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Училищната програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване 

на деца и ученици от уязвими групи в ОУ „Тодор Каблешков” е изработена в съгласно  

националните приоритети в образованието и науката и концепцията за основните 

принципи и иновативните моменти, Наредбата за приобщаващо образование, Закона за 

предучилищното и училищното образование, в съвременната образователна система, 

Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване и национални 

документи, определящи приоритетите за развитие до 2020 г.  

Програмата е насочена към подобряване качеството на живот на ученици със 

специални потребности, недопускане на дискриминация по признак на етнос или 

социален статус, осигуряване на всички деца на равни възможности за най-добър старт 

в живота и пълноценно и активно участие на учениците във всички области на 

обществения живот. 

Очертава конкретните мерки, които е необходимо до се осъществят, за да се 

премахнат бариерите (психологически, образователни, социални, културни, 

професионални, финансови и архитектурни) пред социалното включване и 

равноправната интеграция на всички ученици, независимо от техните силни и слаби 

страни. 

Основно изходна позиция е принципът, че личностното развитие на всеки човек е 

резултат от взаимодействието между него и неговото социално обкръжение. Програмата 

е насочена към осигуряване на възможност на децата: да учат в позитивно и отзивчиво 

обкръжение, в което се приема различното, уважават се и се зачитат способностите и 

постиженията им и способността на всеки да чувства и мисли; разбира се нуждата от 

другия, ценят се сътрудничеството и взаимопомощта; развиват, обучават и общуват 

заедно с останалите и правото да бъдат чути. 

 

ПРИНЦИПИ: 

 

⮚ Всяко дете има право на образование и има равен достъп до образование. 

⮚ В образователния процес не се допуска дискриминация, основана на раса, пол, 

етична принадлежност, социален произход, вероизповедание, обществено 

положение, увреждане или друг статус. 

⮚ Адаптиране на образователната система към потребностите на конкретното дете. 

⮚ Различията между децата се изтъкват като източник на многообразие и богатство, 

а не проблеми. 

⮚ Възгледите на  детето трябва да бъдат взети предвид при неговото участие в 

училище. Детето следва да бъде стимулирано да участва активно в 

образователния процес. 

⮚ Адаптиране на аспектите на образование, програмите и методите на преподаване 

с цел създаване на възможности за включване на всяко дете. 

⮚ 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. 

⮚ 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. 

⮚ 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, 
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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; 

⮚ Сътрудничество между всички участници в процеса на приобщаващото 

образование – училището, ученика , семейството и общността; 

 

АКЦЕНТИ: 

 

⮚ Анализ на училищната среда и оценка. 

⮚ Детска закрила и сигурна среда за всички. 

⮚ Разработване на приобщаващи педагогически практики. 

⮚ Партньорство с родителите. 

 

 

II. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОБЛЕМА 

 

Приобщаването се отнася до условия за качествено обучение на всички деца. 

Деветте водещи принципа на приобщаващото образование, възприети от Европейския 

съюз за приобщаващо образование през март 2002 г. са основани на главния принцип на 

уважение към всеки индивид: 

 

1. Човек е ценен независимо от неговите способности или от неговите постижения 

2. Всяко човешко същество е способно да чувства и да мисли. 

3. Всяко човешко същество има право да общува и да бъде чуто. 

4. Хората се нуждаят един от друг. 

5. Истинското образование може да се случи единствено чрез истински 

взаимоотношения. 

6. Всички хора се нуждаят от подкрепа и приятелско отношение от хора на своята 

възраст. 

7. Прогрес в ученето се постига чрез надграждане на това, което човек може да 

прави, а не на това, което не може. 

8. Различията внасят здравина в отношенията в обществото. 

9. Сътрудничеството е за предпочитане пред конкуренцията. 

 

След семейството, училището е естествената среда, в която продължават 

отношенията на децата със значими грижещи се за тях възрастни и където се пренася 

потребността от приемане и подкрепа. 

Подкрепата и приемането са основните опори, които помагат на човек да се 

придвижва напред. Всяко човешко същество има нужда да бъде приемано такова, 

каквото е и да бъде насърчавано да опитва и изследва, да проверява и се учи от грешките 

си, да гради идеали и избира модели, които да следва. Учителите са в позиция на значими 

възрастни, които трябва да преведат и подготвят учениците за прехода към по-голяма 

общност. 

В състояние на социална и икономическа криза, при нарастваща дистанция между 

семейството и училището и голям брой деца, които се отглеждат в т. нар. преходни 

семейства, психичното благополучие и устойчивост на деца са застрашени. Затова е 

наложително училището, като средище, което събира на едно място голям брой деца, да 

осигури непосредствена възможност за превенция, интервенция при възникване на 

криза, за специализирана подкрепа или за бързо организиране на такава, при създала се 

необходимост. 

Връзката между училището и родителите като основни партньори е изключително 

важна, а доверието между тях – необходимо да се гради и доказва. Училището трябва да 
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поддържа партньорски взаимоотношения с всички подкрепящи институции за опазване 

живота и интегритета на учениците,  за закрила и насърчаване. 

В контекста на Закона за предучилищното и училищното образование и Наредбата 

за приобщаващо образование са включени всички дейности и форми на подпомагане, 

които да се предлагат на децата и учениците, за да могат да бъдат приобщени. Това са 

дейности и форми, които са основани на ценностите за личностното развитие и 

приобщаващо образование: подкрепа за личностно развитие, изграждане на позитивен 

организационен климат, утвърждаване на позитивна дисциплина и развитие на 

училищна общност. Чрез тези дейности се гарантира да се достигне до детето и то да 

бъде подкрепено в ученето, научаването, участието и разгръщането на неговия 

индивидуален потенциал. 

Програмата включва мерките за оказване на обща и допълнителна подкрепа на 

всички ученици, които имат необходимост от такива в (училище), съобразно 

индивидуалните интереси и потребности. 

Уязвими групи в училището са ученици, диагностицирани със специални 

образователни потребности, хронични заболявания, двигателни увреждания, в риск, 

застрашени или жертва на насилие,  с изявени дарби,  сираци и полусираци, от различни 

етнически групи и с други идентифицирани нужди. 

 

III. ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

 

Предоставяне на равни възможности за обучение на всички деца в условия на 

приобщаващи и подкрепящи политики и училищна среда за преодоляване на социалната 

и образователната изолация. Тези политики формулират и задават норми и критерии, 

които да гарантират равен достъп до качествено образование на всеки ученик спрямо 

индивидуалния му личностен потенциал. 

 

IV. КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ 

 

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. Подкрепата за личностно развитие в съответствие с индивидуалните 

образователни потребности на всеки ученик. 

4. Утвърждаване на подкрепящо образование като неотменна част от процеса на 

модернизация на българската образователна система. 

5. Разработване на практики за подкрепа, включване и личностно развитие и работа 

в тясно интегрирана екипна среда. 

6. Създаване на позитивен организационен климат и утвърждаване на позитивна 

дисциплина в училище. 

7. Изграждане на училищна общност – всички ученици имат усещането за 

принадлежност към общността, независимо от силните си и слаби страни. 

8. Изграждане на подходяща архитектурна среда. 

9. Развиване на потенциала на всяко дете. 

10. Преодоляване на трудностите чрез организирана учебна дейност: консултации, 

самостоятелна работа, допълнителна подкрепа. 
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V. МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ: 

 

А.   Общи мерки: 

 

1. Навременно идентифициране на децата, които биха имали нужда от подкрепа и 

приобщаване – систематизиране на наличната информация за детето (портфолио, 

тест за училищна готовност, входно ниво, текущи оценки, наблюдение). 

2. Преподаване на учебния материал съобразно потребностите, стилове за учене и 

силните страни на учениците. 

3. Формиране на емоционални и социални умения чрез предмета Аз и другите в 

начален етап. 

4. Личностно развитие и професионално ориентиране на учениците в занимания по 

интереси в прогимназиален етап. 

5. Включване на ученици в извънкласни дейности и групи за занимания по интереси. 

6. Диференциран подход на работа на учителите, даващ възможност за участие и 

приобщаване на разнообразието от индивидуалности. 

7. Адаптиране на учебни форми и съдържание в класната стая съобразно 

потребностите на учениците. 

8. Целенасочено планиране на консултациите на учителите, часовете по интереси и 

допълнителното обучение спрямо потребностите на конкретното дете, нуждаещо 

се от подкрепа. 

9. Иницииране на дейности за мотивация на учениците. 

10. Иницииране на дейности за интегриране на учениците в клас и училищната 

общност. 

11. Възпитание в дух на толерантност и приемане на различията като ценност. 

12. Осъществяване на дейности за превенция на агресията и поддържане на 

психичното здраве на учениците. 

13. Предоставяне на здравна грижа в училище. 

14. Обмяна на опит посредством споделяне на практики, решаване на казуси и 

търсене на екипни решения. 

15. Привличане на родителите като желан партньор и полагане на усилия за 

поддържане на позитивна връзка родител-учител. 

16. Иницииране на дейности за включване на родителите в училищния живот. 

 

Б.   Специфични мерки: 

 

1. Осигуряване на допълнителна подкрепа на деца със специални образователни 

потребности – индивидуална и специализирана; 

2. Включване на разнообразни ресурси за работа с деца със специални 

образователни потребности – работа по конкретен случай; психо-социална 

рехабилитация; осигуряване на достъпна архитектурна среда; осигуряване на 

допълнителни дидактически материали, методики, технически средства; участие 

на ресурсни учители и рехабилитатори; 

3. Привличане в училището на експерти за оценка на потребностите на деца със 

специални образователни потребности. Сформиране на екип от специалисти. 

4. Съвместна работа на учителя с екипа от специалисти. 

5. Развитие на култура на ценене и приемане на различията чрез отношенията и 

създаване на позитивен климат. 

6. Създаване на гъвкави модели и начини на работа, базирани на 

интердисциплинарно участие, екипност и споделена отговорност. 
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7. Оценка на потребности, изготвяне на план за подкрепа и индивидуални 

образователни програми, които да отговарят на специфичните потребности на 

детето. 

8. Включване на родителите в оценката, определяне на потребности и решения на 

екипа. 

9. Отчитане на гледната точка на учениците в образователния процес – какво им 

харесва в училище и какво не им харесва; какво представлява трудност за тях и 

какво им е особено интересно. 

10. Използване на креативни техники в консултациите на учениците – рисуване, игри, 

музика. 

11. Изграждане на подходяща архитектурна среда при необходимост от такава. 

12. Оказване на подкрепа и съдействие, сигнализиране на отдел „Закрила на детето” 

и органите на МВР при съмнения, че дадено дете е жертва на насилие или 

злоупотреба. 

 

 

VI. Дейности за постигане на поставените цели и задачи 

 

Дейности  Срок  Отговорник 

Идентифициране на ученици със 

СОП 

септември/октомври 

2021/2022 г. 

 

класни 

ръководители, 

учители, 

координатор 

Определяне на координатор на 

екипите за подкрепа  

м. септември 2021 г.  директор 

 

Определяне на ЕПЛР м. септември 2021 г.  директор 

 

Оценка на потребности на ученици 

със СОП  

м. септември 2021 г.  ЕПЛР 

Изготвяне на ИУП на ученици със 

СОП 

м. септември 2021 г.  ЕПЛР 

Разработване на Индивидуални 

учебни програми за ученици със СОП 

м.септември 2021 г. учители 

Идентифициране на ученици, които 

имат необходимост от обща подкрепа 

учебната 2021/2022 г. координатор, 

класни 

ръководители  

Екипна работа на учителите, 

съгласуване на цели, методи на 

работа и силни страни на учениците и 

набелязване на мерки за превантивна 

или проактивна работа с тях 

учебната 2021/2022 г. класен 

ръководител, 

учители  

Насърчаване на учениците за 

постигане на напредък, стимулиране 

на изявите с награди 

учебната 2021/2022 г. директор, 

заместник-

директори кл. 

ръководители  

Включване на теми в часовете на 

класа за толерантността, приемане на 

различията 

учебната 2021/2022 г. класен ръководител 

Дейности в училищната игротека и 

училищната библиотека 

учебната 2021/2022 г. учители 
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Представяне на дейности  от 

извънкласни занимания и др. 

инициативи на  училището  

учебната 2021/2022 г. учители 

Кариерно ориентиране и 

консултиране на учениците 

учебната 2021/2022 г. класен 

ръководител, 

педагогически 

съветник, кариерен 

консултант 

Осигуряване на обедно хранене на 

учениците 

учебната 2021/2022 г. директор 

Предлагане на екипи за обща 

подкрепа за личностно развитие при 

наличие на необходимост 

учебната 2021/2022 г. 

 

координатор 

   

Психологическа подкрепа, 

психосоциална рехабилитация и 

консултации на ученици със СОП 

учебната 2021/2022 г. 

 

 

ЕПЛР  

Консултиране на 

родители/настойници при възникнал 

проблем, обучителни и поведенчески 

затруднения 

учебната 2021/2022 г. учители, 

педагогически 

съветник 

Фокусиране върху силните страни на 

учениците и създаване на условия за 

развитието им чрез насърчаване на 

техните творчески изяви (участия в 

изложби, базари, концерти, 

състезания) 

учебната 2021/2022 г. 

 

учители, 

педагогически 

съветник 

Стимулиране участието на ученици в 

състезания, конкурси, олимпиади  

учебната 2021/2022 г. 

 

учители 

Диференциран подход от страна на 

учителя - задаване на диференцирана 

домашна работа или работа в клас 

учебната 2021/2022 г. 

 

учители 

Разработване на адаптирани спрямо 

индивидуалните особености на 

ученика учебни материали 

учебната 2021/2022 г. 

 

учители 

Консултиране на учениците по 
предмети 

учебната 2021/2022 г. учители 

Осигуряване при необходимост на 
допълнително обучение по български 
език за деца и ученици от етническите 
малцинства. 

учебната 2021/2022 г. 

 

учители 

Осигуряване на подходяща 
архитектурна среда за ученици със 
СОП 

учебната 2021/2022 г. 

 

директор 

Сътрудничество със семействата: 
Повишаване на ролята на родителите, 
като основен фактор за социалното, 
здравното и емоционалното развитие 
на децата.  

учебната 2021/2022 г. учители 

Ангажиране на родители на деца от 
уязвими групи в Обществени съвети. 

 учители 
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Създаване на достъпна културно-
образователна среда за приобщаване, 
отговаряща на потребностите на 
учениците от уязвими групи. 

учебната 2021/2022 г. учители 

 

 

                            1. ………………... 

                              ( Ася Драгинова) 

 

                           2. ………………. 

                               ( Е. Георгиева)    

 

                          3. …………………. 

                            ( Евд. Димитрова ) 


