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 І. Въведение:  

 
  Програмата е изготвена в съответствие с действащите стратегически и оперативни 

национални документи на централните ведомства, в изпълнение на държавната политика за 

предоставяне на равни възможности на всички български граждани и за приобщаване на 

децата и учениците от уязвими групи. Настоящата програма цели да начертае целите и 

задачите на работа с деца и ученици от I – VII клас в ОУ „Иван Вазов“ и урежда 

взаимоотношенията между институциите, във връзка с предоставянето на приобщаващото 

образование.  

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

всички ученици, които имат необходимост от такива, съобразно техните лични интереси, 

потребности и нужди.  

 

Училищната програма се базира на:  

• Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства; 

• Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество; 

• Национална стратегия на Р. България за интегриране на ромите;  

• Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието.  

• Конвенция за правата на детето; 

• Закон за предучилищното и училищното образование; 

• Наредба за приобщаващото образование; 

• Закон за защита от дискриминация. 

 

Уязвими групи ученици в ОУ „Иван Вазов“ са: 

- ученици със специални образователни потребности; 

- ученици с  хронични заболявания; 

- ученици в риск; 

- ученици сираци и полусираци;  

- ученици с изявени дарби; 

-    ученици от различни етнически групи. 

 

 

II. АНАЛИЗ НА РЕАЛНАТА СИТУАЦИЯ  

 

В началото на учебната 2022/2023  година броят на  учениците, обучаващи се в училището 

е  551. Учениците  са от района на училището, квартал Деленки, с. Айдемир, с. Калипетрово 

и с. Сребърна. Етническият състав е разнороден,  преобладават учениците от български 

произход, но има ученици, макар и малък процент от турски и ромски етнос.  Няма данни за 

полова, етническа, расова или друга форма на дискриминация. Няма регистрирани ученици, 

с агресивно поведение и противообществени прояви. В началото на учебната 2022-2023 

година учениците със СОП са 20. Предоставена им е допълнителна подкрепа от екип от 

специалисти.  

 

ІІI. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ  НА  ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ 

ГРУПИ: 

 

1. Гарантиране правото на всеки ученик на качествено образование.  

2. Гарантиране на възможността за подкрепа на всеки ученик за личностно развитие в 

зависимост от неговите индивидуални потребности.  
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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 уникалността на всеки ученик – индивидуалните потребности и 

възможности, личностните качества, знанията, уменията и интересите, които 

образователната институция трябва да развие максимално.  

5. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация.  

6. Системен и холистичен подход на организация и сътрудничество с родителите, 

мониторинг на процеса и на качеството на подкрепата.  

7. Изграждане на позитивен социално-психологичен климат в училището.  

 

IV. ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

Подкрепата на личностното развитие се осъществява във връзка и в корелация с 

разработените                  областни стратегии за подкрепа на личностното развитие, както и въз 

основа на анализ на необходимостта от обща и допълнителна подкрепа. 

 

 

4.1. Обща подкрепа 

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

подкрепа  за личностното развитие на учениците в ОУ „Иван Вазов“ за координатор е 

определен ресурсен учител, който координира работата на екипите, съобразно Наредба за 

приобщаващото образование. Общата подкрепа се осъществява от екип, ръководен от 

координатора, както и от класен ръководител, учители, в отделни случаи логопед, 

ресурсен учител, психолог. Общата подкрепа за личностно развитие се осигурява от 

постъпването  на ученика в училището съобразно индивидуалните му потребности. Тя е 

насочена към развиване на потенциала на всеки ученик в училището. Общата подкрепа в 

ОУ “Иван Вазов“ включва: екипна работа между учителите и другите педагогически 

специалисти; допълнително обучение по учебни предмети; допълнително консултиране по 

учебни предмети; кариерно ориентиране на учениците; занимания по интереси; 

библиотечно-информационно обслужване; грижа за здравето; поощряване с морални и 

материални награди; дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното 

поведение; дейности за превенция на обучителните затруднения;  логопедична работа  

Общата подкрепа включва различна екипна работа също така и между отделните 
специалисти и осигуряване или насочване към занимания по интереси. Заниманията по 
интереси могат да се организират от ОУ „Иван Вазов“ или други центрове за личностно 
развитие. Общата подкрепа включва и други дейности, подробно описани в Наредба за 

приобщаващото образование 

 

 4.2.Допълнителна подкрепа 

Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка на 

индивидуалните  потребности на ученик за който има индикации, че се нуждае от 

подкрепа. 

Оценката на индивидуалните потребности се извършва от екип за подкрепа за личностно 

развитие на ученика, утвърден със заповед на директора на училището за конкретен 

ученик и след това се потвърждава от Регионален център за подкрепа на приобщаващото 

образование.   
Оценката на индивидуалните потребности на учениците със специални образователни 

потребности се извършва от психолог, логопед и ресурсен учител, а за лица с увреден 

слух и от рехабилитатор на слуха и говора, съвместно с класния ръководител и с 

учителите, които преподават на ученика в училището. 



 

 

 - 4 - 

Оценката на индивидуалните потребности на ученици в риск се извършва от психолог, 

или педагогически съветник, логопед, съвместно с класния ръководител и с учителите, 

които преподават на ученика в училището. 

Оценката на учениците се извършва съгласно Карта за оценка на индивидуалните 

потребности на ученика. Всеки специалист от екипа  попълва съответната на неговата 

компетентност част от Картата за оценка, като отделните части се съгласуват между 

специалистите и се вписват общо становище за функционирането на ученика и за 

необходимата допълнителна подкрепа. 

 Родителят писмено изразява в картата за оценка съгласието или несъгласието си с 

извършена 

та оценка на индивидуалните потребности и с решението за предложената  допълнителна  

подкрепа за личностно развитие на ученика. 

Учениците за които може да се поиска оценка на индивидуалните потребности са от 

следните уязвими групи: 

• ученици със специални образователни потребности;  

• ученици с хронични заболявания; 

• ученици в риск; 

• ученици с изявени дарби. 

Допълнителната подкрепа включва:  

• работа с дете или ученик по конкретен случай 

• психо-социална рехабилитация 

• рехабилитация на комуникативни нарушения 

• осигуряване на достъпна архитектурна среда 

• специализирани средства 

• ресурсно подпомагане 

Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за подкрепа  за всеки ученик.  

При наличие на трима и повече ученици в класа се осигурява помощник на учителя. Той 

не е педагогически специалист  и се назначава от директора  на училището, когато е 

определен в плана за подкрепа на ученика. Задълженията на помощник на учителя са 

разписани в Наредба за приобщаващото образование.(чл.112) 

При необходимост  за учениците със специални образователни потребности и учениците 

с изявени дарби се изработва индивидуален учебен план въз основа на училищния 

учебен план. 

За учениците със специални образователни потребности, които не покриват държавните 

образователни стандарти за съответния клас се изработват индивидуални учебни 

програми по съответните предмети. 

 

V. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

№ Дейности Срок Отговорник Забележка 

1 Определяне координатор 
приобщаващо образование 

Началото на 

учебната година 
Директор  

2 Идентифициране на 

ученици, които имат 

необходимост от предоставяне на 

обща подкрепа за личностното 

развитие. 

 

 

През учебната 
година 

Координатор, 

учители по 

предмети 
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3 Идентифициране на   ученици със 

СОП 

През учебната 
година 

Кл.ръководители, 

учители,психолог, 

логопед, ресурсен 

учител 

 

4 Оценка на индивидуалните 
образователни потребности на 

учениците със СОП, на ученици в 
риск, ученици с хронични 

заболявания и ученици с изявени 
дарби. 

През учебната 
година 

Психолог,ресурсен 

учител, логопед 

При 
необходимост 

 

5 Екипна работа между учителите и 

другите педагогически специалисти. 

През учебната 
година 

координатора  

6 Представяне на дейностите по 

интереси в училището. 

септември учители  

7 Представяне на дейностите по 

интереси, организирани на 

общинско ниво. 

октомври Представители на 

центровете 

 

8 Награждаване на изявени ученици. През годината Директор, ЗДУД  

9 Дейности по Националните 

програми. 

През учебната 
година 

Директор, зам 

директори 

 

 

10 НП „Без свободен час в училище”. 
 

През учебната 
година 

Директор, зам 

директори 

 

 

11 НП “Осигуряване на съвременна, 

сигурна и достъпна  образователна 

среда“ Модул 4 

„Библиотеките като образователна 

среда“ 

През учебната 
година 

Директор, зам. 

Директор, 

 

 

 

12 НП “Заедно в изкуствата и спорта“ През учебната 
година 

Братанов  

13 ОПНОИР “Подкрепа за 

приобщаващо образование“ 

 

През учебната 
година 

Координотор по 

проекта 

 

14 Стимулиране участието на деца и  
учениците от различни етнически 
групи в състезания и олимпиади 

През учебната 
година 

учители  

15 Стимулиране участието на деца с 
изявени дарби в състезания и 

олимпиади 

През учебната 
година 

учители 17 

16 Психологическа подкрепа и 

консултации 

През учебната 
година 

психолог/пед. 
съветник 
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17 Превантивни мерки  за 

недопускане отпадане от      училище 

През учебната 
година 

директор, зам.- 

директор, учители, 

психолог 

 

18 Логопедична консултация и 
терапия 

През учебната 
година 

Логопед  

19 Обучение на педагогически 
специалисти 

По график – план 
за квалиф. дейност 

ЗДУД  

20 Съвместни  дейности с 

МКБППМН 

През учебната 

година 

По  график 

УКПППМН, 

директор, районна 

администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Програмата е актуализирана на 06.10.2022 г. 

 

 

 

 


