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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и 

учениците от уязвими групи е израз на готовността за прилагане на държавната политика за 

образователна интеграция в Средно училище „Пейо К. Яворов“ – Плевен. 

Програмата е изготвена е в съответствие с действащите стратегически и оперативни 

национални документи на централните ведомства за предоставяне на равни възможности на 

всички българските граждани и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи. 

Училищната програма се базира на: 

- Закона за предучилищно и училищно образование; 

- Наредбата за приобщаващото образование; 

- Закона за младежта; 

- Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността /2014 – 2020 г./ 

- Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 

система /2013 – 2020 г./ 

- Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства; 

- Рамковата програма за интегриране на ромите в българското общество /2010 – 2020 г./ 

- Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите /2012 – 

2020 г./; 

- Закона за защита от дискриминация; 

- Конвенцията за борба срещу дискриминацията в областта на образованието. 
 

Образователната интеграция е сложен процес, в който участват децата от всички 

етнически групи в България. С него се ангажират  отговорните образователни институции и 

цялата общност – като важна предпоставка за успешното им завършване на средно 

образование, за последващото им включване и реализиране на пазара на труда, за повишаване 

на здравния им статус и за подобряване на жилищните им условия. Липсата на образование и 

квалификация води до неконкурентноспособност и маргииинннализация. Резултатът – 

нарастващ процент на безработицата и огромен контингент от граждани, разчитащи на 

социално подпомагане. 
 

Децата и учениците от уязвими групи се нуждаят от допълнителна подкрепа за 

изравняване на стартовите им позиции при постъпване в системата на предучилищното и 

училищното образование. Необходимо е да се полагат повече социални грижи с оглед 

пълноценното им участие в образователния процес.  

Допълнителна работа с децата и учениците от уязвими групи се налага и за постигане 

на добри резултати в училище, тъй като наблюденията сочат, че поради недостатъчното 

владеене на български език, успехът им в училище е по-нисък.  

Задържането на децата и учениците от уязвими групи в образователната система до 

завършване на средно образование също е приоритет. Необходимо е още мотивирането им за 

продължаване на обучението и след завършване на средно образование. 

Следва да се отбележи, че предприемането на подкрепящи мерки в тази насока 

съответства на международните стандарти в областта на правата на човека и защитата на 

малцинствата и не представлява дискриминация спрямо други. 

Уязвими групи в СУ „Пейо Крачолов Яворов“, Плевен са деца и ученици,  

диагностицирани със специални образователни потребности, хронични заболявания,  

двигателни увреждания, деца и ученици в риск, деца и ученици, застрашени или жертва на 
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насилие, деца с изявени дарби, деца сираци и полусираци, деца бежанци, деца от различни 

етнически групи и деца с други идентифицирани потребности. 

 

І. ПРИНЦИПИ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
 

1. Гарантиране правото на достъп до училището на всяко дете най-близо до неговото 

местоживеене и на правото му на качествено образование. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 

детската градина или училището. 

6. Системен и холистичен 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. 

7. Сътрудничество между всички участници в процеса на приобщаващото образование 

- училището, ученика, семейството и общността. 

8. Намаляване на влиянието на социалните неравенства върху ученето и върху 

участието на учениците в дейността на училището. 

9. Нетърпимост към дискриминиращите нагласи и поведение и подготовка на 

учениците за живот в приобщаващо общество. 

10. Гъвкавост и динамичност на процеса на приобщаващото образование съобразно 

потребностите на учениците и в зависимост от възможностите на училището. 

 

ІІ. ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ 
 

Подкрепата на личностното развитие се осъществява във връзка и в корелация с 

разработените областни стратегии за подкрепа на личностното развитие, както и въз основа 

на анализа на необходимостта от обща и допълнителна подкрепа. 

1. Обща подкрепа 

За организиране на подкрепата на личностното развитие в Средно училище „Пейо К. 

Яворов“ – Плевен, за координатор е определен заместник-директорът по учебна дейност, 

който изпълнява функциите си съобразно ДОС за приобщаващото образование. 
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Общата подкрепа в СУ „Пейо К. Яворов“, Плевен се осъществява от екип, ръководен 

от координатора, в който се включват класният ръководител и училищният психолог. Общата 

подкрепа е насочена към развитие на потенциала на всяко дете и ученик. Тя включва 

различна екипна работа, включително между отделните специалисти за осигуряване или 

насочване на децата и учениците към СУ „Пейо К. Яворов“, Плевен или от ОДК/СтЦРД/НДД, 

или от други центрове за личностно развитие. 

Кариерното ориентиране, провеждано от педагогически специалист от СУ „Пейо К. 

Яворов“, Плевен или от консултант от кариерен център, също е част от общата подкрепа на 

учениците от първия до последния клас за училището. 

В СУ „Пейо К. Яворов“, Плевен функционира училищна библиотека, ръководена от 

учител, която чрез осъществяване на различни дейности представлява част от общата 

подкрепа на децата и учениците. 

Описаните в ПДУ морални и материални награди също са част от предоставяната от 

СУ „Пейо К. Яворов“, Плевен обща подкрепа. 

Общата подкрепа включва и други дейности, подробно описани в ДОС за 

приобщаващото образование. 

2. Допълнителна подкрепа 

Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка на 

индивидуалните способности на определено дете или определен ученик от училище. 

Оценката на способностите се извършва от специално назначен екип от специалисти и 

след това се потвърждава от Регионалния център за подкрепа на приобщаващото образование. 

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

следните уязвими групи: 

- деца със специални образователни потребности - целогодишно;  

- деца с хронични заболявания - целогодишно; 

- деца в риск - целогодишно.  
 

Допълнителната подкрепа включва: 

- работа с дете или ученик по конкретен случай; 

- психо-социална рехабилитация; 

- рехабилитация на слуха; 

- зрителна рехабилитация; 

- рехабилитация на комуникативни нарушения; 

- осигуряване на достъпна архитектурна среда; 

- 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 за приобщаване. 

Ако Регионалният център препоръча допълнителна подкрепа, но родителите откажат, 

ръководството на СУ „Пейо К. Яворов“, Плевен уведомява отдел „Закрила на детето" към 

ССП по местоживеене на детето с цел да окажат съдействие. Ако се налага, следва да се окаже 

помощ на родителите за осъзнаване на потребностите на детето. 
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При наличие на три и повече деца/ученици в една паралелка се осигурява помощник-

учител за подпомагане на работата на учителите. Задълженията на помощник-учителите са 

описани в ДОС за приобщаващото образование. 

При необходимост се изработва индивидуална учебна програма по съответните учебни 

предмети с цел по-лесното възприемане на учебното съдържание от ученика, а също така се 

изготвя индивидуален учебен план за обучение в комбинирана форма на обучение. За ученици 

с изявени дарби също се изработва индивидуален учебен план. 

 

ІІІ. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 
  

Осигуряване в Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“, Плевен 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. Обхващане и задържане на 

ученици от уязвими групи до завършване на средно образование.  

 

ІV. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ 
 

Създаване на условия за качествено образование за всички деца и ученици от ж. к. 

«Сторгозия» на град Плевен, желаещи да учат в Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“, 

Плевен 

Пълно обхващане на всички деца в задължителна училищна възраст. 

Реинтеграция на отпадналите ученици в системата на предучилищното и училищното 

образование. 

Насърчаване на ранното детско образование. 

Превантивни мерки за недопускане отпадането на децата от началния и 

прогимназиалния етап на основното образование и от гимназиалния етап на средното 

образование.. 

Обучение в дух на толерантност и недискриминация. 

Допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за взаимодействие и 

работа с деца от уязвими групи . 

Приобщаване на родителите на към образователния процес и засилена работа с тези, 

които не подкрепят образованието на техните деца. 

Стимулиране развитието и изявата на талантливи деца и ученици. 
 

За изпълнението на Програмата важно значение има сътрудничеството между всички 

пряко ангажирани институциии, неправителствения сектор и на педагогическата общност в 

Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“, Плевен. Всички участници в образователно-

възпитателния процес (семейство, детска градина, училище, институции на МОН, НПО) 

трябва да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигането на поставените цели. 

Мерките за постигане на целите на настоящата Програма са заложени в Плана за 

действие по изпълнението й, в който са посочени конкретни дейности, чието изпълнение ще 

способства за реализирането на основните цели и приоритетни направления, залегнали в нея. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ 

ГРУПИ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“ – ПЛЕВЕН  

 

Дейности 
Отговорни 

лица 
Срок 

Източник на 

финансиране 
Очакван резултат 

1. Определяне на 

координатор 

Директор 15.09. Не е 

необходимо 

ЗДУД, координация на 

процеса 

2. Идентифициране 

на ученици, които 

имат необходимост от 

обща подкрепа 

Координатор, 

класни 

ръководители, 

учители, 

председатели 

на МО 

След 

проверка за 

установя-

ване на 

входното 

ниво и в 

края на І 

учебен 

срок 

Не е 

необходимо 

Установяване 

затруднения във 

физическото, 

познавателното, 

езиковото, социалното, 

сензорното, 

емоционалното, 

творческото развитие 

на детето спрямо 

децата от същата 

възрастова група; 

3. Идентифициране 

на ученици със СОП 

Координатор, 

класни 

ръководители, 

ресурсен 

учител 

Цело-

годишно 

Не е 

необходимо 

Събиране и 

анализиране на 

специфична 

информация за 

функционирането на 

ученика – силни 

страни, затруднения, 

потенциал за 

оптимално развитие, 

участие в 

образователния процес, 

възможности за 

реализация 

4. Оценка на 

потребности на 

ученици със СОП 

Директор, 

ЕПЛР 

До 3 месеца, 

но не по-

малко от 14 

дни от 

началото на 

учебното 

време на 

съответната 

учебна 

година 

Не е 

необходимо 

Оценяване 

познавателно развитие, 

комуникативни 

умения, социални 

умения, физическо 

развитие, адаптивно 

поведение, психични 

реакции, семейно 

функциониране 

5. Идентифициране и 

оценка на 

индивидуалните 

потребности на деца и 

ученици с хронични 

заболявания 

Ръководство, 

класни 

ръководители, 

медицинско 

лице, 

психолог, 

личен лекар 

Цело-

годишно, не 

по-късно от 

3 месеца от 

разпозна-

ване на 

потребност-

та от 

извършване 

на оценка 

Не е 

необходимо 

Оценка на 

здравословното 

състояние на ученика и 

влиянието му върху 

обучението 
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Дейности 
Отговорни 

лица 
Срок 

Източник на 

финансиране 
Очакван резултат 

6. Идентифициране и  

оценка на 

индивидуалните 

потребности на 

ученици с изявени 

дарби 

Ръководство, 

класни 

ръководители, 

учители, които 

преподават в 

паралелката, 

психолог, др. 

педагогически 

специалисти 

Цело-

годишно, 

не по-късно 

от 3 месеца 

от разпозна-

ване на 

потребност-

та от 

извършване 

на оценка 

Делегиран 

бюджет, НП, 

други 

източници на 

финансиране 

Разгръщане на 

личностния потенциал 

за високи постижения; 

мотивация на 

учениците да развиват 

своята дарба чрез 

допълнителни 

занимания; повече деца 

от уязвимите групи, 

включени в 

извънкласни дейности 

със свои връстници от 

мнозинството; 

стимулиране участието 

в олимпиади и 

състезания 

7. Оценката на 

индивидуалните 

потребности на деца и 

ученици в риск 

Ръководство, 

класни 

ръководители, 

учители, които 

преподават в 

паралелката, 

психолог, др. 

педагогически 

специалисти 

Цело-

годишно, не 

по-късно от 

3 месеца от 

разпозна-

ване на 

потребност-

та от 

извършване 

на оценка 

Не е 

необходимо 

Оценка на рисковите и 

защитните фактори в 

ситуацията на ученика 

и неговата среда 

8. Екипна работа на 

учителите от 

конкретни класове и 

паралелки 

Ръководство Постоянен Делегиран 

бюджет 

Премахване на 

пречките пред ученето 

и научаването; 

развитие потенциала на 

всяко дете 

9. Дейности на 

училищната 

библиотека, свързани 

с четивната и 

функционалната 

грамотност и с 

патриотичното 

възпитание 

Координатор, 

учители в 

начален етап, 

учители по 

БЕЛ, 

завеждащ 

библиотека, 

ръководител 

на Клуб 

„Млади 

възрожденци“ 

октомври 

2017, 

април 2018 

Не е 

необходимо 

По повод Седмицата на 

четенето и Деня на 

книгата 

10. Разработване и 

реализиране на мерки 

за проследяване 

преместването на 

учениците 

Ръководство Постоянен Не е 

необходимо 

Регистър за 

движението на 

учениците; 

координация  
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Дейности 
Отговорни 

лица 
Срок 

Източник на 

финансиране 
Очакван резултат 

11. Изготвяне на база 

данни от класните 

ръководители, в 

чиито класове има 

ученици от 

уязвими/рискови 

групи 

Ръководство, 

класни 

ръководители 

30.09. Не е 

необходимо 

Обобщена информация 

за наличие на рискови 

фактори и 

обстоятелства в средата 

на учениците от 

паралелката; на 

хронични заболявания, 

които възпрепятстват 

обучението и 

включването им в 

дейности;  на изявени 

силни страни на на 

ученик в областта на 

изкуствата и спорта 

12. Превантивни 

мерки за недопускане 

на отпадане от 

училище 

Ръководство, 

класни 

ръководители 

Цело-

годишно 

Не е 

необходимо 

Недопускане 

отпадането на ученици 

отучилище 

13. Постоянно 

наблюдение на 

учениците за тяхното 

редовно посещаване 

на учебните занятия и 

добър успех – срещи-

разговори на 

ръководството и 

класните 

ръководители с 

учениците и 

родителите им 

Ръководство, 

класни 

ръководители 

Постоянен Не е 

необходимо 

Успешна и устойчива 

социализация на децата 

от  ж. к. „Сторгозия“; 

Обобщена информация 

за отсъствията на 

учениците и 

своевременна реакция  

14. Личностен подход 

и индивидуална 

работа с учениците, 

застрашени от 

отпадане, и с техните 

семейства 

Ръководство, 

класни 

ръководители, 

социални 

служби, НПО 

Постоянен Чрез 

делегирания 

бюджет; 

УКБППМН, 

НП „Твоят 

час“ и др. 

проекти 

 

Ограничаване броя на 

отпадналите ученици 

15. Осигуряване на 

безплатни учебници 

до завършване на 

средно образование  

от библиотечния 

фонд на училището за 

учениците от 

социално слаби 

семейства 

Ръководство; 

държавни 

институции; 

НПО 

Постоянен По 

оперативните 

програми и 

други донори; 

Общински 

бюджет: 

 

Преодоляване на 

социалните пречки за 

отпадане на деца от 

социално слаби 

семейства 

16. Включване на по-

голям брой ученици в 

целодневна форма на 

обучение  

Ръководство, 

класни 

ръководители 

Постоянен Целодневна 

организация 

на учебния 

ден 

Осигуряване на 

благоприятна учебна 

среда през целия ден за 

постигане на добри 

резултати в училище  
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Дейности 
Отговорни 

лица 
Срок 

Източник на 

финансиране 
Очакван резултат 

17. Дейности по 

превенция на ранната 

женитба сред ученици 

от уязвими групи, 

чрез провеждане на 

срещи, беседи и др. с 

ученици VІ – ХІІ клас 

и с техните родители 

Ръководство, 

социални 

служби, 

УКБППМН, 

Детска 

педагогическа 

стая; НПО, 

медицинско 

лице 

Постоянен Структурни 

фондове на 

ЕС и други 

източници 

Повече момичета и 

момчета от  ромски 

произход да осъзнаят 

необходимостта от 

завършена степен на 

образование и 

премахване на 

тенденцията с ранните 

бракове 

18. Формиране на 

групи за 

допълнителна работа 

в училищата с деца с 

нисък успех и със 

слаба предучилищна 

подготовка 

Ръководство, 

класен 

ръководител 

на І клас 

Учебна 

2017/2018 

година 

Национална 

програма 

„Твоят час” 

 

По-добра адаптация на 

постъпилите в І клас 

ученици, без 

предучилищна 

подготовка; 

Повишаване нивото на 

постиженията в 

училище на учениците 

с обучителни 

затруднения 

19. Формиране на 

групи с ученици VІІ и 

ХІ и ХІІ клас за 

кариерно 

ориентиране и 

подготовка за 

приемни изпити в 

профилираната 

паралелка на СУ 

„Пейо К. Яворов“ и 

във ВУЗ 

Ръководство, 

учители 

Учебна 

2017/2018 

година 

Делегиран 

бюджет, НП 

„Твоят час  

Продължаващо 

обучение и завършване 

на средно образование 

20. Възпитание и 

обучение в дух на 

толерантност и добро 

отношение на 

учениците спрямо 

връстниците си  

Ръководство, 

учители 

Постоянен Делегиран 

бюджет, 

финансиране 

от 

оперативните 

програми; 

други 

източници 

Толерантно отношение 

между децата в 

училищата; 

Благоприятна приемна 

среда 

21. Екипност и 

наставничество 

Ръководство, 

класни 

ръководители, 

учители, 

Ученически 

съвет 

Постоянен Делегиран 

бюджет 

Добри практики, 

сътрудничество и 

активно 

взаимодействие, изява 

на личностния 

потенциал; 

Включена родителска 

общност в живота на 

училището 



10 

 

Дейности 
Отговорни 

лица 
Срок 

Източник на 

финансиране 
Очакван резултат 

22. Разясняване на 

недопустимостта на 

прояви на 

дискриминация в 

училищата и детските 

градини - чрез срещи 

с родителите на 

учениците и децата, 

които не принадлежат 

към малцинствените/ 

уязвимите групи 

Ръководство, 

класни 

ръководители, 

учители; 

НПО 

Постоянен Делегиран 

бюджет, 

финансиране 

от 

оперативните 

програми; 

други 

източници 

Благоприятна среда в 

училище за деца от 

уязвими групи 

23. Обучение на 

педагогически 

специалисти за работа 

с ученици от уязвими 

групи 

Ръководство, 

Училищна 

комисия за 

квалификация 

Постоянен По 

оперативните 

програми и 

други 

източници 

Умения за работа на 

учители и директори с 

деца уязвими групи. 

Усъвършенстване на 

образователните 

условия за качествено 

образование 

24. Организиране на 

срещи с родители и 

деца с цел 

разясняване на 

необходимостта от 

завършена степен на 

образование 

Ръководство, 

класни 

ръководители, 

учители; 

НПО 

Постоянен По 

оперативните 

програми и 

други 

източници на 

финансиране 

Устойчивост на 

интеграцията; 

Увеличаване броя на 

учениците, които 

посещават редовно 

училище и имат добра 

успеваемост. По-голям 

брой ученици 

завършили средно и 

висше образование 

25. Стимулиране чрез 

материална подкрепа 

на талантливите и 

старателните 

ученици, чрез 

предоставяне на 

материали и пособия, 

необходими за 

развитие на дарбата, 

на деца от социално 

слаби семейства 

Ръководство, 

класни 

ръководители, 

учители 

Постоянен Делегиран 

бюджет, по 

оперативните 

програми и 

други 

източници на 

финансиране 

Преодоляване пречките 

и гарантиране до 

някаква степен на 

продължаващо 

обучение, свързано с 

развитие на дарбата на 

детето 

26. Стимулиране на 

ученици с изявени 

дарби, награди и 

поощрения за 

ученици с принос за 

издигане престижа на 

училището 

Ръководство, 

класни 

ръководители, 

учители  

Постоянен Делегиран 

бюджет, по 

оперативните 

програми и 

други 

източници на 

финансиране 

Развитие и изява на 

талантливи ученици 

27. Възраждане на 

традиция в СУ „Пейо 

Яворов“ за 

организиране и про-

веждане на „Училище 

за родители" 

Ръководство, 

класни 

ръководители, 

учители  

Постоянен Делегиран 

бюджет 

Активна родителска 

общност, съпричастна 

към проблемите на 

училището и 

съдействаща за 

разрешаването им 

 


