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І. УВОД 

 

          Настоящата програма е разработена във връзка с осигуряването на ефективна 

подкрепа за личностно развитие на учениците и има за цел предоставяне на равни 

възможности на учениците от уязвими групи, и гарантиране на тяхното качествено 

образование и участие в училищния живот заедно с останалите ученици. 

          Уязвими групи са деца и ученици, диагностицирани с хронични заболявания, деца 

и ученици в риск, деца и ученици с изявени дарби, деца-сираци и полусираци и с други 

идентифицирани нужди. 

 

НОРМАТИВНА ОСНОВА НА УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА  

● Закон за предучилищното и училищното образование;  

● Наредба за приобщаващото образование;  

● Закон за защита от дискриминация;  

● Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието.  

● 2000 Европейската социална харта /ревизирана/;  

● 1992 - Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните 

свободи и първия допълнителен протокол към нея  
 

ЦЕЛИ:  
      1. Осигуряване на равен достъп до качествено образование и приобщаване  на всеки  

ученик.  

      2. Осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие  в училището и последваща 

реализация.  

      3. Поощряване на взаимното уважение, разбирателството и сътрудничеството между 

всички  ученици, утвърждаване на интеркултурното образование като част от училищния 

живот.  

      4. Формиране на толерантност и уважение към правата на учениците от уязвими 

групи.  

      5. Създаване на предпоставки за успешна социализация на учениците от уязвими 

групи.  

      6. Изграждане на позитивен организационен климат и създаване на условия за 

сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички 

участници в процеса на образование.  

      7.  Пълноценна социализация на ученици със специални образователни потребности, 

ученици с физически и ментални увреждания и ученици от етнически малцинства. 

 

II. ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ  

 

 За организиране и координиране на обща и допълнителна подкрепата за 

личностното развитие в гимназията за координатор е определен педагогическия 

съветник, съобразно Наредба за приобщаващото образование. 

 

1. Осигуряване на обща подкрепа  

Общата подкрепа за личностно развитие е насочена към развиване на потенциала на 

всеки ученик в училището, гарантира участието и изявата му в образователния 



процес и в дейността на училището и включва различни видове дейности посочени в 

чл.15 от Наредба за приобщаващото образование  

2. Осигуряване на допълнителна подкрепа  

Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка на 

индивидуалните способности на определено дете или ученик от училището от 

специално назначен екип от специалисти и след това се потвърждава от Регионален 

център за подкрепа на приобщаващото образование. 

 Учениците, за които може да се поиска оценка на способностите са: 

 деца със специални образователни потребности – в началото на учебната година;  

 деца с хронични заболявания; 

 деца в риск; 

 деца с изявени дарби 

   Допълнителната подкрепа включва включва различни видове дейности посочени в 

чл.82, ал.5 от Наредба за приобщаващото образование.  

 

III. УЧИЛИЩНИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 

БЛАГОПРИЯТНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ И ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА 

УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 
  

1. Създаване на благоприятна образователна среда и оказване на 

ефективна обща подкрепа на всички ученици в училището. 

 

Мерки/дейности за осигуряване на благоприятна 

образователна среда и оказване на ефективна 

ОП на всички ученици в училището 

Срок Отговорни 

лица 

Създаване на съвременна и привлекателна МТБ, 

отговаряща на информационно-технологичните 

реалности чрез участие в реализирането на проекти. 

периодично директор; екипи 

по проектите 

Провеждане на качествен образователен процес за 

усвояване на ключови компетентности чрез 

прилагане на иновации в обучението 

 

постоянен 

учители 

Екипна работа на учителите от даден клас  и по 

потоци, ефективно взаимодействие с училищното 

ръководство при необходимост 

постоянен класни 

ръководители; 

учители 

Пълноценно взаимодействие с родителите с цел 

контрол на посещаемостта на учениците в училище 

и личностното им развитие. 

постоянен класни 

ръководители; 

пед. съветник 

Предоставяне от училището на различни форми на  

занимания по интереси и включване на учениците 

според техните интереси и възможности. 

септември/ 

октомври 
 

учители  

Своевременно идентифициране на признаците на 

затруднения и изоставане в усвояването на учебното 

съдържание и риск от отпадане по образователни 

причини – „ранен учебен неуспех“, с цел прилагане 

на различни видове консултации и допълнително 

обучение по предмети. 

 

през 

годината 

 

учители  



Прилагане на Механизма за противодействие на 

училищния тормоз и изграждане на силна училищна 

общност. 

постоянен педагогически 

съветник; 

УКС; УС 

Организиране на информационни и образователни 

кампании за превенция на правонарушенията, 

извършени от млади хора. 

февруари/ 

април 

педагогически 

съветник, ДПС, 

МВР, Районен 

съд, обществен 

възпитател 

Психологическа подкрепа и консултации постоянен педагогически 

съветник; 

психолог 

Идентифициране на ученици, които имат 

необходимост от обща подкрепа и ефективното й 

прилагане чрез различни форми според Наредба за 

приобщаващо образование 

 

постоянен педагогически 

съветник; 

класни 

ръководители 

Награждаване на ученици при и по определен 

повод за поощрение 

текущ директор, 

ЗДУД; учители  

Организиране и участие в програми, свързани с 

профилактиката и промоцията на здравето на 

учениците. 

целогодишно педагогически 

съветник, 

медицинска 

сестра, класни 

р-ли, УС 

 

2. Предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от 

уязвими групи. 

 

 

Мерки/дейности за предоставяне на 

равни възможности и приобщаване на 

ученици от уязвими групи 

Срок Отговорни 

лица 

Ученици в риск от отпадане от училище 

Идентифициране на ученици в риск от 

отпадане съобразно основни групи причини 

и обстоятелства, поставящи учениците в 

риск от отпадане 

Споделяне на добри практики от класните 

ръководители на випуск при работата с 

ученици от уязвими групи 

при необходимост педагогически 

съветник;класни 

ръководители 

Актуализиране на регистъра  на 

застрашените от отпадане ученици. 

периодично педагогически 

съветник 

Консултиране на учениците в риск и 

родителите им относно възможностите за 

продължаване на обучението във форми, 

различни от дневна форма на обучение 

при необходимост ЗДУД; 

педагогически 

съветник;класни 

ръководители 

Предоставяне на  допълнително обучение по 

предмети. 

при необходимост педагогически 

съветник;класни 

ръководители 

Популяризиране на ползата от придобиване 

на професионална квалификация като 

при необходимост педагогически 

съветник; 



възможност за реализация при риск от 

преждевременно напускане на училище чрез 

провеждане на индивидуални консултации с 

кариерни консултанти. 

консултанти от 

КЦ - Силистра 

Включване в занимания по интереси и 

извънкласни форми и клубове. 

септември/октомври класни 

ръководители 

Прилагане на гъвкави форми на работа за 

деца с изявени дарби и стимулирането им 

за участие в състезания и олимпиади. 

постоянен учители 

Предоставяне на различни видове 

стипендии 

постоянен класни 

ръководители 

                                Ученици със СОП   

Развиване капацитета на учителите от 

гимназията за работа с ученици със 

специални образователни потребности. 

Осигуряване на достъпна архитектурна 

среда  

при необходимост 

 

 

 

учители 

 

 

директор 

Оказване на допълнителната подкрепа чрез 

план за действие за всяко конкретно дете.  

при необходимост екип за 

допълнителна 

подкрепа 

 

           3. Очаквани резултати  

● Улесняване и повишаване информираността  на всички заинтересовани 

страни в образователния процес.  

● Насърчаване на развитието и реализацията, интересите, заложбите и 

способностите на всеки ученик.  

● Придобити  компетентности за успешна личностна и професионална 

реализация и активен граждански живот в съвременните общности.  

● Намаляване на учениците с отклоняващо се и проблемно поведение.  

● Повишаване броя на учениците, продължаващи образованието си във ВУЗ. 

●  Опознаване и сплотяване на ученическата общност.  

● Формиране на толерантност и уважение към правата на учениците от 

уязвими групи.  

● Осъществена работа с родителската общност за преодоляване на негативни 

стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо хората с различия.  

● Подпомагане на социализацията на учениците от уязвимите групи.  

● Повишаване ефективността на педагогическите подходи.   

 

 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За изпълнението на Програмата важно значение има сътрудничеството между всички 

пряко ангажирани институции. Всички участници в образователния процес (семейство, 

училище, институции, НПО) трябва да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за 

постигането на поставените цели. 

 

Училищната програма е приета на заседание на Педагогическия съвет с Протокол  

№ 1 / 21.09.2022г. и утвърдена със Заповед на директора № РД 08 – 17 / 26.09.2022г.  
 


