
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ” ГР. ПАЗАРДЖИК 
  

 

 

                                                           

 

 

 
 

 

 

 
ПРОГРАМА 

 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ  УЧЕНИЦИТЕ 

ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 

за учебната 2021/2022 година 

 
 

 

 

 

 
          Приета  на заседание на Педагогическия съвет с протокол № 12/07.09.21г.        

утвърдена със заповед на директора № 1229/09.09.2021 г. 

 

 



Настоящата програма е разработена в съответствие със следните документи: 

● Закон за предучилищното и училищното образование; 

● Европейска социална харта; 

● Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и първия допълнителен протокол към нея; 

● Международен пакт за граждански и политически права; 

● Международен пакт за икономически, социални и културни права; 

● Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието. 

Определението, което се дава на “уязвима група” в нормативните актове е: Лица и групи от хора, които търпят ограничения по 

отношение на участието им в социалния живот и ползването на социални права. Те не успяват да получат достъп или да се възползват от 

възможностите, които предлагат обществото и икономиката и стават жертва или попадат в ситуация на риск от социално изключване. 

Причините за това са различни: 

● живот в крайна бедност; 

● ниски доходи и материални лишения; 

● влошени финансови условия; 

● социални и психологически фактори; 

● недостъпна среда; 

● здравни и възрастови проблеми; 

● липса или недостатъчни социални умения и образование; 

● отношение към тях, основано на предразсъдъци; 

● липса, ограничен достъп или неадекватни услуги. 

Според ЗПУО има четири различни групи: 

1. Деца в риск; 

2. Деца със СОП; 

3. Деца с таланти; 

4. Деца с хронични заболявания. 

 

   І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящата училищна програма има за цел да защити правата и интересите и да предостави равни възможности на учениците от уязвими 

групи, както и ефективно прилагане на училищни политики във връзка с предоставянето на приобщаващо образование. Приобщаващото 



образование означава, че всички ученици, независимо от техните силни и слаби страни, са част от училищната общност. То цели да осигури 

смислово участие, постижения и успех за всички деца, съобразно с потребностите и силните им страни, с което да се подпомогне овладяването 

на важни житейски и социални умения.   

 Приобщаването предполага равни възможности за участие и научаване т.е. децата да получават адекватна подкрепа да учат, да развият 

пълния си потенциал, да се сближат с другите, да се чувстват приети и ценени и да преживяват успех в ученето и живота.   

 Програмата е изготвена в съответствие с действащите стратегически и оперативни национални документи, в изпълнение на държавната 

политика за предоставяне на равни възможности на всички българските граждани и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.  

Училищната програма се базира на:  

 • Закон за предучилищното и училищното образование; 

 • Наредба за приобщаващото образование  

 • Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;  

 • Закон за защита от дискриминация;  

 • Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието.  

Анализ на училищната среда  

В ОУ „Проф. Ив. Батаклиев“ се обучават ученици от различни националности, с различни вероизповедания и различни традиции. Срещата 

с различни култури може да се окаже трудна, ако не се полагат целенасочени усилия за формиране на умения за общуване, за толерантност 

към другите.  

Ключова роля на образованието е приобщаването на учениците, независимо от техния социално-икономически статус и 

интелектуалните им умения, както и тези със специални образователни потребности. Основна дейност за достъп до качествено образование е 

обхващането на децата с увреждания в образователната система и изграждането на подкрепяща среда за тяхното развитие. 

Програмата за равни възможности и приобщаване на учениците включва: принципите на приобщаващото образование, реда и начините 

за оказване на обща и допълнителна подкрепа на всички ученици, които имат необходимост от такива в ОУ „Проф. Ив. Батаклиев“, съобразно 

техните лични интереси, потребности и нужди.  

Под уязвими групи се разбира деца и ученици, диагностицирани със специални образователни потребности, хронични заболявания, 

двигателни увреждания, деца и ученици в риск, деца и ученици, застрашени или жертва на насилие, деца с изявени дарби, деца-сираци и 

полусираци, деца-бежанци, деца от различни етнически групи и др. с други идентифицирани нужди. 

II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 



1. Гарантиране на равен достъп до качествено образование за учениците с физически увреждания и хронични заболявания. 

2. Утвърждаване на интеркултурно и подкрепящо образование. 

3. Гарантиране на възможността за подкрепа на всеки ученик за личностно развитие в зависимост от неговите индивидуални потребности. 

4. Прилагане на диференцирани педагогически подходи, ориентирани към интересите и стимулиращи мотивацията на ученика, 

съобразени с възрастовите и социални промени в живота му и адаптирани към възможностите му. 

5. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на училищното обучение. 

6. Изграждане на позитивен психологически климат в училището. 

 

IІІ. ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ  

              На учениците от ОУ „Проф. Ив. Батаклиев“ се осигурява обща подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща 

физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им. Общата подкрепа означава превенция и 

навременно разпознаване на трудности в ученето, както и дарбите и талантите.  

             Подкрепата за личностно 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.  

              За организиране и координиране на процеса на подкрепа на личностното развитие в ОУ „Проф. Ив. Батаклиев“ в началото на учебната 

година е определен координатор, който координира работата на екипите за подкрепа за личностно развитие на учениците и дейностите с 

педагогическите специалисти във връзка с Наредбата.за приобщаващото образование.  

             Координаторът има следните функции:  

• Обсъжда с педагогическите специалисти техните наблюдения и анализи по отношение обучението и развитието на учениците;  

• Координира дейността на екипите за подкрепа за личностно развитие на учениците, включително работата им с родителите;  

• Организира и координира дейностите във връзка с провеждането на събеседването и насочването на ученика в определен клас на 

малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи или получили международна закрила, при приемането им за обучение в училището.  

 

III. ОБЩА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ 

Общата подкрепа за личностно развитие е насочена към всички ученици в класа, гарантира участието и изявата им в образователния 

процес и в дейността на училището, и включва: 

1. Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти: 

1.1. обсъждане на дейностите за обща подкрепа, в които се включват и учениците – обмен на информация и на добри педагогически 

практики с цел подкрепа на всички учители за подобряване на работата им с учениците в класа; 

1.2. провеждане на регулярни срещи, когато са за целите на превенцията, между класния ръководител, учители и други 

педагогически специалисти в училището. 



2. Кариерно ориентиране на учениците – провеждано от педагогическия съветник или консултант от ЦКО към РУО – Пазарджик. 

3. Занимания по интереси: 

3.1. дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения и изяви на способностите в областта 

на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за 

лидерство; 

3.2. изяви, свързани с образователни, творчески, възпитателни, спортни и спортно-туристически дейности по проекти, програми и 

други на общинско, областно, национално и международно равнище; 

3.3. обучение по учебни предмети и модули, както и участие в дейности, чрез които се придобива допълнителна подготовка от 

учениците, определена в съответствие с чл. 85, ал. 3 от ЗПУО. 

4. Библиотечно-информационно обслужване – осигуряване на безплатни учебници за ученици V – VII клас, свободен достъп до 

информация от различни документални източници и в глобалната мрежа с цел изграждане на навици за четене и компетентности за търсене и 

ползване на информация. 

5. Грижа за здравето въз основа на информация от родителя и при взаимодействие с медицинския специалист в здравния кабинет 

в училището. 

6. Поощряване с морални и материални награди – по ред, определен в ПДУ. 

7. Дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение, свързани с: 

7.1. изграждане на позитивен организационен климат в училището; 

7.2. психологическа подкрепа, насочена към учениците, педагогическите специалисти и родителите за създаване на условия за 

сътрудничество и ефективна комуникация между всички участници в образователния процес, предоставяне на методическа помощ на 

учителите за превенция на насилието и за преодоляване на проблемното поведение на учениците, извършване на групова работа с ученици 

и/или кризисна интервенция, работа със средата, в която е ученикът – семейството, връстниците. 

8. Дейности за превенция на обучителните затруднения, включително логопедична работа: 

8.1. допълнително обучение по учебни предмети с акцент върху обучението по български език, включително ограмотяване на 

ученици, за които българският език не е майчин; 

8.2. консултации по учебни предмети и допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни 

часове. 

 

IV. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

Дейности Срок Отговорник 

Обща подкрепа за личностно развитие 



Определяне на координатор на екипите за подкрепа за личностно 

развитие на учениците 

октомври 2021 г. директор 

Идентифициране на ученици, които имат необходимост от обща 

подкрепа 

през учебната 

2021/22 г. 

класни ръководители; учители  

Екипна работа на учителите от даден клас през учебната 

2021/22 г. 

учители по предмети 

Анкетно проучване сред учениците и техните родители за установяване 

потребностите и желанията им и формиране на групи по занимания по 

интереси. 

септември 2021 г. директор, зам.- директор, 

учители 

Психологическа подкрепа, психосоциална рехабилитация и консулта през учебната 

2021/22 г. 

Училищен психолог 

Педагогически съветник 

Дейности, свързани с Седмицата на книгата:  

• Ден на книгата и авторското право;  

• Ден на детската книга;  

•Походът на книгата и др. 

през учебната 

2021/22 г. 

Педагогически специалисти 

Кариерно ориентиране и консултиране на учениците от V-VII клас, 

свързано с избора на училище. 

през учебната 

2021/22 г. 

педагогически съветник, 

кариерен консултант 

Награждаване на ученици за високи постижения в образователната 

дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието на 

училищната общност – при и по определен повод за поощрение по реда 

на ПДУ. 

през учебната 

2021/22 г. 

директор, зам.- директор, 

учители  

Организиране на дейности за превенция на насилието и проблемното 

поведение:  

• Ден на толерантността;  

• Седмица за противодействие на тормоза между учениците. 

по график Училищен психолог 

Педагогически съветник 

Превантивни мерки за недопускане отпадане от училище 

Обучение по ОП “Равен достъп до образование” на новопостъпили 

ученици от І и V клас 

през учебната 

2021/22 г. 

директор, зам.- директор, 

учители 

Мотивиране на учениците за участието в състезания и олимпиади през учебната 

2021/22 г. 

Педагогически специалисти 

Стимулиране участието на учениците в училищни тържества, 

концерти и кампании на Училищния съвет 

през учебната 

2021/22 г. 

Класни ръководители 



Включване на ученици в дейностите по НП Изграждане на съвременна 

образователна среда, модул Библиотеките  като образователна среда 

през учебната 

2021/22 г. 

Класни ръководители 

Включване на ученици в дейностите по НП Изграждане на съвременна 

образователна среда, модул Културните институции  като 

образователна среда 

през учебната 

2021/22 г. 

Аделина Симитчиева 

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

За изпълнението на Програмата важно значение има сътрудничеството между всички пряко ангажирани институции, 

неправителствения сектор и училищната общност. Всички участници в образователния процес (семейство, училище, институции) трябва да 

бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигането на поставените цели. 


