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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Цялостната дейност на НУ „Д-р Петър Берон“ е подчинена на държавната политика в 

областта на образованието за постигане на държавните образователни стандарти. 

Училищната програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

децата и учениците от уязвими групи е изработена въз основа на: 

Законзапредучилищнотои училищнотообразование; 

Наредба за приобщаващото образование 

Стратегиязаобразователнаинтеграциянадецата и ученицитеотетническитемалцинства; 

Рамковапрограмазаинтегрираненаромите в българскотообщество (2010 –2020 г.); 

Националнастратегияна Р. Българиязаинтегрираненаромите (2012 –2020 г.) 

Закон за защита от дискриминация; 

Конвенциязаборбасрещудискриминациятав областта на образованието; 

 

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

 

Осигуряване в училището на подкрепа за равен достъп 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. 

Подкрепата за личностно развитие се предоставя в съответствие с индивидуалните 

образователни потребности на всеки ученик. 

 

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОГРАМАТА 

 

1. Гарантиране правото на достъп до училището на всяко дете най-близо до неговото 

местоживеене и на правото му на качествено образование  

2. Гарантиране достъпа на всеки ученик до подкрепа за личностно развитие в 

зависимост от неговите индивидуални потребности с оглед възможността за 

възникване 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 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 всеки 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;  
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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 учениците в дейността на училището;  

9. Нетърпимост към дискриминиращите нагласи и поведение и подготовка на 

учениците за живот в приобщаващо общество;  

10. Гъвкавост и динамичност на процеса на приобщаващото образование съобразно 

потребностите на учениците и в зависимост от спецификата на обществения живот  

 

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

на всички деца и ученицив НУ „ Д-р П. Берон“, които имат необходимост от такива 

съобразно техните лични интереси, потребности и нужди.  

Уязвими групи са деца и ученици с двигателни увреждания, деца и ученици в 

неравностойно социално положение, деца от малцинствени групи, деца, чиито 

родители са извън страната. 

 

ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ  

 

Подкрепата на личностното развитие се осъществява във връзка с разработените 

областни стратегии за подкрепа на личностното развитие, както и въз основа на анализ 

на необходимостта от обща и допълнителна подкрепа. 

 

1.Обща подкрепа 

За организиране на подкрепата на личностното развитие в НУ ”Д-р Петър Берон” за 

координатор е определен учител ЦОУД, който координира дейностите на 

педагогическите специалисти.  

Общата подкрепа включва: 

- екипна работа между отделните специалисти за осигуряване или насочване на 

ученика към различни дейности; 

 - занимания по интереси - могат да се организират в училището или от други центрове 

за личностно развитие;  

- допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън 

редовните учебни часове; 
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- грижа за здравето на децата и учениците въз основа на информация от родителя за 

здравословното състояние.  

- поощряване с морални и материални награди; 

- дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 

- ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения; 

 

2. Допълнителна подкрепа 

 

 Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка на 

индивидуалните способности на определено дете или ученик. 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 приобщаващото образование. Учениците, за които може да се поиска 

оценка на способностите, са от следните уязвими групи: 

 - деца със специални образователни потребности  

- деца с хронични заболявания 

 - деца в риск 

 

 Допълнителната подкрепа включва:  

- работа с дете или ученик по конкретен случай 

 - психо - социална рехабилитация 

 - рехабилитация на слуха  

- зрителна рехабилитация  

- рехабилитация на комуникативни нарушения  

- осигуряване на достъпна архитектурна среда 

 - ресурсно подпомагане  

 

Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за действие за всяко конкретно дете. 

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

дейностите. При необходимост се изработва индивидуална учебна програма по 

съответните учебни предмети с цел по-лесното възприемане от 

ученика.                                                   

                 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА 

 

Дейности Срок Отговорник Забележка 

Идентифициране на ученици, 

които имат необходимост от 

обща подкрепа  

Постoянен директор  

Екипна работа на учителите  постоянен учители  при 

необходимост 

Определяне на координатор на 

екипа за оказване на подкрепа  

Септември-

октомври 

директор  

Награждаване на ученици  Текущ директор при и по 
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определен 

повод за 

поощрение 

Създаване на добра практика за 

зачитане  напредъка и успехите 

на учениците – награди, грамоти 

Текущ Директор, 

учители 

при и по 

определен 

повод за 

поощрение 

Наблюдение и провеждане на 

тестове с цел ранно разпознаване 

на обучителни затруднения при 

учениците. 

 

целогодишно Класни 

ръководители 

 

Идентифициране на ученици със 

СОП 

целогодишно класни 

ръководители, 

учители 

 

Оценка на потребности на 

ученици със СОП  

целогодишно ресурсен 

учител , 

координатор 

не по-късно от 3 

месеца след 

идентифициране 

на нуждата 

Превантивни мерки за 

недопускане отпадане от 

училище  

целогодишно директор,  

учители 

 

Организиране и провеждане 

на“Училище за родители“  

01.03.2019 г. директор, 

координатор 

при желание от 

родителите 

Осигуряване на допълнителна 

квалификация на 

педагогическите специалисти за 

работа в мултикултурна 

образователна среда 

По график Директор, РУО 

Сливен 

 

Стимулиране участието на деца 

и ученици в състезания, 

конкурси и др. 

целогодишно учители  

Развиване на достъпа до новите 

информационни технологии. 

Поддържане на училищната 

локална мрежа за връзка с 

Интернет, класни и 

административни стаи и 

кабинети на училището. 

целогодишно директор 

учители 

 

Участия в спортни и музикални 

състезания 

целогодишно Класни 

ръководители 

 

Представяне на дейности по 

интереси в училището 

целогодишно Учители ЦОУД  

Допълнителни консултации по 

учебни предмети, които се 

По график Класни 

ръководители 
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провеждат извън редовните 

учебни часове. 

Координиране и системни 

връзки с РУО, кмет на 

населеното място 

постоянен Директор, 

учители 

 

Разговори с родителите и 

осигуряване на своевременна 

психологическа подкрепа на 

ученици в риск. 

постоянен Класни 

ръководители 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

За изпълнението на Програмата важно значение има сътрудничеството между всички 

пряко ангажирани институции. Всички участници в образователния процес 

(семейство, детска градина, училище, институции) трябва да бъдат еднакво отговорни 

и ангажирани за постигането 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 

Педагогическия съвет с протокол №12./5.09.2018 г.  

 


