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ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 

 

Програмата за предоставяне на  равни възможности и за приобщаване на децата и учениците 

от уязвими групи е приета на заседание на Педагогическия съвет от 11.09.2018 г. в 

съответствие с чл. 263, ал.1, т. 9 от ЗПУО. 

I. Общи положения 

Настоящата програма е насочена към предоставяне на равни възможности и 

приобщаване на учениците от уязвими групи, както и към организацията на дейности за 

предоставяне на подкрепа за личностното им развитие. 

Програмата е разработена  за осигуряване на подкрепяща и развиваща училищна среда, 

както и на начини за равен достъп до качествено образование и развитие на потенциала на 

всяко дете, гарантиращи личностно му израстване, усвояване на необходимите образователни 

компетентности и успешна гражданска реализация. 

Към уязвимите групи ученици могат да бъдат посочени деца с трайни физически и/или 

психически увреждания, деца със сензорни или хронични заболявания, деца, които са обект на 

насилие, деца с един или без родител, деца на родители мигранти, деца от етнически 

малцинства, деца застрашени от отпадане, такива, които преодоляват физическа или 

психолигическа травма, прояваващи агресия, невладеещи български език, деца с изявени 

дарби, които често отсъстват от училище, за да участват в изяви. 

Като част от системата на образованието, училището активно прилага конструктивни 

подходи за осъществяване и гарантиране на качествено приобщаване и личностно развитие на 

всеки ученик. 

Равният достъп до качествено образование е пряко свързан със създаване на условия за 

устойчиво развитие на училищно равнище, за изграждане на система от услуги и подходяща 

инфраструктура за подпомогне и улесняване на упражняването на правото на образование за 

всеки. 

 

 II. Принципи на приобщаващото образование 
Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на 

индивидуалността на всеки ученик и на разнообразието от потребности на всички ученици 

чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето 

и към създаване на възможности за развитие и участие на учениците във всички аспекти на 

живота на училищната общност. 

Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование и 

се реализира в съответствие със следните принципи: 

1. Съблюдаване на правото на всеки ученик на достъп до училище и до качествено 

образование. 

2. Подкрепа на всеки ученик за личностното му развитие в зависимост от неговите 

индивидуални потребности. 

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, за да развие 

ученикът максимално своя потенциал. 

5. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на 

училищното образование в условия за обучение на всички ученици заедно, независимо 

от трудностите и различията, които може да възникнат в процеса на ученето и 

научаването и при участието им в дейността на училището. 

6. 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. 

7. Гъвкавост и динамичност на процеса на приобщаващото образование съобразно 

потребностите на учениците и в зависимост от спецификата на обществения живот. 

 

 III. Нормативна база 
На учениците се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, 

която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на 

способностите и уменията на учениците. Подкрепата се предоставя в съответствие с 

индивидуалните образователни потребности на всеки ученик. 

Общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигуряват 

в училищата, в центровете за подкрепа за личностно развитие, в центровете за подкрепа 

процеса на приобщаващото образование, при спазване на разпоредбите на ЗПУО, Наредбата 

за приобщаващото образование. 

Общата подкрепа за личностно развитие се осигурява от постъпването на детето в 

училището, съобразно индивидуалните му потребности и е насочена към развиване на 

потенциала на всеки ученик в училището. 

Общата подкрепа за личностно развитие в училището, която е насочена към всички 

ученици в класа, гарантира участието и изявата им в образователния процес и в дейността на 

училището и включва: 

1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

2. допълнително обучение по учебни предмети; 

3. допълнително консултиране по учебни предмети; 

4. кариерно ориентиране на учениците; 

5. занимания по интереси; 

6. библиотечно-информационно обслужване; 

7. грижа за здравето; 

8. поощряване с морални и материални награди; 

9. дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 

10. дейности за превенция на обучителните затруднения; 

 

Допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците се предоставя въз основа 

на извършена оценка на индивидуалните им потребности. Оценката се извършва от екип за 

подкрепа за личностно развитие на ученика, утвърден със заповед на директора на училището 

за конкретно дете или ученик по чл. 187, ал. 2 ЗПУО. 

Институциите в системата на предучилищното и училищното образование - детските 

градини, училищата, центрове за подкрепа за личностно развитие и специализирани 

обслужващи звена, осигуряват допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците. 

Допълнителната подкрепа за личностно развитие според вида си е краткосрочна или 

дългосрочна. Краткосрочна е подкрепата, която въз основа на оценката на индивидуалните 



 

 

потребности на детето или ученика се предоставя за определено време в процеса на 

предучилищното и училищното образование, като: 

1. за деца или ученици със специални образователни потребности обхваща период от 

минимум една учебна година до максимум края на съответния етап от степента на 

образование; 

2. за деца и ученици в риск обхваща времето на планираните дейности за работа по 

конкретния случай, която се осъществява в училището в сътрудничество с отделите за закрила 

на детето; 

3. за деца и ученици с изявени дарби обхваща период от минимум една учебна година; 

4. за деца и ученици с хронични заболявания обхваща периода, необходим за лечението 

на детето или ученика; при необходимост срокът се удължава в зависимост от здравословното 

състояние на ученика. 

Дългосрочна е подкрепата, която обхваща повече от един етап от степента на 

образование, повече от една степен на образование или е за целия период на обучение на 

ученика в училището. 

Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва: 

1. работа с дете и ученик по конкретен случай; 

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

рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания; 

3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, 

технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и 

специалисти; 

4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със 

сензорни увреждания; 

5. ресурсно подпомагане. 

Когато на ученици се предоставя допълнителна подкрепа по ал. 5, т. 2 от Наредбата за 

приобщаващото образование от институция в системата на предучилищното и училищното 

образование, на тези ученици не се предоставя такава дейност в други услуги, включително в 

социални услуги по ЗСП и ППЗСП. 

Допълнителната подкрепа за личностно развитие се реализира от училището чрез план 

за подкрепа по чл. 187, ал. 3 ЗПУО, изготвен за конкретен ученик. Родителят се запознава с 

плана за подкрепа на ученика, като му се предоставя копие от него при поискване.  Родителят 

е длъжен да оказва съдействие за изпълнението на плана за подкрепа на детето или ученика. 

Институциите в системата на предучилищното и училищното образование предоставят 

условия за равен достъп до образование за учениците и чрез осигуряване на достъпна 

архитектурна и физическа среда, достъпност на информацията и комуникацията, достъп до 

учебните програми и учебното съдържание, разумни улеснения, технически средства, 

специализирано оборудване и специализирана подкрепяща среда, дидактически материали, 

методики и специалисти. 

Училището осъществяват подкрепа за успешен преход на учениците между отделните 

етапи и степени на образование или между институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование. 

Дейностите по осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие 

на учениците се осъществяват по ред и условия, определени в ЗПУО и Наредбата за 

приобщаващото образование. 

 

IV. Дейности за реализиране на програмата 

1. Ежегодно разработване/актуализиране на училищни планове, програми и мерки, насочени 

към осигуряване на равен достъп до качествено образование. 

2. Включване на учениците, съобразно интересите и потребностите им, в групи за разширена 

подготовка в избираеми учебни часове. 



 

 

3. Обхващане на учениците от I до IV клас в целодневна организация на учебния ден. 

4. Кариерното ориентиране и консултиране на учениците за осигуряване на информиран избор 

на образователен и професионален път.   

5. Интегрирано обучение на учениците със специални образователни потребности и 

подпомагането им от екип от специалисти – ресурсен учител, логопед, психолог 

6. Осигуряване на индивидуална и  групова работа с ученици, съобразно техните потребности 

– консултиране по учебни предмети. 

7. Мероприятия и дейности за подобряване на четивната техника, повишаване на 

грамотността, предизвикване на читателски интерес, формиране на читателска култура и 

траен интерес към четене и обогатяване на общата култура на учениците. 

8. Повишаване интереса на учениците към работата в екип чрез участие в училищни кампании 

и събития, включени в годишния план за дейността на училището. 

9. Атрактивност на преподавания материал чрез електронни уроци, интерактивни методи, 

онагледяване, практическа насоченост и др. 

10. Провеждане на здравно, гражданско, екологично и интеркултурно образование в часа на 

класа и интегрирано чрез учебно съдържание по различни учебни предмети. 

11. Поощряване на постиженията и успехите на учениците с морални и материални награди. 

12. Предоставяне на възможности за развитие на научни, творчески и спортни заложби на 

учениците чрез участие в извънкласни форми по интереси, явяване на олимпиади/състезания. 

13. Преодоляване на обучителни трудности чрез форми на подпомагане на обучението на 

ученика – консултиране, индивидуална работа по конкретен материал, включване в 

извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения. 

14. Осигуряване на заместващи учители при отсъствие на педагогически специалист по 

Националната програми „Без свободен час” за пълноценно ангажиране на учениците и при 

отсъствие на учител. 

15. Запознаване на родителите с участието  на учениците в УВП, с постиженията, срещаните 

трудности, с успехите на децата им. 

16. Привличане на родителите и ангажирането им с училищния живот; ангажиране на 

родителите в решаването на проблеми, свързани с деца, застрашени от отпадане; създаване на 

активна връзка между училището и родителската общност. 

17. Планиране и осъществяване на контрол за редовно и точно вписване на отсъствията на 

учениците в училищната  документация, за коректно и точно подаване към общините и към 

РУО на данните за движението на учениците и за броя на отсъствията. 

18. Планиране и реализиране на специфични политики и мерки за превенция на отпадането от 

образователната система в стратегията за развитието на училището. 


