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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. СМЯДОВО 

9820 гр. Смядово, общ. Смядово, ул.”Черноризец Храбър” №16 

тел. 05351/20-90, e-mail sou_smiadovo@abv.bg 

_________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                      
ПРОГРАМА 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ  НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

И  ЗА  ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 

2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

   І. Увод 

   Приобщаващото образование представлява всеобхватен процес, който включва осигуряване на 

подкрепа и равни възможности за качествено образование, приемане индивидуалността на всяко 

дете, разнообразието от потребности на всички деца и включване на ресурси насочени към 

създаване на възможности за развитието и участието им във всички аспекти на живота в 

общността. Постигането на стандарта за приобщаващо образование в СУ „Св.св Кирил и 

Методий“ гр. Смядово изисква осигуряването на диференцирана грижа, педагогически подходи, 

съобразени с възрастовите особености, превенция на ранното напускане на училище, навременно 

систематизиране на наличната информация, с цел да се организира и оптимизира учебният 

процес, съобразно потенциала на учениците. 

   Училищната програма за равен достъп до образование работи в посока за изграждане на среда, 

която способства за: 

• разгръщането на потенциала на всеки ученик за личностно развитие, както и успешна 

реализация и социализация;  

• по-високо качество и по-добър достъп до образование;  

• ранна превенция на обучителни затруднения;  

• включващо обучение на ученици със специални образователни потребности;  

• включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно поведение. 

   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; 

• Наредба за приобщаващото образование; 

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

• 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 има за цел да защити правата и интересите и да предостави равни 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” и етническа принадлежност, осигуряване на равни 

възможности, пълноценно и активно участие във всички области на училищния живот.         

   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. 

   Уязвимите групи ученици имат право на зачитане, уважение и закрила от закона.  

   Отношението в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Смядово към уязвимите групи ученици е 

основано на признаване на тяхната равнопоставеност и равни възможности. Те са важна и 

пълноценна част от обществото и затова работим за тяхната социална интеграция и социално 
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включване. В СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Смядово уязвимите групи ученици се приемат 

като хора със способности и потенциал, а не като хора единствено с проблеми и ограничения. 

 

   ІІ. Анализ на училищната среда  

   През последните години в училището има все повече ученици от различни националности, 

различни вероизповедания, с различни традиции и културни норми, което налага изграждането  

на един нов комплекс от умения за общуване, а така също и познания за възможните точки на 

различие и начините за тяхното преодоляване, за толерантност към другите и към самите себе  

си. Срещата с различни хора и с различни култури често е трудна, но с известни усилия тя би  

могла да бъде особено обогатяваща и ползотворна. В училището се осъществява успешно 

обучение и се  интегрират  ученици със специални образователни потребности. 

   В СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Смядово се предприемат политики  в областта на:  

• интеркултурното образование; 

• умението за общуване с представители на различни култури; 

• съзнателно възпитаване на толерантно отношение. 

   Особено важно се оказва обучението на учителите, които са решаващ фактор при възпитанието 

на подрастващото поколение.  

   В СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Смядово се създават условия за достъпна качествена 

грижа за учениците, 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. Предвижда се паралел между интеркултурното 

образование и  образованието на ученици със специални образователни потребности. 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 се състои в 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.  

    

   ІІІ. Предмет на програмата за предоставяне на равни възможности и приобщаване на 

децата и учениците от  уязвими групи 

   Програмата за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от  

уязвими групи включва: 

1. принципите на приобщаващото образование; 

2. условията и реда за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците; 

3. условията и реда за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на  

учениците въз основа на оценката на индивидуалните им потребности и изготвянето на план за  

подкрепа на ученика от екип за подкрепа на личностното развитие в училището; 

4. изграждане на позитивен психологически климат в училището; 

5. структурата, условията и реда за утвърждаване на индивидуалните учебни планове и на  

индивидуалните учебни програми на ученици със специални образователни потребности и на  

ученици с изявени дарби по чл. 95, ал. 1,  т. 1 и 2 от ЗПУО; 

6. условията и реда за постъпване, организацията и осъществяването на обучението и  

подкрепата за личностно развитие на учениците със специални образователни потребности. 
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   ІV. Водещи принципи при реализацията на програмата  
1. Равен достъп и приобщаване на всеки ученик. 

2. Равнопоставеност и недопускане  на дискриминация. 

3. Съхраняване на етнокултурното многообразие. 

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

учениците със специални образователни потребности в СУ „Св. св. Кирил и Методий“  гр. 

Смядово е създаден механизъм, който  включва:  

1. Екипи от  специалисти, в зависимост от потребностите на учениците. 

2. Диагностична и консултативна дейност. 

3. Индивидуални образователни програми. 

4. СУ „Св. св. Кирил и Методий“  гр. Смядово има готовност за прилагане на политиката за 

включващо обучение на учениците 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 и родители.  

• Създадени условия, гарантиращи интеграцията на учениците със специални образователни  

потребности в училището чрез изграждане на подкрепяща среда. 

    

   V. Цели на програмата 

1. Пълноценна социализация на ученици със специални образователни потребности, ученици с 

физически и ментални увреждания и ученици от етническите малцинства.  

2. Гарантиране на равен достъп до качествено образование за учениците със специални  

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

етническите малцинства.  

3. Утвърждаване на интеркултурно и подкрепящо образование като неотменна част от процеса  

на модернизация на българската образователна система.  

Основна цел: Осигуряване 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. 

  Постигането на тази цел  изисква определяне на уязвимите групи деца и прилагане на 

разнообразни мерки, съобразени със спецификата на всяка от тях.   

 

   VІ. Дейности за постигане на целите   

1. Провеждане на информационни кампании сред родители и общественост за разясняване на 

взаимните ползи от интегрираното обучение на учениците със специални образователни 

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

малцинства.  

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

възпитателния процес.  

3. Работа с родителските общности за преодоляване на негативни стереотипи и 

дискриминационни нагласи спрямо различните етноси и учениците с увреждания.  

4. Осигуряване при необходимост на допълнително обучение по български език за деца и  

ученици от етническите малцинства.  

5. Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за работа в  

мултикултурна образователна среда, включително за преподаване на български език на  

ученици, за които той не е майчин. 

6. Осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси и на организиран отдих 

физическа активност в мултикултурна образователна среда, съчетана с традициите на отделните 

етнически  групи.  



4 
 

7. Изграждане и функциониране на информационна система за проследяване на учениците в 

риск.  

8. Допълнителна работа с ученици със специални образователни потребности и ученици от 

етническите малцинства, застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище.  

9. Подкрепа на учениците от уязвимите етнически общности за продължаване на  образованието 

им и след задължителната училищна възраст.  

10. Създаване на условия за развитие на талантливите ученици с увреждания чрез насърчаване  

на техните творчески  изяви. 

 

   VІI. Подкрепа на личностното развитие 

   Подкрепата на личностното развитие се осъществява във връзка с разработените областни 

стратегии за подкрепа на личностното развитие, както и въз основа на анализ на необходимостта 

от обща и допълнителна подкрепа. 

1. Обща подкрепа 

   За организиране на подкрепата на личностното развитие в  СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за 

координатор е определен заместник-директора по УД, който изпълнява функциите си съобразно 

Наредбата за приобщаващото образование. Общата подкрепа се осъществява от екип, ръководен 

от координатора, училищен психолог, логопед. Общата подкрепа е насочена към развитие на 

потенциала на всяко дете и ученик.  Общата подкрепа включва също така различна екипна 

работа и между отделните специалисти и осигуряване или насочване към занимания по интереси.  

2. Допълнителна подкрепа 

   Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка на индивидуалните 

способности на определено дете или ученик от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Оценката на 

способностите се извършва от специално назначен екип от специалисти съобразно 

необходимостта на детето и след това се потвърждава от регионалния център за подкрепа на 

процеса на приобщаващо 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; 

• ученици с изявени дарби. 

   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. 

Ако регионалният център препоръча допълнителна подкрепа, но родителите откажат, СУ „Св. 

Св. Кирил и Методий“  уведомява отдел „Закрила на детето“ към ДСП по местоживеене на 

детето с цел социалните служби да окажат съдействие и ако се налага, помощ на родителите за 

осъзнаване на нуждите на детето. При наличие на три и повече ученици в паралелка, нуждаещи 

се от допълнитерлна подкрепа, се осигурява помощник на учителя за подпомагане работата на 

учителите. Задълженията на помощник-учителите са разписани в Наредбата за приобщаващо 

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 
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учебен план или учебен план за обучение в комбинирана форма на обучение. За ученици с 

изявени дарби също се изработва индивидуален учебен план. 

 

VІІІ. План за действие по програмата 

  

Дейности Срок Отговорник Забележка 

Определяне на длъжностно лице за  

координатор за организиране и  

координиране на процеса на  осигуряване на 

общата и допълнителната подкрепа за 

личностно развитие. 

15.09.2022г. Директор  

Идентифициране на ученици, които имат 

нужда от обща подкрепа 

 

Постоянен Психолог, логопед, 

ресурсен учител, 

координатор 

 

Идентифициране на ученици със СОП Постоянен Класни ръководители, 

учители, логопед, 

психолог, ресурсен 

учител 

 

Психологическа подкрепа, психо-социална 

рехабилитация и консултации 

Постоянен Психолог  

Превантивни мерки за недопускане 

отпадане от училище, работа в Механизъм 

за безопасно училище 

Постоянен Зам.-директор УД, 

учители, психолог 

 

Организиране на групи и клубове 

за занимания по интереси. 

До 30.09.2022 

г. 

Класни ръководители, 

учители 

При интерес от 

страна на 

учениците 

Включване на учениците в  

образователни, творчески, възпитателни, 

спортни и  спортно-туристически дейности. 

Постоянен Класни ръководители, 

учители 

 

Провеждане на дейности в училищната 

библиотека, свързани с изграждане на 

навици за четене и компетентности за 

търсене и ползване на информация. 

Постоянен Библиотекар, учители  

Стимулиране участието на ученици с 

изявени дарби в конкурси, състезания и 

олимпиади.  

Съгласно 

График за 

провеждане 

на 

олимпиадите 

и 

Национален 

календар за 

изяви по 

интереси на 

децата и 

учениците за 

учебната 

2022/2023 

година 

Учители, класни 

ръководители, 

ръководители на 

клубове по интереси 

 

Осъществяване на конкретна  

обща и допълнителна подкрепа, 

проследяване на напредъка, корекции в 

Периодично Екип за подкрепа за 

личностно  развитие, 

сформиран за 
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плана при необходимост. конкретния  случай 

Разглеждане на теми, свързани с превенция 

на насилието и тормоза 

Периодично Класни ръководители, 

психолог 

При 

необходимост 

и 

по програма, 

съобразена с 

графика за 

провеждане на 

час на класа 

Кариерно ориентиране и консултиране на 

учениците от 8 до 12 клас 

Периодично Класни ръководители, 

социален работник, 

образователен 

медиатор, кариерен 

консултант 

 

Партньорство с родителите за  справяне с 

проблемното  поведение на децата им и  

приобщаване към средата на  

училището 

Постоянен Класни ръководители, 

учители 

 

Взаимодействие с  Регионален център за 

подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование, научни, творчески и спортни 

клубове 

Постоянен Координатор  

Обучение на педагогическите  специалисти 

във връзка с  

дейностите по реализация на  обща и 

допълнителна  подкрепа.  

Съгласно 

плана за 

квалификация 

на 

педагогическ

ите 

специалисти. 

Зам.- директор УД  

 

IХ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За изпълнението на Програмата важно значение има сътрудничеството между всички пряко 

ангажирани институциии, неправителствения сектор и родителската общност. Всички участници в 

образователния процес (семейство, училище, институции, НПО) трябва да бъдат еднакво отговорни и 

ангажирани за постигането на поставените цели. 

 
Програмата е приета на заседание на Педагогическия съвет – Протокол 15/13.09.2022 г. 

 

Директор: Марияна Йорданова 


