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Въведение: 

Създаванетонаучилищна програмаза равендостъпдо образование е 

подчинено на основните приоритетина правителството в посока изграждане 

на образователна среда за: 

 

 разгръщането на потенциалана всяко детеиученик за личностно 

развитие, както и успешна реализация и социализация; 

 по-високо качество и по-добър достъпдо образование; 

 ранна превенцияна обучителни затруднения; 

 включващо обучение на деца иученицисъс специалниобразователни 

потребности(СОП); 

 включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно 

поведение; 

 разширяване на обхватана институциите в 

предучилищнотоиучилищното образование за осъществяване на 

включващо обучение и надграждане на досегашния положителен опит 

в тазиобласт. 

 

Националнатапрограмазаравендостъпдообразованиеиличностноразви

тие 

целиосигуряваненаравендостъпиподкрепазаразвитиеиприобщаваневсистем

атана 

предучилищнотовъзпитаниеиподготовкаиучилищнотообразованиенадецата

имладежите 

катопредпоставказаравноправносоциалновключванеипълноценналичностн

ареализацияиучастие в развитието на местните общности и страната. 

             

Вконтекстананационалнитеполитики,законътзапредучилищнотоиучилищн

о 

образованиевъзлаганапедагогическиясъветвучилищедаизготвииприемеучи

лищна 

програмазапредоставяненаравнивъзможностиизаприобщаваненадецатаи 

учениците отуязвими групи/чл. 263, ал.1,т.9 от ЗПУО/. 

 

НОРМАТИВНА ОСНОВА НА УЧИЛИЩНАТАПРОГРАМА 

- Стратегиязаобразователнаинтеграциянадецаиученициотетническите 

малцинства (2015– 2020) 



- 2000  -  Европейската социална харта /ревизирана/; 

-  1992-Европейскатаконвенциязазащитанаправатаначовекаиосновните 

свободи и първия допълнителенпротоколкъмнея;. 

- 1970- Международнияпактзагражданскииполитическиправа 

и Международния пактза икономически, социалнии културни права; 

- Националнастратегиязаосигуряваненаравнивъзможностинахоратас 

увреждания 2008-2015 г.; 

- Закон за предучилищното иучилищно образование; 

- Стандарт за приобщаващото образование.  

-   Насоки за работа на системата на училищното образование през 

учебната 2020/ 2021 г. в условия на COVID-19 

 

 

Настоящатаучилищнапрограмаимазацелдазащитиправатаиинтересите,

дапредоставиравнивъзможностизаприобщаваненадецатаиученицитеотуязв

ими групи,кактои

 ефективнотоприлаганенаучилищниполитикизаподобряван

е 

качествотонаживотнахоратасувреждания,недопусканенадискриминацияпо 

признак„увреждане”,осигуряваненаравнивъзможности,пълноценноиактивн

о участие във всичкиобласти научилищния живот. 

IОУ „Христо 

Смирненски”еинституция,коятоспазвапрепоръкитенаСъветанаЕвропа,отпр

авеникъм 

всичкиорганизациидаработятактивновобласттанаинтегриранетонахоратас 

увреждания иуязвими групи. 

 

НастоящиятдокументеизготвенотработнагрупанаIОУ „Христо 

Смирненски” гр. Провадия,  обл. Варна подръководствотонаДиректора–

Божидар Станков.Документът има за целда подпомогне дейността 

научителите за предоставянена равни възможностии приобщаване 

научениците отуязвими групи. 

 

 Анализнаучилищнатасреда 

 

Презпоследнитегодинисезабелязваеднапъстракартинас 

ученициотразлични 



националности,различнивероизповедания,различнитрадицииикултурнинор

ми, 

кактоиученицисъсспециалниобразователнипотребности.Тованалагаизграж

дането 

наединновкомплексотумениязаобщуванеипознаниязадругите,завъзможнит

е 

точкинаразличиеиначинитезатяхнотопреодоляване,затолерантносткъмдруг

ите– ипонякога къмсамитесебеси.Срещатанахора с 

различияинаразличнитекултуричесто е трудна, но с известниусилиятя 

бимогла дабъде особено обогатяваща и ползотворна. 

Системата на училищното образование има постоянните и мащабни 

задачи - да включи и приобщи всяко едно дете, да го подготви за 

пълноценен живот, като му даде възможност да придобие необходимия 

набор от знания и умения, да го възпита и да подкрепи личностното му 

развитие. Към тях пред предстоящата учебна година се добавя още една 

голяма задача – да опазим здравето на децата, на работещите в 

системата, на семействата и на всички ни около нас в условията на 

продължаваща пандемична ситуация, обусловена от 

разпространението на COVID-19. Това прави идните 10 месеца трудни 

и изискващи повече усилия от обичайното. Всички заедно трябва да 

намерим формулата и баланса между предпазливостта и отговорността 

за здравето ни, от една страна, и необходимостта да учим, работим и 

живеем относително нормално, от друга. 

 

  

Вучилището се предприемат политикив областта на: 

 

 интеркултурното образование; 

 умението за общуванес представители на различни култури;  

 съзнателнотоизгражданенатолерантност,  

къдетоособеноважносеоказва 

обучениетонаучителите,коитосарешаващфакторпривъзпитаниетона 

подрастващото поколение. 

 

Създават сеусловия задостъпна качествена грижа за децата вучилищна 

възраст, 

такачетехнитеродителидамогатдатърсятвъзможностизаобразованиеили 



професионална реализация. 

Придецатавучилищнавъзрастсеобръщаособеновниманиенасемейство

то като част от образователнияпроцес. 

Честосеправипаралелмежду 

интеркултурнотообразованиеиобразованиетона 

децасъсспециалниобразователнинужди:ивдватаслучаяпотенциалнитеползи

за 

обществотоотпреодоляваненапречкитепредприобщаванетонаразличнитеса

огромни,  а в същото време потенциалните рискове от

 игнорирането или дискриминирането бихамоглида бъдат ощепо-

сериозни. 

Ключоватаролянаобразованиетозаизгражданетонаеднапо-

високакултурана толерантностиприобщаване 

ераннотообразование,достъпнозавсичкинезависимоот социално-

икономическия им статуси интелектуалните имумения ивъзможности. 

Обхващанетонавсякодетесуврежданевучилищнавъзраствобразовател

ната 

системаиизгражданетонасъответнатаподкрепящасредазанегоеосновнадейн

остза 

достъпдокачественообразование.Врезултатотизпълнениетонадейноститепо 

изгражданенаподкрепящасредавучилищенарастваброятнаинтегриранитеде

цаи 

ученицисъсспециалниобразователнипотребности,ресурснитеучителиидруг

ите специалисти,коитоподпомагат интегриранотообучение. 

Конкретните предизвикателства, пред които сме изправени на прага на 

учебната 2020 - 2021 година във връзка с епидемията са: 

 1. Доколкото е възможно да направим училищата  максимално 

безрискова среда, като съзнаваме че няма абсолютно безопасна среда в 

условията на епидемия. Това предполага всяко училище да реализира 

набор от мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекцията, 

включително чрез създаването на нагласи за здравно и социално 

отговорно поведение на децата като част от възпитателната функция 

на образованието;  

2. Да реагираме съгласно здравните правила при всеки един случай на 

заболял или със съмнение за COVID-19;  

 3. Да имаме готовност при указания от здравните власти да 

превключим на обучение в електронна среда от разстояние (в т.ч. за 



отделни паралелки, цялото училище или всички училища в общината, 

областта или държавата) и съобразно решенията на областните 

кризисни щабове за борба с COVID-19; 

 4. Да осигурим условия за непрекъснатост на обучението за учениците 

от рисковите групи;  

 5. Да осигурим допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за 

учениците, пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, 

в т. ч. и заради карантиниране;  

6. Да поддържаме положителен психоклимат на работа и учене и да 

редуцираме ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация;  

7. Да използваме кризата като възможност за иновиции и подобряване 

на педагогически и организационни модели и практики, за създаване 

на още по-сплотени и взаимодействащи училищни и микроучилищни 

(класни) общности между учители, родители и ученици, за 

дооборудване и др. 

 

 ВОДЕЩИПРИНЦИПИПРИРЕАЛИЗАЦИЯТАНАПРОГРАМАТ

А: 

 

 Равен достъпиприобщаване на всяко дете;  

 Равнопоставеностинедопускане на дискриминация ; 

 Съхраняване на етнокултурнотомногообразие. 

Сцелосъществяванетонаподкрепящасредазаобучениетои 

възпитанието надецата със специални образователни  потребности в 

общообразователнитеучилища и детскитеградини се осигуряват: 

 достъпна архитектурна среда; 

 екипи от специалисти, в зависимост от потребностите на децата; 

 диагностична и консултативна дейност; 

 специалниучебно-техническисредстваи апаратура; 

 индивидуални образователни програми; 

 учебни програми по специалните учебни предмети идруги. 

 

Политикатазавключващообучениенадецатасъс 

специалниобразователни потребности продължавачрез прилагането на: 

 Единнаметодиказакомплекснопедагогическооценяванеипрепор

ъкиза децата със специални образователни потребности; 

 Изградениположителнинагласикъмвключващообучениевразлич



ните общности–учители,ученици, деца и родители; 

 Създадениусловия,гарантиращиинтеграциятанадецатасъсспеци

ални 

образователнипотребностивдетскитеградинииобщообразователнитеучили

щачрез изграждане на подкрепящасреда. 

 

 ЦЕЛИНАПРОГРАМАТА: 

 

1.Пълноценнасоциализациянадецаиученицисъсспециалниобразовате

лни 

потребности,ученицисфизическиименталниуврежданияиученициотетничес

ките малцинства. 

2.Гарантираненаравендостъпдокачественообразованиезадецатаи 

ученицитесъсспециалниобразователнипотребности,ученицисфизическииме

нтални увреждания иученици от етническите малцинства. 

3.Утвърждаваненаинтеркултурноиподкрепящообразованиекатонеотм

енна част от процесана модернизацияна българскатаобразователна система. 

4.Съхраняванеиразвиваненакултурнатаидентичностнадецата 

иученицитеот етническите малцинства. 

5.Ограничаването на разпространението на вируса предполага 

намаляване на средата на взаимодействие на всеки един от нас. При 

присъствено обучение и класна система на организация в училище 

ограничаването на средата на взаимодействие възможно само 

частично. 

 

  

 

 ДЕЙНОСТИЗАПОСТИГАНЕНАЦЕЛИТЕ: 

 

1.

 Провежданенаинформационникампаниисредродителииобществ

еност 

заразясняваненавзаимнитеползиотинтегриранотообучениенадецатаиучениц

ите 

съсспециалниобразователнипотребности,ученицисфизическииментални 

увреждания иученици от етническите малцинства. 

2. Специализиранаработасродителитезапо-



голямазаинтересованосткъм образователно-възпитателния процес. 

3. Работасродителскитеобщностизапреодоляваненанегативни 

стереотипиидискриминационнинагласиспряморазличнитеетносиидецатас 

увреждания. 

4.

 Провежданенаинформационникампаниизапривличаненамладих

орас висшеобразование от етническите малцинствакатоучители. 

5.

 Провежданенаинформационникампаниизапривличаненамладих

ора 

катодоброволцизаработасдецаврискототпаданеилиотпадналиотобразовател

ната система. 

6. Назначаванена„помощник-

учител“отдиректоранаучилището,къдетоиманеобходимостот 

допълнителниобразователно-

възпитателнидейностисдецаиученицисъсспециални образователни 

потребностииот етническитемалцинства. 

7.

 Осигуряванепринеобходимостнадопълнителнообучениепобълг

арски език за деца иученициот етническите малцинства. 

8. Осигуряванена допълнителнаквалификация на

 педагогическите 

специалистизаработавмултикултурнаобразователнасреда ,включителноза 

преподаване на българскиезик на деца, за които той нее майчин. 

9. Осъществяваненаизвънкласнаработа,заниманияпоинтереси,  

организиранотдихифизическа 

активноствмултикултурнаобразователнасреда,съчетанас традициите на 

отделните етническигрупи. 

10. Изграждане ифункциониране на информационнасистема за 

проследяване на децатав риск. 

11. Допълнителна работа с ученици със специални

 образователни 

потребностииученициотетническитемалцинства,застрашениототпаданеи/и

ли преждевременно напускане научилище. 

12. Подкрепа на учениците от уязвимите етнически общности

 за продължаване на образованието им и след 

задължителнатаучилищнавъзраст. 



13.

 Създаваненаусловиязаразвитиенаталантливитедецасувреждани

я чрезнасърчаваненатехнитетворческитеизяви -музикални, артистични и 

др.; посещаване намузеи, галериии културни институции, 

коитоосъществяват програми сучастието на децасувреждания. 

Контролътвърхуизпълнениетонапрограмазапредоставяненаравни 

възможностиизаприобщаваненадецатаиученицитеотуязвимигруписевъзлаг

ана Директора и Заместник-директора на IОУ „Христо Смирненски”. 

14. Във връзка с продължаващата  пандемична ситуация, обусловена 

от разпространението на COVID-19 , в „Насоките за работа на 

системата на училищното образование през учебната  2020/2021 г. в 

условията на COVID-19” са предвидени: 

    - Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 

минути, съобразени с възрастовите особености на учениците, за 

правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в 

условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел най-вече 

да напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за 

лична хигиена и физическа дистанция и за възпитание на отговорно 

поведение към себе си и към останалите 

   - Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната 

стая  и в останалите помещения, както и да не споделят храни и 

напитки. 

     -  Даване на личен пример на учениците от педагогическите 

специалисти.  

     -  Поставяне на видно място – в коридори/класни 

стаи/столове/тоалетни информационни материали (плакати) за 

правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, 

респираторен етикет, носене на защитни маски.  

 МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА ПОДКРЕПА ЗА 

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ:  

   1. РАННО ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ПОДКРЕПА ЗА 

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ: 

1.1. Ранно оценяване развитието на ученика и на риска от обучителни  

затруднения.  



1.2. Определяне на необходимост от допълнителни подкрепа за ученици, 

които не владеят български език.  

1.3. Оценка  на индивидуалните  потребности за предоставяне на 

допълнителна подкрепа.  

  2. ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО 

РАЗВИТИЕ В УЧИЛИЩЕТО    

2.1  Гарантиране участие и  изява на всички ученици в училището. 

 2.2 Включване в дейности за ранно оценяване, с оглед превенция на 

обучителните затруднения.  

2.3 Организиране на дейности за стимулиране развитието на личностни 

качества, социални и творчески умения, занимания по интереси, участие в 

проекти, програми, форуми и в други изяви.  

2.4 Библиотечно-информационно обслужване.  

2.5 Поощряване с морални и материални награди. 

 2.6 Кариерно ориентиране на учениците.  

2.7 Изграждане на позитивен организационен и психологически климат, 

включително чрез психологическа подкрепа.  

2.8 Предоставяне на логопедични консултации, като превенция на 

комуникативни и обучителни затруднения.  

2.9 Изготвяне на анализ и оценка на индивидуалните потребности на 

учениците, с  цел установяване на необходимост от допълнителна подкрепа. 

 2.10 Изготвяне на индивидуален план за действие в случаите на 

необходимост.  

2.11 Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;    

3. ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЗИТИВЕН ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КЛИМАТ   

3.1 Създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и 

отношения между всички участници в образователния процес.  



3.2 Предоставяне на методическа помощ на учителите за превенция на 

насилието и за преодоляване на проблемното поведение на децата и 

учениците  

3.3 Организиране на дейности за превенция на агресията и мотивация за 

преодоляване на проблемното поведение.  

3.4 Прилагане на координирани и последователни усилия за осигуряване на 

благоприятна образователна среда и своевременно решаване на възникнали 

конфликти.   

3.5 Групова работа с ученици; кризисна интервенция. 

 3.6 Поддържане на непрекъсната връзка и взаимодействие с родителите на 

учениците за справяне с проблемното им поведение и приобщаване към 

средата на училището.  

3.7 При случаи на неизпълнение на задълженията, оказани в ЗПУО, след 

изчерпване на всички механизми на въздействие се налагат санкции според 

конкретния случай.   

3.8 В настоящата ситуация е важно всички мерки да бъдат осъзнати и 

приемани от всички като значими за опазване здравето на децата и 

учениците, но и на техните семейства.  

Необходимо е да бъде намерен балансът между добрата информираност 

и прекаленото ангажиране на вниманието на учениците с рисковете от 

разпространение на вируса. Важно е училищата да осигурят спокойна 

среда за работа в колектива на съответното училище и за учениците и 

техните семейства, в която да бъде предоставена необходимата 

информация за рисковете от заразяване, но в никакъв случай да не се 

допусне създаване на напрежение от непрекъснато фокусиране върху 

темата.   

 МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА  ПОДКРЕПА ЗА 

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА : 

1. ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА 

УЧЕНИКА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА  ПОДКРЕПА 

ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ.   



1.1 Издаване заповед от  директора за сформиране на Екип, който да изготви 

оценка на ученика.  

1.2 Изготвянето на оценката на индивидуалните потребности се извършва  в 

съответствие с чл. 22 и чл. 187 от ЗПУО.  

1.3 Оценката на индивидуалните потребности се извършва от следните 

специалисти: кл.ръководител, психолог, логопед и ресурсен учител, в 

зависимост от конкретния случай.  

1.4 Оценката на индивидуалните потребности се извършва в срок от един до 

три месеца  от началото на учебната година, при установяване на такава 

необходимост.  

1.5 Оценката се извършва съобразно определена рамка за оценка  на  

индивидуалните потребности.  

1.6 При несъгласие с оценката, родителят има право да подаде заявление до 

Директора на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование /РЦПППО/ за повторна оценка на индивидуалните 

потребности.  

1.7 При несъгласие на родителя за предоставяне на допълнителна подкрепа 

за личностно развитие,  директорът на училището писмено уведомява 

съответния отдел за закрила на детето с цел осигуряване на най-добрия 

интерес на детето.  

1.8 Допълнителна подкрепа за личностно развитие се осигурява и 

предоставя съгласно план за подкрепа на детето, след извършена оценка   на 

индивидуалните потребности на детето.   

2. ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА  ПОДКРЕПА ЗА 

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В УЧИЛИЩЕТО   

2.1 Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява от 

училището.  

2.2 Допълнителната подкрепа за личностно развитие се реализира чрез план 

за подкрепа на ученика.  

2.3 Училището предоставя условия за равен достъп до образование, чрез 

осигуряване на достъпна архитектурна и физическа среда.  



2.4 Училището изгражда при необходимост специализирана подкрепяща 

среда. 

 2.5  Училището предоставя достъпни средства за  информация  и 

комуникация.  

2.6 Училището осигурява  необходимите педагогически специалисти за 

допълнителна  подкрепа.  

2.7 Училището осигурява възможност за гъвкава и динамична организация 

на средата, според различните потребности на децата.  

2.8 Училището осигурява при необходимост специализирани учебни 

програми.  

2.9 Директорът на ОУ, в което се обучават по-малко от 9 деца със СОП, 

може да изпрати заявление до директора на съответния РЦПППО за 

осигуряване на необходимите специалисти. 

 2.10 Училището осъществява подкрепа за преход между отделните етапи и 

степени на образование на учениците.   

3. ЕКИП ЗА  ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА 

УЧЕНИКА В УЧИЛИЩЕТО   

3.1 Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на 

директора за конкретно дете със СОП, с изявени дарби или в риск за всяка 

учебна година.  

3.2 В екипа участват: психолог, логопед, ресурсен учител/специален 

педагог, класният ръководител, както и други специалисти- при 

неоходимост, според индивидуалните потребности на детето. 

 3.3 Екипът осъществява дейностите по допълнителната   подкрепа за 

личностно развитие на детето.  

3.4 Екипът за подкрепа за личностно развитие изготвя два пъти годишно 

доклад до Директора , съдържащ оценка за развитието на ученика, за 

постигнатите цели и за резултатите от обучението, за използваните 

педагогически средства и методи на работа. Докладът се обсъжда и приема 

от педагогическия съвет.  



3.5 Директорът изпраща за одобрение до директора на РЦПППО решението 

за предоставяне на  допълнителна  подкрепа за личностно развитие на 

ученик със СОП, изготвено от  екипа за подкрепа за личностно развитие в 

3-дневен срок от извършване на оценката. 

 3.6 При условие, че  не може да сформира  екип за подкрепа за личностно 

развитие на ученик със СОП, директорът на ОУ изпраща заявление до 

директора на РЦПППО за извършване оценка на индивидуалните 

потребности на ученика.   

Контролът върху изпълнението на програма за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи се 

възлага на Веска Сарова – заместник директор по учебната дейност.  

 

 

 

Забележка:Предвидените дейности  е възможно да се променят във 

връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната. 

 

 


