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Приобщаващото образование представлява всеобхватен процес, който включва  

осигуряване на подкрепа и  равни възможности за качествено образование, приемане 

индивидуалността на всяко дете,  разнообразието от потребности на всички деца и 

включване на ресурси насочени към създаване на възможности за развитието  и 

участието им във всички аспекти на живота в общността. 

        

Училищната програма се базира на: 

 

1. Закон за предучилищното и училищното образование; 

2. ДОС за приобщаващото образование; 

3. Международна конвенция за правата на детето; 

4. Световна програма на ЮНЕСКО ”Образование за всички”;  

5. Закон за защита от дискриминация; 

6. Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието. 

 

     Националната  програма за равен достъп до образование и личностно развитие цели 

осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на 

предучилищното възпитание и подготовка, и училищното образование на децата и 

младежите като предпоставка за равноправно социално включване и пълноценна 

личностна реализация и участие в развитието на местните общности и страната. 

        
Основна цел: Осигуряване  в училището на подкрепа за равен достъп до 

качествено образование и за развитие на потенциала на всеки ученик с цел 
неговата личностна, професионална и гражданска реализация в обществото.  
Постигането на тази цел  изисква: 

    1.определяне на уязвимите групи ученици и прилагане на разнообразни мерки, 

съобразени със спецификата на всяка от тях.  

   2.На учениците в системата на училищното  образование се предоставя обща и 

допълнителна подкрепа за личностно развитие. 

   3.Подкрепата за личностно развитие се предоставя в съответствие с индивидуалните 

образователни потребности на всеки ученик. 

 

      Изграждането на училищна програма за равен достъп до образование е подчинено 

на основни  приоритети  като : 

Изграждане на образователна  среда  за разгръщането на  потенциала  на всеки  ученик 

за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация; 

по-високо качество  и  по-добър достъп до образование; 

ранна превенция на обучителни затруднения; 

включващо обучение на деца и ученици със специални образователни потребности 

(СОП); 

включващо обучение и социално  включване на ученици с девиантно поведение; 

 

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОГРАМАТА СА: 
 

 Равен достъп и приобщаване на всяко дете  

 Равнопоставеност и недопускане на дискриминация  
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 Съхраняване на етнокултурното многообразие  

 

Продължава  прилагането на политиката за включващо обучение на децата със 

специални образователни потребности чрез:  

• Единна методика за комплексно педагогическо оценяване и препоръки за децата със 

специални образователни потребности.  

• Изградени положителни нагласи към включващо обучение в различните общности – 

учители, ученици, деца и родители.  

• Създадени условия, гарантиращи интеграцията на учениците със специални 

образователни потребности в  училищата  чрез изграждане на подкрепяща среда. 

 

 ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 
1.Пълноценна социализация и гарантиране на равен достъп до качествено образование 

на  ученици със специални образователни потребности,  с физически и ментални 

увреждания и ученици от етническите малцинства. 

2.Утвърждаване на интеркултурно и подкрепящо образование  

3.Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от 

етническите малцинства. 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
 
1.Провеждане на информационни кампании сред родители и  общественост за 

разясняване на взаимните ползи от интегрираното обучение на   учениците със 

специални образователни потребности, с физически и ментални увреждания и ученици 

от етническите малцинства. 

2.Специализирана работа с родителите за по-голяма  заинтересованост        към 

образователно-възпитателния процес. 

 3. Работа с родителските общности за преодоляване на негативни стереотипи и 

дискриминационни нагласи спрямо различните етноси и децата с увреждания 

 4.Провеждане на информационни кампании за привличане на доброволци  за  работа с 

деца в риск от отпадане или отпаднали от образователната система. 

 5.Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за 

работа в мултикултурна образователна среда 

 6. Осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси на организиран отдих 

и спорт в мултикултурна образователна среда. 

 7. Изграждане и функциониране  на  информационна система за   проследяване на 

децата в риск. 

 8. Допълнителна работа с ученици със специални образователни потребности и 

ученици от етническите малцинства, застрашени от отпадане и/или преждевременно 

напускане на училище. 

 9. Създаване на условия за развитие на талантливите деца с увреждания чрез 

насърчаване на техните творчески изяви. 

 

 

Мерки за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците: 
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I.Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие 
  

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

Определяне на необходимост от допълнителни подкрепа за ученици, които не владеят 

български език. 

Оценка  на индивидуалните  потребности за предоставяне на обща подкрепа.    

 

   
II.Осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие в училището 
  

Гарантиране на  участие и  изява на всички ученици в училището. 

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

затруднения. 

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. 

Библиотечно-информационно обслужване. 

Поощряване с морални и материални награди. 

Кариерно ориентиране на учениците. 

Изграждане на позитивен организационен и психологически климат, включително чрез 

психологическа подкрепа. 

Екипна работа  между учителите и другите педагогически    специалисти 

 
III.Изграждане на позитивен психологически климат 
   

Създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения между 

всички участници в образователния процес. 

Предоставяне на методическа помощ на учителите за превенция на насилието и за 

преодоляване на проблемното поведение на децата и учениците. 

Организиране на дейности за превенция на агресията и мотивация за преодоляване на 

проблемното поведение. 

Прилагане на координирани и последователни усилия за осигуряване на благоприятна 

образователна среда и своевременно решаване на възникнали конфликти.  

Групова работа с ученици; кризисна интервенция. 

Поддържане на непрекъсната връзка и взаимодействие с родителите на учениците за 

справяне с проблемното им поведение и приобщаване към средата на училището. 

 

 Мерки за осигуряване на допълнителна  подкрепа за личностно развитие на 
учениците: 
 
I.Оценяване на индивидуалните потребности на ученика за осигуряване на 
допълнителна  подкрепа за личностно развитие. 
 

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

оценка на ученика. 
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Изготвянето на оценката на индивидуалните потребности се извършва  в съответствие с 

чл. 22 и чл. 187 от ЗПУО. 

Оценката на индивидуалните потребности се извършва от следните специалисти: 

психолог, логопед и ресурсен учител, в зависимост от конкретния случай 

Оценката на индивидуалните потребности се извършва в срок от един до три месеца  от 

началото на учебната година, при установяване на такава необходимост. 

Оценката се извършва съобразно определена рамка за оценка  на  индивидуалните 

потребности. 

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

Регионален център за подкрепа  /РЦПППО/ за повторна оценка на индивидуалните 

потребности. 

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. 

 

II.Осигуряване на допълнителна  подкрепа за личностно развитие в училището 
  
Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява от училището. 

Допълнителната подкрепа за личностно развитие се реализира чрез план за подкрепа на 

ученика. 

Училището предоставя условия за равен достъп до образование, чрез осигуряване на 

достъпна архитектурна и физическа среда. 

Училището изгражда при необходимост специализирана подкрепяща среда. 

 Училището предоставя достъпни средства за  информация  и комуникация. 

Училището осигурява  необходимите педагогически специалисти за допълнителна  

подкрепа. 

Училището осигурява възможност за гъвкава и динамична организация на средата, 

според различните потребности на децата. 

Училището осигурява при необходимост специализирани учебни програми. 

 

Училището осъществява подкрепа за преход между отделните етапи, степени на 

образование на учениците в системата на УО. 

 

Екип за  подкрепа  за личностно развитие на ученика в училището 
Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора на 

гимназията  за конкретен ученик със специални образователни потребности, с изявени 

дарби,хронични заболявания  или в риск за всяка учебна година. 

В екипа участват: психолог, логопед, ресурсен учител/специален педагог, както и други 

специалисти, според индивидуалните потребности на детето. 

Екипът осъществява дейностите по допълнителната   подкрепа за личностно развитие 

на детето. 

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. 

Директорът на училището изпраща за одобрение до директора на РЦП решението за 

предоставяне на  допълнителна  подкрепа за личностно развитие на ученик със 
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специални образователни потребности, изготвено от  екипа за подкрепа за личностно 

развитие в 3-дневен срок от извършване на оценката. 

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

ученик със СОП, директорът на училището изпраща заявление до директора на 

РЦПППО  за извършване оценка на индивидуалните потребности на ученика. 

 
 
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА 
 
Идентифициране на ученици, които имат необходимост от обща подкрепа. 

Срок: постоянен 

Отг.: класни ръководители 

пед. съветник, психолог, учители 

Екипна работа на учителите от даден клас. 
                                                                                         Срок: постоянен 

                                                                                         Отг.: класни ръководители, учители 

 

Награждаване на ученици. 

Срок: постоянен 

                                                                                         Отг.: Директор, зам.-директори, 

пед.съветник, психолог 

Включване на учениците в дейности по интереси в училището. 

                                                                                                           Срок: постоянен 

 Отг.: Директор, кл.ръководители, пед.съветник, психолог 

 

Кариерно ориентиране и консултиране на учениците. 

                                                                                                      Срок: целогодишно 

Отг.: пед.съветник, кариерни консултанти 

 
Стимулиране участието на деца с изявени дарби в състезания и олимпиади. 
 Срок: целогодишно 

                                                                                                       Отг.: учители 

 

Идентифициране на ученици със специални образователни потребности и уязвими 

групи, създаване на екипи и оценка на потребностите им. 

  

Срок: постоянен 

Отг.: кл.ръководители,учители, 

Директор, психолог, пед.съветник 

 

 
Изготвил: 

Антония Радова, училищен психолог СУ „Димитър Матевски“ 

 


