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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. Ключовата роля на образованието за 

изграждането на една по-висока култура на толерантност и приобщаване се състои в ранното 

образование, достъпно за всички, независимо от социално-икономическия им статус и 

интелектуалните им умения и възможности 

Отношението на ОУ „Мати Болгария“ към тях е основано на признаване на тяхната 

равнопоставеност и равни възможности.   

 

НОРМАТИВНА ОСНОВА НА УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА 

 

• Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства  

• 2000 – Европейската социална  харта /ревизирана/; 

• 1992 – Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи  

• Законът за предучилищното и училищно образование; 

• Наредбата за  приобщаващото образование. 

 

 

АНАЛИЗ НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА 

 

През последните години в училището има все повече ученици от различни националности, 

различни вероизповедания, с различни традиции и културни норми, което налага изграждането на 

един нов 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 предприемат политики в областта на: 

• интеркултурното образование; 

• умението за общуване с представители на различни култури; 

• съзнателно възпитаване на толерантно отношение. 

 

В ОУ „Мати Болгария“ се създават условия за достъпна качествена грижа за учениците, 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. Предвижда се паралел между интеркултурното образование и образованието на ученици със 

специални образователни потребности.  

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА: 

 

1. Пълноценна социализация на ученици със специални образователни потребности, 

ученици с физически и ментални увреждания и ученици от етническите малцинства. 

 

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. 
 

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; 

 

Програмата е базирана  също на следните основни  принципи: 

1. Личностното развитие на всеки човек е резултат от взаимодействията между него и  

неговото социално обкръжение. Взаимодействията между участниците в обучителния 

процес се признават като основни в новия образователен закон. 

2. Ученикът е в центъра на обучението. Той е  активен, генериращ знания партньор, критично 

мислещ и  работещ екипно. 

3. Урочната работа е процес на сътрудничество , партньорство, подкрепа , насочване и 

стимулиране на любознателност. Уроците са гъвкави , интерактивни, мотивиращи за работа. 

4. Учителят е медиатор, подкрепящ сътрудник, консултант, диалогичен и справедлив   

       лидер на процеса 

5. Съхраняване на етнокултурното многообразие 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Идентифициране на уязвимите групи деца в училище 

2. Разработване на  мерки за обща и допълнителна  подкрепа за личностно развитие. 

Акцентът е поставен върху работа с уязвимите групи деца и на тези, изложени на риск от 

дискриминация – деца с увреждания, със специални образователни потребности, деца от малцинствен 

произход, , сираци или деца  лишени от родителска грижа по други причини,   деца на  болни и 

зависими от ПАВ родители, деца с провокативно поведение и нарушаване на правилника и др. деца в 

риск, идентифицирани в училище. 

3. Изграждане на позитивен психологически климат.  

4. Повишаване  емоционалната интелигентност на персонала на училището. 

 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

1. Осигуряване на подкрепа за личностно развитие 

 

На учениците в ОУ „Мати Болгария“ се предоставя обща и допълнителна подкрепа за 

личностно развитие. Това осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за 

развитие на способностите и уменията на учениците. Подкрепата за личностно развитие се предоставя 

в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всеки ученик.  

Подкрепата за личностно развитие на учениците в училищната институция се организира и 

осигурява в съответствие с разработените областни стратегии за подкрепа за личностно развитие на 

учениците въз основа на анализ на потребностите от обща и допълнителна подкрепа.  

За организиране и координиране на процеса на осигуряване на общата и допълнителната 

подкрепа за личностно развитие със заповед на директора на училището в началото на всяка учебна 

година се определя координатор в училището. За координатор може да бъде определен заместник-

директорът по учебната дейност, главен учител или друг педагогически специалист. По предложение 

на координатора със заповедта на директора се определят и други специалисти, които да го подпомагат 

при организиране и координиране на процеса на осигуряване на общата и допълнителната подкрепа 

за личностно развитие. 

 

 

1.1. Осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците и изграждане на 

позитивен психологически климат 

 



1. Дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения в 

областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното 

образование; 

2. Образователни, творчески, възпитателни, спортни и спортно-туристически дейности и участие в 

проекти, програми, форуми и в други изяви на общинско, областно, национално и международно 

равнище; 

3. Стимулиране и насочване на учениците  да ползват училищната библиотека. Увеличаване на фонда 

на библиотеката. 

4. В рамките на вътрешно-училищната квалификация да се проведе обучение на персонала  за 

превенция на насилието , за преодоляване на проблемното поведение на децата и учениците  и за 

работа с родителите . 

5. Провеждане на групово- тренингова   работа с учениците от педагогическия съветник по 

проблемите на здравното и  гражданското образование и във връзка с превантивната работа по 

проблемите с насилието 

6. Провеждане на групова работа с класовете  от педагогическия съветник по заявка на класните 

ръководители във връзка с възникнали проблеми. 

7. Изграждане на система за поощряване и награждаване на ученици и персонал в  училище  за 

мотивиране, симулиране  и подкрепа на личностното развитие. 

8. Продължаване дейността на ученическия съвет и развиване на лидерските  умения на учениците. 

9. Работа с учениците по кариерното ориентиране. 

10. Създаване на действащи форми  за партниране с родителите. 

11. Изработване на график за консултации с родителите 

12. Провеждане на инициативи за приобщаване на родителите  - дни на отворените врати, съвместни 

празници и др. 

13. Подкрепа на учителите, провеждащи интерактивни и иновативни уроци,  интересни за учениците. 

14. Дейностите по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение : 

 

• създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения между 

всички участници в образователния процес; 

 

• предоставяне на методическа помощ на учителите за превенция на насилието и за 

преодоляване на проблемното поведение на учениците; 

 

• групова работа с ученици; кризисна интервенция; 

 

• работа със средата, в която е ученикът – семейството, връстниците; 

 

 

15. Общата подкрепа за личностно развитие в училището за целите на превенцията на обучителните 

затруднения се изразява във включване на учениците в: 

 

• допълнително обучение по учебни предмети при условията на Закона за предучилищното и 

училищното образование; 

 

• консултации по учебни предмети и допълнителни консултации по учебни предмети, които се 

провеждат извън редовните учебни часове; 

 

• насочване на учениците към логопед, при установяване на такава необходимост 

 

Дейностите по обща подкрепа за личностно развитие включват регулярни екипни срещи между 

класния ръководител, учителите и другите педагогически специалисти 

 

1.2. Осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците и 

изграждане на позитивен психологически климат 

 



1. Идентифициране на  уязвимите групи ученици в училище чрез: 

 

• ранно оценяване на ниво училище - проверка на училищната готовност на постъпващите в 

първи клас ученици. 

 

• наблюдения на класните ръководители и учители  и предоставяне информация  на екипа  

 

• изследване на взаимоотношенията в паралелките с  голям брой нови ученици  /  пети и осми 

клас/  в срок един месец след започване на училище. 

 

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 дете или ученик по конкретен случай; 

- специализирани средства;  

- ресурсно подпомагане 

 

2. Оценяване на индивидуалните потребности на ученика за осигуряване на допълнителна  

подкрепа за личностно развитие. 

 

• издаване заповед от  директора на ОУ за сформиране на Екип, който да изготви оценка на 

ученика; 

 

• изготвянето на оценката на индивидуалните потребности се извършва  в съответствие с чл. 

22 и чл. 187 от ЗПУО; 

 

• оценката на индивидуалните потребности се извършва от следните специалисти: психолог, 

логопед и ресурсен учител-  в зависимост от конкретния случай; 

 

 

• оценката на индивидуалните потребности се извършва в срок от един до три месеца  от 

началото на учебната година, при установяване на такава необходимост; 

 

• оценката се извършва съобразно определена рамка за оценка  на  индивидуалните 

потребности; 

 

• при несъгласие с оценката, родителят има право да подаде заявление до Директора на 

Регионален център за подкрепа  /РЦП/ за повторна оценка на индивидуалните потребности; 

 

• 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; 

 

• допълнителна подкрепа за личностно развитие се осигурява и предоставя съгласно план за 

подкрепа на детето, след извършена оценка   на индивидуалните потребности на детето 

 

2. Други дейности 

 

• провеждане на информационни кампании сред родители и общественост за разясняване на 

взаимните ползи от интегрираното обучение на учениците със специални образователни 

потребности, ученици с физически и ментални увреждания и ученици от етническите 

малцинства; 



 

• работа с родителската общност за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни 

нагласи спрямо различните етноси и учениците с увреждания. 

 

• осигуряване при необходимост на допълнително обучение по български език за деца и 

ученици от етническите малцинства; 

 

• осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси и на организиран отдих и спорт 

в мултикултурна образователна среда, съчетана с традициите на отделните етнически групи. 

 

• допълнителна работа с ученици със специални образователни потребности и ученици от 

етническите малцинства, застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на 

училище; 

 

• създаване на условия за развитие на талантливите ученици с увреждания чрез насърчаване на 

техните творческите изяви 

 

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА 

 

Дейности Срок Отговорник Забележка 

Идентифициране на ученици, които 

имат необходимост от обща 

подкрепа 

септември  
класни ръководители 

 
 

Организиране на групи  за 

занимания по интереси 
октомври 

класни ръководители, 

учители 

при наличие на 

интерес 

Включване на ученици от уязвими 

групи в организирани 

образователни, творчески, 

възпитателни, спортни и спортно-

туристически мероприятия 

септември-юни 
класни ръководители, 

педагогически съветник 
 

Дейности, свързани с изграждане на 

навици за четене и ползване на 

информация от училищната 

библиотека 

септември-юни 
класни ръководители, 

учители по литература 
 

Стимулиране участието на деца с 

изявени дарби в състезания и 

олимпиади 

септември-юnи 
класни ръководители, 

преподаватели 
 

Представяне на дейности по 

интереси в ЦОУД 
13.09.2023 г. учители в ЦОУД  

Разглеждане на теми, свързани с 

превенция на насилието и тормоза 
септември-юни класни ръководители 

по плана на 

класния 

ръководител 

Идентифициране на ученици със 

СОП 

септември-

ноември 

класни ръководители, 

учители, педагогически 

съветник, ресурсен 

учител 

при необходимост 

Оценка на потребности на ученици в 

риск, с хронични заболявания и тези 

с изявени дарби 

септември-

октомври 

екип за личностно 

развитие, сформиран за 

конкретния случай 

 

при необходимост, 

не по-късно от 3 

месеца от 

разпознаване на 

потребността от 



личностна 

подкрепа 

Провеждане на обучения, 

свързани с превенция на 

агресията и тормоза и за 

развитие на толерантност във 

взаимоотношенията 

септември-май 

педагогически 

съветник, външни 

лектори 

в рамките на  

плана за 

квалификацион-

ната дейност 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

За изпълнението на Програмата важно значение има сътрудничеството между всички пряко 

ангажирани институции, неправителствения сектор и родителска общност. Всички участници в 

образователния процес (семейство, детска градина, училище, институции, НПО) трябва да бъдат 

еднакво отговорни и ангажирани за постигането на поставените цели. 


