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Програмата е създаден 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 дата 07.09.2022г.Утвърдена със Заповед № РД 14- 520 от 14.09.2022г. 



 

 

 

УВОД 

Настоящата програма цели да начертае целите и задачите на работа с ученици от ОУ „Алеко 

Константинов”, гр.Червен бряг и урежда взаимоотношенията между институциите във връзка с 

предоставянето на приобщаващо образование.  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 български 

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. 

Програмата включва реда и начините за оказване на обща и допълнителна подкрепа на всички деца 

и ученици, които имат необходимост от такива в училище, съобразно неговите интереси, 

потребности и нужди. 

  

 Настоящата училищна програма има за цел да защити и правата и интересите и да предостави 

рани възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и ефективното 

прилагане на училищни политики за подобряване качеството на живот на хората с увреждания, 

недопускане на дискриминация по признак „увреждане”, осигуряване на равни възможности, 

пълноценно и активно участие във всички области на училищния живот. 

Настоящият документ е изготвен от работна група на  ОУ „Алеко Константинов“ гр. Червен 

бряг под ръководството на директора – г-жа Петя Георгиева. Документът има за цел да подпомогне 

дейността на учителите за предоставяне на равни възможности и приобщаване на учениците от 

уязвими групи. 

Анализ на училищната среда. 

През последните години във всички училища има присъствие на  ученици от различни етноси, 

вероизповедания, различни традиции и културни норми, както и ученици със специални 

образователни потребности. Това налага изграждането на един нов комплекс от умения за общуване 

и познания за другите, за възможните точки на различие и начините за тяхното преодоляване, за 

толерантност към другите - и понякога към самите себе си. Срещата различни хора и  култури често 

е трудна, но с известни усилия тя би могла да бъде особено обогатяваща и ползотворна. 

В училището се предприемат политики в областта на: 
• интеркултурното образование, 

• умението за общуване с представители на различни култури, 

•съзнателно изграждане на толерантност; особено важно се оказва обучението 

на учителите, които са решаващ фактор при възпитанието на подрастващото 

поколение. 

Насърчават се също представители на малцинствените групи да се образоват и квалифицират , 

за да имат пряко участие в образованието на децата. 

Създават се условия за достъпна качествена грижа за децата в училищна възраст, така че 



техните родители да могат да търсят възможности за образование или професионална реализация. 

При децата в училищна възраст се обръща особено внимание на семейството като част от 

образователния процес. 

Често се прави паралел между интеркултурното образование и образованието на деца със 

специални образователни нужди: и в двата случая потенциалните ползи за обществото от 

преодоляване на пречките пред приобщаването на различните са огромни, а в същото време 

потенциалните рискове от игнорирането или дискриминирането биха могли да бъдат още 

по-сериозни. 

Ключовата роля на образованието за изграждането на една по-висока култура на толерантност 

и приобщаване: ранното образование, достъпно за всички независимо от социално-икономическия 

им статус и интелектуалните им умения и възможности. 

Обхващането на всяко дете с увреждане в училищна възраст в образователната система и 

изграждането на съответната подкрепяща среда за него е основна дейност за достъп до качествено 

образование. В резултат от изпълнението на дейностите по изграждане на подкрепяща среда в 

училище нараства броят на интегрираните деца и ученици със специални образователни 

потребности, ресурсните учители и другите специалисти, които подпомагат интегрираното 

обучение. 

През учебната 2021/2022г в ОУ „Алеко Константинов”, гр.Червен бряг се обучаваха 81 

ученика, разпределени в шест паралелки от І до VІІ клас, като І и ІV клас беше слята паралелка. 

ЦДО – 2 групи в начален етап. В училището се обучават ученици с различен социален статус от 

ромски произход. Учениците със Специални образователни потребности 20 ученика, като 9 ученика 

на в индивидуална форма на обучение. В училището има сформиран екип от ресурсен учител, 

логопед и психолог. Предоставена обща подкрепа на ученици с натрупани отсъствия, 

реинтегрирани ученици, на ученици с показани слаби резултати на Национално външно оценяване 

ІV и VІІ клас. 

През учебната 2022/2023г. в ОУ „Алеко Константинов”, гр.Червен бряг обучават 81 ученика, 

от тях 20 ученика със специални образователни потребности и 8 ученика на индивидуална форма на 

обучение и 18 ученика в самостоятелна форма на обучение. Акцента през тази учебна година е 

предоставяне на обща подкрепа  по Български език и литература / на всички ученици майчиния език 

е ромски/ и Математика, по- ефективна работа в часовете за консултации. 

 

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОГРАМАТА 

➢ Гарантиране правото на достъп до училището на всяко дете  и  правото му                      

на качествено образование 

➢ Гарантиране достъпа на всеки ученик до подкрепа за личностно развитие в 

зависимост от неговите индивидуални потребности с оглед възможността за възникване на 

затруднения в процеса на ученето и приобщаването и на  необходимостта от подходяща 

подкрепа 

➢ Прилагане на диференцирани педагогически подходи, ориентирани към  

интересите и стимулиращи мотивацията на ученика, съобразени с възрастовите и социалните 

промени в живота му и адаптирани към  способността му да прилага усвоените 

компетентности на практика 

➢ Приемане и зачитане на уникалността на всеки 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             

➢ 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 



 

 

➢ Системен  подход на организация и сътрудничество на образователните  институции 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 

 

> Съхраняване на етнокултурното многообразие 

С цел продължаване на създаването на подкрепяща среда за обучението и възпитанието на 

децата със специални образователни потребности в общообразователните училища и детските 

градини, която да включва: 

а/ достъпна архитектурна среда 

б/ екипи от специалисти, в зависимост от потребностите на децата 

в/ диагностична и консултативна дейност 

г/ специални учебно-технически средства и апаратура 

д/ индивидуални образователни програми 

е/ учебни програми по специалните учебни предмети и други. 

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 децата със специални 

образователни потребности в детските градини и общообразователните училища чрез изграждане 

на подкрепяща среда. 
            
 
   ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
   

 

  

 

                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. 

 • Пълноценна социализация на деца и ученици със специални    образователни 

потребности, ученици с физически и ментални    и увреждания и ученици от етническите 

малцинства. 

 •   Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците  със 

специални образователни потребности, ученици с физически и ментални увреждания и 

ученици от етническите малцинства. 

 •  Утвърждаване на интеркултурно и подкрепящо образование като неотменна    част от 

процеса на модернизация на българската образователна система. 

•   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 децата и учениците със специални 



образователни потребности, ученици с физически и ментални увреждания и ученици от 

етническите малцинства.        

                                                  Срок: септември 2022г. , Отговорници: класни ръководители, 

ресурсен учител, психолог и логопед 

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

образователно-възпитателния процес 

Срок: през цялата учебна година , Отговорници: класни ръководители, ресурсен учител, 

психолог и логопед 

3. Включване на ученици в групи за занимания по интереси 

Срок: септември 2022г. , Отговорници: ръководители на групи 

 

4. Кариерно ориентиране и консултиране на учениците от V, VІ и VІІ клас 

Срок: през учебната година , Отговорници: учители по учебни предмети  

 

5. Индентифициране на ученици със специални образователни потребности 

Срок: през цялата учебна година , Отговорници: класни ръководители, ресурсен учител, 

психолог и логопед 

6. Превантивни мерки за недопускане на отпадане от училище 

       Срок: през цялата учебна година. , Отговорници: директор, класни ръководители, 

ресурсен учител, психолог и логопед 

 

7. .Подкрепа на  учениците от уязвимите етническиобщности за 

продължаване на образованието им и след задължителната училищна възраст. 

  Срок: през цялата учебна година. , Отговорници: директор, класни ръководители, 

ресурсен учител, психолог и логопед 

8. Включване на родителите в процеса на образование и възпитание на децата им. 

      Срок: през цялата учебна година. , Отговорници: директор, класни ръководители, 

ресурсен учител, психолог и логопед 

 

 


