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Програмата е създадена на основание чл. 263, ал.1, т.9 от Закона за предучилищното и 

училищното образование и е приета от Педагогическия съвет на проведено заседание 

на 03.09.2018г.- протокол №7 на ПС. Разработена е от екип в състав:, Мая Рудева, 

Илияна Алексова и Борислава Гърбева и Мариана Якимова 

 

 

   Приемането на тази програма отговаря на изискването на Закона за предучилищното 

и училищното образование(чл.263, ал. 1, т.9) и е съобразено със следните нормативни 

документи: 

– Закон за предучилищното и училищното образование; 

– Стандарт за приобщаващото образование; 

– Национална стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с 

увреждания(2008-2015 г.); 

– Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите 

малцинства(2015-2020) 

– Европейска социална харта(ревизирана)-2000 г. 

– Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и 

допълнителния протокол към нея-1992 г. 

– Международен пакт за граждански и политически права и  Международен пакт за 

икономически , социални и културни права-1970г. 

 

 

В основата на тази програма са заложени идеите на приобщаващото образование. 

По - важните идеи са: 

 –Всяко дете среща трудности, всяко дете има нужда от подкрепа за своето учене; 

–Различията между учениците са ресурс, който можем да използваме, а не проблем, 

който трябва да решаваме; 

–Хората (ученици,учители, родители) са основен ресурс на приобщаващото 

образование; 

–Подобряване на училищната среда, както за персонала, така и за учениците и техните 

родители; 

–Всички в училище работят като общност от сътрудници и партньори; 

–Преодоляване на бариерите между групите, недопускане на дискриминация и 

изолация; 

–Учебните програми се приспособяват към учениците, а не обратно; 



–Акцент върху професионалното развитие на учителите; 

 

               

 

 Цел на приобщаващото образование 

Основната цел на приобщаващото образование е осигуряване на подкрепа за равен 

достъп до качествено образование и развитието на потенциала на всяко дете и ученик 

като предпоставка за неговата личностна, професионална и гражданска реализация в 

обществото. 

Равен достъп не означава еднаква грижа спрямо всички деца, а диференциране на 

грижата спрямо техните различни потребности. 

 

            Принципи на приобщаващото образование 

1. Гарантиране на правото на всяко дете и ученик на достъп до детска 

градина/подготвителна група или училище, най-близко до неговото местоживеене 

и на правото му на качествено образование. 

2. Гарантиране на достъпа на всяко дете или ученик до подкрепа за личностно 

развитие в зависимост от индивидуалните му потребности с оглед на възможните 

затруднения в процеса на учене. 

3. Прилагане на диференцирани педагогически подходи, ориентирани към интересите  

и стимулиращи мотивацията на детето и ученика съобразно с възрастовите и 

социални промени в живота му  и адаптирани към способностите му да прилага на 

практика усвоените компетентности. 

4. Приемане и зачитане уникалността на всяко дете и ученик-неговите индивидуални 

потребности и възможности, личностни качества, знания, умения и интереси, за да 

може да покаже уникалността си. 

5. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация, гаранция за което са 

създадените условия за обучение. 

6. Сътрудничество между всички участници в процеса на приобщаващото 

образование-детската градина/подготвителната група/училището, детето/ученика, 

семейството и общността. 

7. Намаляване на влиянието на социалното неравенство върху учениците при 

участието им в различните образователни дейности. 

8. Нетърпимост към дискриминационни нагласи и поведение. 

 

 



 Цели на училищната програма за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 

 

1. Осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие  на децата и учениците в 

съответствие с техните индивидуални образователни потребности чрез създаване 

на подходяща физическа, психологическа и социална среда. 

2. Осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на уязвими деца и 

ученици въз основа на оценка на индивидуалните им потребности. На първо място 

това се отнася за деца със СОП, ученици с физически и ментални увреждания и 

ученици, застрашени от отпадане. 

3. Развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите 

малцинства, утвърждаване на интеркултурното образование като основа за 

формиране  на чувство за принадлежност към училищната общност.  

4. Създаване на условия за добра комуникация между ученици и родители в 

електронна среда. 

5. Предоставяне на актуална информация на ученици и родители за ползване на 

безплатни електронни ресурси (чрез групите за индивидуална електронна 

комуникация и чрез сайта на училището). 

                             Дейности за постигане на целите     

1. Оказване на обща подкрепа за личностно развитие на деца с обучителни 

затруднения чрез допълнително обучение, консултации, логопедична работа; 

2. Оказване на обща подкрепа за личностно развитие на деца с ярки дарби и умения–

стимулиране развитието им в ЗИ и в извънкласните форми на работа. 

3. Утвърждаване на списък на децата и учениците, нуждаещи се от допълнителна 

подкрепа за личностно развитие. Формиране на екипи за подкрепа на тези деца 

/ученици. 

4. Допълнителната подкрепа може да включва: работа с дете по конкретен случай ; 

създаване на достъпна архитектурна среда;диагностична и кансултативна 

дейност;ресурсно подпомагане;използване на специално оборудване и 

дидактически материали;работа по индивидуални образователни програми и др. 

5. Стимулиране на развитието на личностните качества и умения в областта на 

науката, технологиите, изкуството, спорта чрез участието на учениците в 

заниманията по интереси; 

6. Създаване на позитивен психологически климат чрез: 

–изработване на система от правила за поведение, поощрения и санкции; 



–превенция на насилието чрез поощряване на сътрудничеството, работа по 

съвместни проекти, екипна работа, колективни игри и др. 

–интервенция в случаи на насилие-етична беседа,определяне на наставник, 

консултация с психолог и др. 

7. Осигуряване при необходимост на допълнително обучение  по български език за 

ученици, за които той не е майчин. 

8. Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за 

работа с деца със СОП, както и за преподаване на български език на деца, за които 

той не е майчин. 

9. Осигуряване на повече възможности за творчески изяви на талантливите деца 

чрез  участието им в състезания,  фестивали , конкурси , празници, концерти  на 

училищно, общинско и по-високи нива. 

10.  Изграждане на информационна система за проследяване на децата в риск. 

11.  Поддържане постоянно взаимодействие с регионалните образователни 

институции: Регионален център за подкрепа на личностното развитие, 

Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование, Център за 

обществена подкрепа, Дирекция „Социални грижи“и отдел „Закрила на детето“, 

Детска падагогическа стая към Районно полицейско управление. 

   

 Контролът върху изпълнението на тази програма се възлага на координатор на 

процеса по осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие. 

 


