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I. УВОД

Настоящата програма очертава целите и задачите на работа в Основно 

училище „Найден Геров“ за предоставяне на равни възможности за 
приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, урежда взаимоотношенията 
между институциите и отразява готовност за изготвяне и прилагане на 
интеграционни политики за образователна интеграция в училище.

Програмата е изготвена в съответствие с действащите стратегически и 
оперативни национални документи на централните ведомства, 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;

> Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от 
етническите малцинства (2015 -  2020 г.);

> Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 -  

2020 г.);

> Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 

(2012-2020 г.);

> Закон за защита от дискриминация;

> Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието.

Програмата включва реда и начините за оказване на обща и допълнителна 

подкрепа на всички деца и ученици, които имат необходимост от такава 

подкрепа съобразно своите лични интереси и потребности.

Към уязвимите групи спадат деца и ученици:
> от етническите малцинства;

> с увреждания;

> със СОП;

> сираци и полусираци;

II. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Образователната интеграция на децата и учениците от уязвимите групи е 

един от важните приоритети на ОУ „Найден Геров“- с. Гавраилово. Особеното 

внимание, което се отделя на този въпрос, е продиктувано от осъзнаването на 

факта, че проблемите с успешната социализация на представителите на тези 

групи в българското общество водят своето начало още от постъпването на 

децата в подготвителната група и в училище. Образованието е призвано да 

формира ценностна система, основана на уважение към правата и свободите на 

всеки индивид, без допускане на дискриминация по етнически и религиозни 

убеждения, както и към лица с неравностойно положение в обществото.



ОУ „Найден Геров“ с. Гавраилово осъществява трайни мерки за 
балансиране и хармонизиране на принципите за образователната интеграция на 

децата и учениците и съхранение и развитие на тяхната идентичност. За целта е 

необходимо обособяването на децата и учениците в групи и паралелки с 

различна етническа принадлежност, ориентиране на обучението към работа в 
мултикултурна група и клас, като същевременно се повиши интеркултурната 

компетентност на всички участници в образователния процес. Там, където е 

необходимо, следва да се предоставя допълнително обучение по български 
език, като паралелно с това се осигурява възможност и за обучение по други 

дейности, според потребностите и желанията на детето или ученика. На 

малолетните и непълнолетните чужденци, търсещи или получили 

международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, се 
осигурява безплатно образование и обучение.

През учебната 2020/2021 година в училището ще се работи по приоритетни 

направления за действие:

1. Създаване на условия за всички деца и ученици от ОУ „Найден Геров“ с. 

Гавраилово:
> Пълно обхващане на всички деца и ученици в задължителна училищна 

възраст от образователната система;

> Реинтеграция на отпадналите ученици в системата на образованието.

2. Насърчаване на ранното детско образование.

3. Превантивни мерки за недопускане на отпадането на децата от основно 

образование.

4. Обучение в дух на толерантност и недискриминация в училище.

5. Допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за работа и 

взаимодействие в мултиетническа образователна среда.

6. Приобщаване на родителите на учениците към образователния процес и 

засилена работа с тези, които не подкрепят образованието на своите деца.

7. Стимулиране на развитието и изявата на талантливи деца и ученици от 

ромски произход.

III. ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА

В ОУ „Найден Геров“ водещи са принципите на приобщаващо образование, 

а именно:

1. прилагане на диференцирани педагогически подходи, ориентирани към 

интересите и стимулиращи мотивацията на детето и на ученика, 

съобразени с възрастовите и социалните промени в живота му и 

адаптирани към способността му да прилага усвоените компетентности 

на практика;

2. приемане и зачитане на уникалността на всяко дете и ученик - 

индивидуалните потребности и възможности, личностните качества, 

знанията, уменията и интересите, на които образователната институция



трябва да отговори по подходящ начин, така че детето или ученикът да 

развие максимално своя потенциал;

3. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на 

предучилищното и училищното образование, гаранции за които са 
създадените условия за обучение на всички деца и ученици заедно, 
независимо от трудностите и различията, които може да възникнат в 
процеса на ученето и научаването и при участието им в

дейността на училището;

4. системен и холистичен (цялостен) подход на училището в областта на 

приобщаващото образование на всички равнища - управление и екипност, 

използване на приобщаващи педагогически практики, създаване на 

сигурна и подкрепяща среда, участие на родителите, мониторинг на 

процеса и на качеството на подкрепата за личностно развитие, както и
на влиянието им върху обучението и постиженията на децата и 

учениците;

5. сътрудничество между всички участници в процеса на приобщаващото 
образование - училището, детего/ученика, семейството и общността;

6. намаляване на влиянието на социалните неравенства върху ученето и 

върху участието на децата и учениците в дейността на училището;

7. нетърпимост към дискриминиращите нагласи и поведение и подготовка 

на

децата и учениците за живот в приобщаващо общество;

8. гъвкавост и динамичност на процеса на приобщаващото образование 
съобразно потребностите на децата и учениците и в зависимост от 

спецификата на обществения живот.

IV. ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И 

УЧЕНИЦИТЕ

На децата и учениците в ОУ „Найден Геров“ се предоставя обща и 

допълнителна подкрепа за личностно развитие. Подкрепата за личностно 

развитие осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за 

развитие на способностите и уменията на децата и учениците. Предоставя се в 

съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на 

всеки ученик.

За реализиране на общата и допълнителната подкрепа за личностно 

развитие в училището работят педагогически съветник и ресурсен учител. В 

началото на всяка учебна година директорът със заповед определя координатор, 

който да координира и организира процеса на осигуряване на обща и 

допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 

Функциите на координаторът на училището са описани в Правилника за 

дейността на ОУ „Найден Геров“ с. Гавраилово.



Общата подкрепа за личностно развитие на децата и учениците включва 

дейности съобразно техните интереси, способности, компетентности и изява в 

областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Общата подкрепа за 

личностно развитие може да включва още:

1. образователни, творчески, възпитателни, спортни и спортно- 

туристически дейности и участие в проекти, програми, форуми и в други 

изяви на общинско, областно, национално и международно равнище;

2. учебни предмети, модули и дейности, чрез които се придобива 

допълнителна подготовка от децата и учениците.

3. дейностите може да се провеждат чрез различни организационни 

педагогически форми - клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.

4. дейностите имат за цел изграждане на позитивен организационен и 

психологически климат в училище, включително чрез психологическа 

подкрепа.

Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена 

оценка на индивидуалните способности на определено дете или ученик от 

ОУ „ Найден Геров“ с. Гавраилово.

Оценката на способностите се извършва от специално назначен екип от 

специалисти, съобразно необходимостта на детето и след това се 

потвърждава от Регионален център за подкрепа на приобщаващото 

образование.

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

следните уязвими групи:

> деца със специални образователни потребности -  в началото на 

учебната година;

> деца с хронични заболявания;

> деца в риск.

Допълнителната подкрепа включва:

> работа с дете или ученик по конкретен случай;

> специализирани средства;

> ресурсно подпомагане.

Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за действие за всяко 

конкретно дете. Родителите задължително се включват в плана за 

действие като активни участници в дейностите.

При наличие на три и повече деца/ученици в паралелка се осигурява 

помощник-учител за подпомагане работата на учителите. Задълженията 

на помощник-учителите са разписани в ДОС за приобщаващото 

образование.



При необходимост се изработва индивидуална учебна програма по 

съответните учебни предмети с цел по-лесното възприемане от ученика, а 

също така се изготвя и индивидуален учебен план .

Изграждане на позитивен психологически климат в ОУ „Найден Геров“ 

чрез:
1. Училището осъществява дейности по превенция на тормоза и насилието, 

както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното 

поведение, които са израз на общата воля и координираните усилия на 

всички участници в образователния процес.

2. Изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в 

паралелката;

3. Разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и 

интеркултурното образование в часа на класа, в заниманията по интереси 

и при посещенията на педагогическия съветник;

4. Партньорство с родителите на децата и учениците.

За всички предприети дейности с децата и учениците за преодоляване на 

проблемното им поведение и за справяне със затрудненията им с 

приобщаването в образователната и училищната среда, с участието в дейността 

на училището и с поведенческите им прояви, се изисква информираното 

съгласие на родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за 

детето.

V. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Дейности Срок Отговорник Забележка
Идентифициране на 

ученици, които имат 

необходимост от 

обща подкрепа

постоянен педагогически

съветник,

Координиращ

екип

Екипна работа на 

учителите от даден 

клас

постоянен класни

ръководители,

учители

при необходимост

Определяне на 

координатор на екипа 

за оказване на 

подкрепа

постоянен Директор

Награждаване иа 

ученици

текущ директор,

заместник-

директори

При определен 

повод за 

поощрение
Дейности на постоянен завеждащ да се направи по



училищната 

библиотека, свързани 

с четивна грамотност

библиотека,

библиотекар
повод Деня на 

книгата

Кариерно
ориентиране и 

консултиране на 

учениците в 7 клас

постоянен педагогически 
съветник, класни 

ръководители

Идентифициране на 

ученици със СОП
целогодишно класни

ръководители, 

учители, 

педагогически 
съветник, ресурсен 
учител

Оценка на 

потребности на 
ученици със СОП

целогодишно ресурсен учител и 

екип
не по-късно от 3 
месеца след 

идентифициране 

на нуждата

Психологическа 

подкрепа, психо- 
социална 

рехабилитация и 

консултации

целогодишно педагогически

съветник

Превантивни мерки 

за недопускане 

отпадане от училище

целогодишно директор, 

зам.-директор, 

учители, 

педагогически 

съветник

Стимулиране 

участието на деца с 

изявени дарби в 

състезания и 

олимпиади

целогодишно, учители

Стимулиране 

участието на деца и 

ученици от различни 

етнически групи в 

състезания и 

олимпиади

целогодишно, учители

Съвместни дейности 

с местната комисия за 

борба срещу 

противообществените 

прояви на малолетни 

и непълнолетни

по график УКБППМН, 

директор, районна 

администрация

Осигуряване при 

необходимост па 

допълнително 
обучение по 
български език за 

деца и ученици от 
етническите 
малцинства.

постоянен учители



Обучение на 
педагогически 
специалисти за 

работа в
мултикултурна среда

по график, 

заложен в план за 

квалификация

директор, 

председатели на 

МО

Забележка:

Поради обявеното извънредно положение в страната, със заповед на 

министъра на здравеопазването - №РД-01-489/31.08.2020г., всички горе 

посочени дейности ще бъдат осъществявани при стриктно спазване на 

разработените Правила и мерки за рабата в извънредна обстановка в 

ОУ „ Найден Геров



Заповед за утвърждаване на Програма за предоставяне на равни възможности 

и за приобщаване на децата от уязвими групи_______________

ОУ „Найден Геров” с. Гавраилово, ул. „Каменица”№2, община Сливен 

Телефон: 04513 21 70; e-mail: naiden.gerov@abv.bg

ЗАПОВЕД

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, във връзка с чл. 263, ал. 1, т. 9 и ал. 3 от същия нормативен документ, 

чл. 31, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти и решение на Педагогическия съвет (Протокол № i  А-от 11.09.2020 г.)

УТВЪРЖДАВАМ:

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

децата и учениците от уязвими групи в ОУ „Найден Геров“ с. Гавраилово

Предвидените дейности в Програмата да бъдат изпълнявани от определените 

отговорни лица/комисии в планираните срокове.

Програмата да бъде публикувана на интернет страницата на училището в срок 

до 30.09.2020г. от Илияна Андреева -ЗДУД.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Илияна Андреева -ЗДУД.

ДИРЕКТОР:
(Мадлена Георгиев.

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА:

№ по 

ред
Име и фамилия Заемана длъжност Подпис на лицето

/

X l i , .

C M # 9



Заповед за утвърждаване на Програма за предоставяне на равни възможности 

и за приобщаване на децата от уязвими групи______
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