. Перник се обучават предимно деца и ученици от ромски произход. Голяма част от 

тях са от многодетни семейства. Има сираци, полусираци, деца живеещи с един родител, или при баби и дядовци, от социално уязвими 

семейства (безработни, с ниска степен на образование и липса на професионална квалификация, ниско ниво на здравна култура), за 

които не се полагат подходящи грижи. Част от децата са със здравословни проблеми – с увреждания, хронични заболявания или 

боледуващи от инфекциозни болести. Малка част от тях живеят в социално неприемливи хигиенно-битови условия. В училището има и 

деца със специални образователни потребности, за които са създадени подходящи условия за обучение. Съвкупността от ученици с  

различия често е трудна, но с известни усилия тя би могла да бъде особено обогатяваща и ползотворна.  

Педагогическите специалисти в Средно училище „Темелко Ненков“, работят в групи и паралелки с деца и ученици, които могат 

да бъдат с един или няколко от следните рискове: 

– от отпадане и преждевременно напускане на образователната институция; 

– подложени са на тормоз и агресия; 

– не владеят българския език на ниво, достатъчно за да се справят с учебните си задачи; 

– имат затруднения в обучението; 

– имат специални образователни потребности (СОП) и др. 

  Поради това е необходимо приобщаването на различните, на уязвимите, на изключените от обществото. Образованието се явява 

механизмът, чрез който те ефективно могат да бъдат включени, така че да намерят работа, да преодолеят икономическите бариери, 

които създават бедността и нищетата, да преодолеят културните различия и конфликти и да станат равноправни участници в 

обществото. По отношение на приобщаването изводите, които идват от образователната практика, говорят за това, че то започва с 

признаването на различията между децата и учениците. Учителят е този, който трябва много добре да познава всички възможни 

различия, с които ще се сблъска в своята практика, за да може да ги управлява по възможно най-безболезнения и безконфликтен начин, 

когато работи с децата или учениците, техните родители, обществото. 

Училището ни е институция, която работи активно за приобщаването на деца със специфични нужди и уязвими групи. 

Уязвимите групи ученици се приемат като хора със способности и потенциал, а не единствено с трудностите и ограниченията им. 

Обръщаме особено внимание, както на семейството като част от образователния процес, така и на индивидуалните особености на всяко 

дете. Различията между учениците в зависимост от техните интереси, познания, умения, минало, майчин език, постижения или 

специфични потребности, могат да бъдат ресурси в подкрепа на ученето. 

 



 

5 
 

В училището се реализират политики в областта на: 

- интеркултурното образование,  

- умението за общуване с представители на различни култури,  

- съзнателно изграждане на толерантност;  

Особено важно се оказва обучението на учителите, които са решаващ фактор при възпитанието на подрастващото поколение.  

Семейната среда често е пречка за процеса на образователна интеграция. Много от родителите не възприемат образованието като 

ценност.  Част от децата и учениците са от социално уязвими семейства (безработни, с ниска степен на образование и липса на 

професионална квалификация, ниско ниво на здравна култура), за които не се полагат подходящи грижи. Създават се условия за 

достъпна качествена грижа за децата в училищна възраст, така че техните родители да могат да търсят възможности за образование или 

професионална реализация. При децата в училищна възраст се обръща особено внимание на семейството като част от образователния 

процес. 

Често се прави паралел между интеркултурното образование и образованието на деца със специални образователни нужди. И в 

двата случая потенциалните ползи за обществото от преодоляване на пречките пред приобщаването на различните са огромни, а в 

същото време потенциалните рискове от игнорирането или дискриминирането биха могли да бъдат още по-сериозни. Ключовата роля 

на образованието за изграждането на една по-висока култура на толерантност и приобщаване: ранното образование, достъпно за 

всички независимо от социално-икономическия им статус и интелектуалните им умения и възможности. Обхващането на всяко дете с 

увреждане в училищна възраст в образователната система и изграждането на съответната подкрепяща среда за него е основна дейност  

за достъп до качествено образование. В резултат от изпълнението на дейностите по изграждане на подкрепяща среда в училище 

нараства броят на интегрираните деца и ученици със специални образователни потребности, ресурсните учители и другите 

специалисти, които подпомагат интегрираното обучение. 

 

V. ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ 

 

Средно училище „Темелко Ненков“ – гр. Перник осигурява подкрепа за личностно развитие на децата и учениците съвместно с 

държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги – Чл. 174 от ЗПУО. 

На децата и учениците от Средно училище „Темелко Ненков“ – гр. Перник се предоставя подкрепа за личностно развитие, която 

осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им – Чл. 176. (1) от 

ЗПУО.   
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Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на 

всеки ученик. За реализиране на общата и допълнителната подкрепа в работят педагогически съветник и ресурсни учители. Подкрепата 

за личностно развитие е обща и допълнителна.  Общата и допълнителната подкрепа се осигуряват там, където са детето и ученикът –  в 

училищата и в центровете за подкрепа за личностно развитие  – Чл. 177. (1) от ЗПУО . 

1. Обща подкрепа 

За организиране на подкрепата на личностното развитие в Средно училище „Темелко Ненков“ – гр. Перник се избира 

координатор, който изпълнява функциите си съобразно Наредбата за приобщаващото образование. Координаторът има следните 

функции: 

Общата подкрепа в Средно училище „Темелко Ненков“ – гр. Перник се осъществява от екип, ръководен от координатора, 

насочена е към развитие на потенциала на всяко дете и ученик. Тя включва: 

1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

2. допълнително обучение по учебни предмети при условията на този закон; 

3. допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове; 

4. консултации по учебни предмети; 

5. кариерно ориентиране на учениците; 

6. занимания по интереси; 

7. библиотечно-информационно обслужване; 

8. грижа за здравето; 

9. поощряване с морални и материални награди; 

10. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 

11. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения; 

Заниманията по интереси могат да се организират от Средно училище „Темелко Ненков“ – гр. Перник или от ОДК или други 

центрове за личностно развитие. Кариерното ориентиране, провеждано от консултант от кариерен център също е част от общата 

подкрепа на учениците от първи до последния клас за училището. В училището функционира училищна библиотека, която чрез 

осъществяване на различни дейности представлява част от общата подкрепа на децата и учениците.  

2. Допълнителна подкрепа за личностно развитие 

Чл. 187. (1) от ЗПУО. Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва: 

- работа с дете и ученик по конкретен случай;  

- психо-социална рехабилитация,  
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- рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, 

- рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания;  

- осигуряване на достъпна архитектурна среда,  

- ресурсно подпомагане. 

Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца и ученици: 

- със специални образователни потребности;  

- в риск;  

- с изявени дарби; 

- с хронични заболявания.  

Видът и формите на обучение, както и конкретните дейности за допълнителната подкрепа за личностно развитие се определят с 

план за подкрепа на детето или ученика. Планът за подкрепа за децата и учениците по ал. 2, т. 1 определя и часовете за ресурсно 

подпомагане. 

Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка на индивидуалните способности на определено дете 

или ученик от Средно училище „Темелко Ненков“ – гр. Перник. 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 процеса на 

приобщаващото образование.  

Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора за определено дете или ученик по чл. 188, ал. 3. 

В състава на екипа за подкрепа за личностно развитие задължително се включва психолог и логопед. В екипа може да се включват и  

други специалисти, както и представители на органите за закрила на детето и на органите за борба с противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните. Екипът за подкрепа за личностно развитие работи съвместно с родителите, а при необходимост и с 

регионалните центрове за подкрепа за процеса на приобщаващото образование и/или с центровете за подкрепа за личностно развитие. 

 

 

3. Екипът за подкрепа за личностно развитие – Чл. 189: 

1. идентифицира силните страни на детето или ученика, затрудненията, свързани с развитието, обучението и поведението му, 

както и причините за тяхното възникване; 

2. извършва оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика; 

3. изготвя и реализира план за подкрепа; 

4. извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай; 
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5. изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

Обучението на деца и ученици със специални образователни потребности задължително се подпомага от ресурсен учител, 

съобразно потребността на детето и ученика – Чл. 193. Допълнителната подкрепа за всяко конкретно дете се реализира чрез план за 

подкрепа, с които родителите задължително се запознават и се включват като активни участници в заложените дейности. Ако 

Регионалният център препоръча допълнителна подкрепа, но родителите откажат, Средно училище „Темелко Ненков“ – гр. Перник 

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.  

За учениците с ресурсно подпомагане  се изработва индивидуална учебна програма по основните учебни предмети съобразена с 

конкретните потребности и възможности на подкрепяното лице. При по специфични случай може да се изготви и индивидуален учебен 

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

В Средно училище „Т. Ненков“ се реализира проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ 2020/2023 год. Основна цел на 

проекта е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни 

потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа с оглед успешната им реализация и 

социализация.  

 

VI. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА 
 

1. ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА ПОДКРЕПА 

Оперативни цели Дейности 
Срок за 

изпълнение 
Очаквани резултати Индикатори Водещ отговорник 

 

А. Сформиране на екипи. 

1.1.Определяне 

на координатор 

на екипа за 

подкрепа на 

личностното 

развишие . 

Заповед на Директора за 

определяне Координатор 

на ЕПЛР 

До 15.09.2022 г.

  
  Добра координация и 

комуникация в екипа 

 Подобрена екипна 

работа 

 

Координатор ЕПЛР 

1.2. Осигуряване 

на обща 

подкрепа по 

Отдиференциране на  

деца и ученици с 

различни възможности- 

При възникнала 

необходимост 

учебната година 

  Изготвени планове за 

дейности по 

осъществяване на 

 Деца с 

допълнително 

обучение по 

класни ръководители, 

главни учители 

ЕПЛР 
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етапи /начален, 

прогимназиален, 

гимназиален/ 

 

 

напредващи или 

изоставащи. Изготвяне 

план с дейности, според 

възможностите и 

потребностите. 

дейности по обща 

подкрепа. 

предмети. 

 Деца посещаващи 

допълнителни 

консултации по 

предмети извън 

часовете. 

 Логопедична работа. 

 Психологична 

работа, 

 Диференциран 

подход на обучение. 

 

Б.  Детско участие 

1. Занимания по интереси.  

Оперативни 

цели 
Дейности 

Срок за 

изпълнение 
Очаквани резултати Индикатори Водещ отговорник 

Създаване на 

клубове по 

интереси в 

различните 

етапи на 

обучение 

 Групиране на децата 

по интереси; 

 Създаване на 

подходящ 

психоклимат в 

групите. 

Учебната 

2022/2023 година 
 Умения за работа в 

екип; 

 Усъвършенстване на 

силните страни по 

интереси на децата; 

 Създаване и 

функциониране на 

клубовете; 

 Посещаемост на 

клубовете. 

Класен ръководител/ 

друг педагогически 

специалист 

2. Спорт. 

Оперативни 

цели 
Дейности 

Срок за 

изпълнение 
Очаквани резултати Индикатори Водещ отговорник 

Активно 

включване на 

деца от 

уязвимите групи 

в спортни 

училищни и 

 Организиране на 

спортен празник в 

училище; 

 Насочване на децата 

към спортни клубове; 

 Даване шанс за 

Учебната 

2022/2023 година 
 Подобряване 

физическата 

активност на децата; 

 Повишаване 

мотивацията и 

самооценката за 

 Участие в различни 

спортни дисциплини; 

 

Координатор, главен 

учител или други 

педагогически 

специалисти 
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извънучилищни 

мероприятия, 

състезания и 

турнири 

положителна изява в 

различни спортни 

дисциплини; 

 Поощрение с награди. 

справяне на децата 

 

В. Здравна грижа 

Оперативни 

цели 
Дейности 

Срок за 

изпълнение 
Очаквани резултати Индикатори Водещ отговорник 

Грижа за 

здравето - 

физическо, 

психическо и 

социално 

благополучие; 

 

 Беседи на здравна 

тематика, съобразена 

с възрастовите 

специфики на децата/ 

учениците; 

 Реализиране на 

програми, съобразена 

с възрастовите 

специфики на децата/ 

учениците; 

Учебната 

2022/2023 година 
 Безопасен и 

здравословен 

начин на живот 

 Информираност; 

 Повишаване личната 

хигиена; 

 Спазване култура на 

хранене; 

 Повишаване 

сексуалната 

информираност на 

учениците 

Заместник-директор, 

педагогически 

съветник/психолог,  

медицински 

специалист,  

външни специалисти 

при необходимост 

 

Г.  Позитивен психологически климат 

Оперативни 

цели 
Дейности 

Срок за 

изпълнение 
Очаквани резултати Индикатори Водещ отговорник 

1. Превенция на 

насилието и 

проблемното 

поведение. 

2. Психологическ

а подкрепа. 

 Прилагането на 

цялостен училищен 

подход,  

координирани и 

последователни 

усилия за 

предотвратяване на 

тормоза и създаване 

Учебната 

2022/2023 година 
 Подобрена 

физическата среда 

в училище; 

 Разбиране на 

последиците от 

насилието и 

справяне с 

неприемливото 

 Подобрени нагласи 

към ученето, които 

намаляват 

съревнователния 

елемент между 

учениците за сметка 

на екипната работа 

Психолог/ 

педагогически 

съветник 
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на по-сигурна 

училищна среда 

 Системни усилия за 

възпитаване у децата 

на социални умения и 

нагласи, които не 

допускат насилие във 

взаимоотношенията; 

поведение  

 

Д. Кариерно ориентиране 

Цели Дейности 
Срок за 

изпълнение 
Очаквани резултати Индикатори Водещ отговорник 

1. Кариерно 

ориентиране.  

2. Кариерно 

консултиран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Провеждане часове на 

класа за запознаване и 

изясняване на 

професионалните 

направления.  

2. Индивидуално 

консултиране за 

опознаване потенциална 

на личността.  

Постоянен  Запознаване с 

професиите и 

направленията, в 

които учениците 

биха могли да се 

реализират.  

 Себепознание, 

опознаване на 

способности и 

умения за добра 

професионална 

реализация.  

 Ученици , 

информирани за 

професиите и 

направленията, в 

които биха могли да 

се реализират.  

 Себепознание, 

опознаване на 

способности и 

умения за добра 

професионална 

реализация. 

педагогически 

съветник/психолог,  

класни ръководители 

учители по 

специалности 

 

Е. Логопедична подкрепа 

Цели 

 

Дейности Срок за 

изпълнение 

Очаквани резултати Индикатори Водещ отговорник 

1. Оценяване на 

речевите и 

езиковите 

способности с 

цел определяне 

1.Участие в ЕПЛР 

2.Извършване на ранно 

оценяване на цялостното 

развитие на деца и 

ученици за 

Учебна 2022/2023 

година 
 Подобрени 

езиково- говорни и 

комуникативни 

умения. 

 Обогатен активен и 

 Неправилно 

звукопроизношение 

 Беден активен и 

пасивен речник 

логопед 
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естеството на 

комуникативни-

те нарушения.  

2. Планиране, 

ръководство и 

участие в 

програми за 

консултиране, 

наблюдение и 

възстановяване 

на речта, както 

и програми за 

превенция и 

корекция на 

комуникативни 

нарушения.  

1.  

идентифициране на риск 

от обучителни 

затруднения. 

3.Планиране и 

разработване на 

програми за логопедична 

терапия, съобразена с 

комуникативното 

нарушение. 

пасивен речник. 

 Развита и 

усъвършенствана 

четивна и писмена 

реч  

 Затрудения  в 

четивна и писмена 

реч 

2. Осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие за ученици със специални образователни потребности. 

Цели Дейности 
Срок за 

изпълнение 
Очаквани резултати Индикатори Водещ отговорник 

1.Осигуряване на 

равен достъп за 

деца и ученици 

със СОП 

 Осигуряване на 

специалист в 

училището, който да 

ръководи екипите за 

подкрепа на 

личностното развитие   

 

Учебната 

2022/2023 година 

Координирана 

дейност на екипите за 

подкрепа на 

личностно развитие и 

ефективност на 

прилаганите методи и 

подходи за обучение 

Осигурен координатор 

в училището 

Директор 

  Осигуряване на 

специалисти, които да 

се включат в екипите 

за подкрепа на 

личностното развитие. 

Назначаване на екип за 

Учебната 

2022/2023 година 

Осигурена обща и 

допълнителна 

подкрепа за 

личностното развитие 

на учениците  

 

Екипи за подкрепа на 

личностното развитие 

за всеки ученик със 

СОП 

Координатор, 

ресурсни учители и 

психолог 
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подкрепа на личностно 

развитие на всяко дете 

или ученик. 

 

  Оценка на 

индивидуалните 

потребности; 

 Изготвяне на план 

за подкрепа на 

детето/ученика; 

 

Учебната 

2022/2023 

 година 

Осигурен ресурс за 

допълнителна 

подкрепа 

Изготвени планове за 

подкрепа за личностно 

развитие на учениците 

със СОП и индивидуал-

ни учебни програми по 

съответните учебни 

предмети 

Координатор, 

ресурсни учители и 

психолог 

 

 

2.Работа с 

нагласи и 

отношения. 

 Провеждане на 

тренинги за изграждане 

на умения за 

толерантно общуване; 

 Участие в екипни 

обсъждания/срещи; 

 Супервизии с външни 

специалисти на 

екипите работещи с 

децата. 

Учебната 

2022/2023 

 година 

Позитивен 

психоклимат и 

приемане на другите 

Осигурен позитивен 

психоклимат в училище 

Координатор 

3. Осигуряване на равен достъп до образование на ученици в риск. 

А. Дейности насочени към ученици без родители или с един родител 

Цели Дейности 
Срок за 

изпълнение 
Очаквани резултати Индикатори Водещ отговорник 

Оказване на 

подкрепа на 

сираци и 

полусираци.  

 Сформиране на екип 

за подкрепа на 

личностното 

развитие. 

 Проучване на случая 

на ученика и 

Постоянен  Оказване на 

ефективна 

подкрепа на 

ученика, спрямо 

потребностите му.  

 Ефективно 

 Сформиран на екип 

за подкрепа на 

личностното 

развитие. 

 Проучен случай на 

ученика и 

Педагогически 

съветник/психолог, 

класен ръководител 
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открояване на 

потребностите.  

 Оказване на подкрепа 

за пълноценно 

участие в 

образователния 

процес и развиване на 

потенциала на 

ученика.  

включване и 

участие в учебния 

процес.  

открояване на 

потребностите.  

 Оказване на 

подкрепа за 

пълноценно участие 

в образователния 

процес и развиване 

на потенциала на 

ученика. 

Б.  Дейности насочени към ученици от семейства с нисък социален статус 

Цели Дейности 
Срок за 

изпълнение 
Очаквани резултати Индикатори Водещ отговорник 

1. Подкрепа и 

съдействие на 

социално 

слаби 

семейства.  

2. Посредничеств

о и медиация 

между 

семейството и 

институциите.  

 Осигуряване на 

учебни материали и 

помагала, 

  Поемане на 

транспортни разходи 

за подкрепа на крайно 

нуждаещи се 

ученици. 

 Определяне на 

ученици за 

получаване на 

стипендии.  

 Осигуряване на 

закуски и обяд.  

Начало на 

учебната година 

2022/2023 

 Оказване на 

ефективна 

подкрепа на 

ученика, спрямо 

неговите 

потребности.  

 Ефективно 

включване и 

участие в учебния 

процес. 

 Осигурени учебни 

помагала. 

 Осигурен транспорт 

или карти за 

пътуване.  

 Ученици, получаващи 

стипендии.  

 Осигурени закуски и 

обяд.  

Директор,  

Класни ръководители, 

Комисия по стипендии 

В. Дейности насочени към реинтеграция на отпаднали ученици 

Цели Дейности Срок за Очаквани резултати Индикатори Водещ отговорник 
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изпълнение 

1. Повишаване 

посещаемостта 

на учениците в 

училище.  

2. Намаляване 

броя на 

неизвинените 

отсъствия.  

3. Подкрепа при 

усвояването на 

учебния 

материал.  

4. Обучаване на 

ученическия 

съвет за 

подкрепа на 

ученици на 

принципа 

„Връстници 

обучават 

връстници” 

 Мотивиране на 

родители и 

представители на 

близка семейна среда 

на отпаднали ученици 

да подкрепят тяхното 

връщане в училище 

постоянен  Мотивирани 

родители, които 

партнират на 

училището. 

 Подобрена 

комуникация с 

родителите.  

 Намаляване на 

неизвинените 

отсъствия.  

заместник-директори, 

учители 

педагогически 

съветник/психолог 

 Разработване на 

индивидуален план за 

работа с идентифици-

раните ученици, 

реинтегрирани в 

образователната среда 

за запълване на праз-

нотите и пропуските в 

учебното съдържание  

постоянен  Разработен 

индивидуален план, 

отговарящ на 

потребностите на 

ученика. 

 Редовна 

посещаемост на 

училище.  

 Намаляване на 

неизвинените 

отсъствия.  

замествик-директори, 

учители 

педагогически 

съветник/психолог 

 Разработване на 

индивидуален план за 

работа с 

реинтегрираните 

ученици с цел 

запълване на 

пропуските в 

учебното съдържание 

постоянен  Повишено ниво на 

посещаемост и 

повишени познания 

при ученици в риск. 

 

 Повишен успех в 

училище; 

 

заместник-директори, 

учители 

педагогически 

съветник/психолог 

 Осигуряване на 

връзка между ученик 

Учебната 

2022/2023 година 
 Повишени умения за 

толерантно 

 Създаден 

положителен 

Психолог/педагогиче-

ски съветник 
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от ученическия съвет 

и ученик в риск 

общуване. микроклимат в класа, 

с цел приемственост 

 Осигуряване на 

занимания по 

интереси и часове за 

овладяване на 

българския език и 

математика от 

учениците от 

малцинствени групи. 

Учебната 

2022/2023 година 
 Повишено ниво на 

владеене на 

български език и 

математика 

 Повишено ниво на 

владеене на 

български език и 

математика 

Учители в начален, 

прогимназиален и 

гимназиален етап 

VII. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 Участие на всички заинтересовани страни в процеса на образователната интеграция. 

 Успешно интегрирани деца и ученици в мултикултурна образователна среда. 

 Повишен дял на учениците от етническите малцинства, завършили основно образование и първа степен на гимназиално 

образование 

 Придобити знания, умения и компетентности за работа в мултикултурна образователна среда в подготовката на педагогическите 

специалисти. 

 Осъществена квалификация на педагогически специалисти за работа в мултикултурна образователна среда. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Всички участници в дейностите по програмата са поставени пред равни възможности за участие и реализация.  

Всяка една от дейностите е фокусирана върху изграждане на среда, която да утвърждава принципа на равните възможности и 

липсата на дискриминация по отношение на пол, възраст, религиозни убеждения, физически увреждания и др.  

За изпълнението на програмата важно значение има сътрудничеството между всички пряко ангажирани институции, 

неправителствения сектор и родителската общност. Всички участници в образователния процес (семейство, училище, институции, 

НПО) трябва да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигане на поставените цели. 

 

Програмата е създадена на основание чл. 263, ал. 1, т. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование и е приета на заседание на ПС 

 с Протокол № 11/14.09.2022 г. и е утвърдена със Заповед №5/15.09.2022 г. на Директора на училището. 


