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ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ОБРЕШКОВ” 

 

  

ПРОГРАМА  

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА 

ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 

2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА 

Цели  на програмата:                             

1. Държавният образователен стандарт за приобщаващото образование има за цел да 

определи условията и начините за осигуряване на подкрепа за равен достъп до 

качествено образование и за развитие на потенциала на всяко дете и ученик с цел 

неговата личностна, професионална и гражданска реализация в обществото 

2. Работа с многодетни семейства, безработни родители, нямащи възможност да осигурят 

образователните потребности на децата си 

3. Необходимост от външна подкрепа за повишаване на знанията и придобиване на 

нужните умения на родителите за осигуряване на пълноценни грижи и развитие на 

детето 

4. Нужда от специализирани образователни услуги, които да гарантират тяхното социално 

включване 

5. Специализирана методическа подкрепа на учителите за работа в специфична мулти-

културна среда 

6. Екип за подпомагане на личностното развитие 

7. Изграждане на позитивен психологически климат в училището 

Задачи на програмата: 

1. Гарантиране на правото на всяко дете и ученик на достъп до детска градина или училище 

най-близо до неговото местоживеене и на правото му на качествено образование 

2. Гарантиране на достъпа на всяко дете или ученик до подкрепа за личностно развитие в 

зависимост от неговите индивидуални потребности с оглед възможността за възникване 
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на затруднения в процеса на ученето и приобщаването и на необходимостта от 

подходяща подкрепа 

3. Прилагане на диференцирани педагогически подходи, ориентирани към интересите и 

стимулиращи мотивацията на детето и на ученика, съобразени с възрастовите и 

социалните промени в живота му и адаптирани към способността му да прилага 

усвоените компетентности на практика 

4. Приемане и зачитане на уникалността на всяко дете и ученик – индивидуалните 

потребности и възможности, личностните качества, знанията, уменията и интересите, на 

които образователната институция трябва да отговори по подходящ начин, така че детето 

или ученикът да развие максимално своя потенциал 

5. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното 

и училищното образование, гаранции за които са създадените условия за обучение на 

всички деца и ученици заедно, независимо от трудностите и различията, които може да 

възникнат в процеса на ученето и научаването и при участието им в дейността на 

детската градина или училището 

6. Системен и холистичен подход на организация и сътрудничество на образователните 

институции в областта на приобщаващото образование на всички равнища – управление 

и екипност, използване на приобщаващи педагогически практики, създаване на сигурна 

и подкрепяща среда, участие на родителите, мониторинг на процеса и на качеството на 

подкрепата за личностно развитие, както и на влиянието им върху обучението и 

постиженията на децата и учениците 

7. Сътрудничество между всички участници в процеса на приобщаващото образование – 

училището, ученика, семейството и общността 

8. Намаляване на влиянието на социалните неравенства върху ученето и върху участието 

на децата и учениците в дейността на училището 

9. Нетърпимост към дискриминиращите нагласи и поведение и подготовка на децата и 

учениците за живот в приобщаващо общество 

10. Гъвкавост и динамичност на процеса на приобщаващото образование съобразно 

потребностите на децата и учениците и в зависимост от спецификата на обществения 

живот. 
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Дейности: 

1. Сформиране на екип за обща подкрепа за личностно развитие. 

Срок: постоянен 

Отговорник: заместник-директори и класните ръководители 

2. Изграждане на  „Стая на добрите идеи”  в която ученици, родители, педагози ще могат да се 

срещат и общуват в непринудени разговори. Ще провеждат своите срещи родители и 

ученици. Ще се провеждат обучения, тренинги, семинари. 

Срок: месец ноември 

Отговорник: класните ръководители 

3. Повишаване капацитета на учителите и придобиване на практически умения за работа с 

уязвими ученици. 

Срок: постоянен 

Отговорност: ръководството 

4. Провеждане на тренинг за повишаване информираността и придобиване на практически 

умения на родителите за установяване на хармонични взаимоотношения между родители и 

деца. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Татяна Цоневска 

5. Целогодишна индивидуална и групова консултативна дейност с психолог с цел подобряване 

комуникацията и взаимоотношенията между деца и родители, учители-ученици, между 

съученици. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Татяна Цоневска, Светлана Бюйлекова 

6. Осигуряване на достъпна учебна среда за ученици със СОП. 

Срок: началото на учебната година 

Отговорник: ръководството и домакинът 

7. При нужда да се осигури ресурсен учител за учениците със СОП. 

Срок: постоянен 

Отговорник: ръководството 
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8. Оценка на индивидуалните потребности за предоставяне на допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на детето – от учителите и/или по инициатива на 

родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето, при:  

8.1. затруднения във физическото, познавателното, езиковото, социалното, сензорното, 

емоционалното, творческото развитие спрямо децата от същата възрастова група;  

8.2. наличие на рискови фактори и обстоятелства в средата на детето; 

8.3. наличие на хронични заболявания, които възпрепятстват обучението, научаването и 

участието на детето в дейността на детската градина;  

8.4. наличие на изявени силни страни на детето в областта на изкуствата и спорта, които се 

нуждаят от развитие и стимулиране. 

Срок: постоянен 

Отговорник: класните ръководители 

9. Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

Срок: постоянен 

Отговорник: класните ръководители 

10. Занимания по интереси; 

Срок: постоянен 

Отговорник: класните ръководители 

11. Грижа за здравето въз основа на информация от родителя/представителя на детето/лицето, 

което полага грижи за детето, за здравословното състояние на детето и за проведени 

медицински изследвания и консултации; 

Срок: постоянен 

Отговорник: медицинският специалист 

Целева група: 

1. Ученици от рискови групи 

2. Родители 

3. Учители 

 С реализирането на програмата ще се допринесе за изпълнение на част от 

стратегическите цели на МОН за всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение. 
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Очаквани резултати : 

1. придобити практически умения от учителите за предоставяне на равни възможности и 

приобщаване на рискови ученици; 

2. приобщаване на  родителите на рисковите ученици към училището; 

3. приобщаване на учениците от целевата група към образователния процес; 

4. изграден модел на работещо партньорство между училище и родители. 

Устойчивостта на проекта е конкретно измерима, тъй като той е работеща система, 

осигуряваща връзки между родители, педагози и ученици в процеса на ефективна образователна 

интеграция. Включването на семейството, чрез придобиване на практически умения  в 

дейности, насочени към образователната интеграция на всички деца  е един от механизмите за 

превенция на риска от отпадане от училище. Прякото участие на родителите в училищния живот 

ще повиши активността и отговорността за успешно обучение, ще повиши социалната и 

гражданска отговорност. Преодоляването на културните бариери в общуването и промяна на 

общественото мнение в подкрепа на качествено образование е гаранция за успешна 

образователна интеграция. 

 


