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УТВЪРДИЛ: 

ЮЛИАНА ДИКОВА 

ДИРЕКТОР НА ПГ ПО ТС „М. В. ЛОМОНОСОВ“ 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА 

ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И 

УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 

 

 

 

 

 

Създадена на основание чл. 263, ал. 1, т.9 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, приета с Решение на Педагогическия съвет – Протокол № 1/29.09.2022 г. 
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I. УВОД 

Настоящата програма цели да начертае целите и задачите на работа с деца и ученици от 

ПГ по ТС „М. В. Ломоносов“ 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 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; 

 Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 – 

2020г.); 

 Национална стратегия на Р. България за интегриране на ромите (2012 – 2020 г.); 

 Закон за защита от дискриминация; 

 Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието. 

Програмата включва редът и начините за оказване на обща и допълнителна подкрепа на 

всички деца и ученици, които имат необходимост от такива в ПГ по ТС „М. В. 

Ломоносов“ съобразно неговите лични интереси, потребности и нужди. 

Уязвими групи в ПГ по ТС „М. В. Ломоносов“ са: 

1. По социален признак: 

- Ученици с починали родители; 

- Ученици с един починал родител; 

- Ученици, отглеждани от близки роднини и настойници; 

- Ученици от социално-слаби семейства 

2. По признак здравни и възрастови проблеми: 

- Ученици, диагностицирани със специални образователни потребности, 

хронични заболявания, двигателни увреждания; 
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3. По етнически признак: 

- Ученици от ромска, турска и друга етническа общност 

4. Психологически признак: 

- Ученици в риск от насилие и тормоз 

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

Отношението към тях е основано на признаване на тяхната равнопоставеност и равни 

възможности. За нас те са важна и пълноценна част от училищното общество и затова 

работим за тяхната социална интеграция и социално включване. 

 

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 

Всяко дете има право на достъп до образование независимо от етническия му произход, 

наличието на увреждане или икономическото положение на семейството му и това 

право е залегнало в Конвенцията на ООН за правата на детето. 

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

разработените областни стратегии за покрепа на личностното развитие, както и въз 

основа на анализ на необходимостта от обща и допълнителна подкрепа. 

 Обща подкрепа 

За организиране на покрепата на личностното развитие в училище има определен 

координатор, който изпълнява функциите си съобразно Наредбата за приобщаващо 

образование. 

Общата подкрепа в училище се осъществява от екип, ръководен от координатора. 

Общата подкрепа е насочена към развитие на потенциала на всяко дете и 

ученик.  Общата подкрепа включва различна екипна работа също така и между 

отделните специалисти и осигуряване или насочване към занимания по интереси. 

В училище функционира училищна библиотека, която чрез осъществяване на различни 

дейности представлява част от общата подкрепа на децата и учениците. 

Описаните в Правилника за дейността на училището морални и материални награди 

също са част от предоставяната от училище обща подкрепа. 

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

приобщаващото образование 
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 Допълнителна подкрепа 

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 

-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, 

училището уведомява отдел „Закрила на детето“ към ССП по местоживеене на детето с 

цел да социалните служби да окажат съдействие и ако се налага помощ на родителите 

за осъзнаване на нуждите на детето. 

При необходимост се изработва индивидуална учебна програма по съответните учебни 

предмети с цел по-лесното възприемане от ученика, а също се така се изготвя и 

индивидуален учебен план. За ученици с изявени дарби също се изработва 

индивидуален учебен план. 
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III. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА 

№ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК СРОК 

1. Прием на ученици, независимо от 

социален и етнически статус и оформяне 

на паралелките без дискриминация по 

пол, раса, социален статус и етническа 

принадлежност 

Директор, 

комисия по 

план-прием 

Съгласно график на 

МОН 

2. Идентифициране на ученици, които имат 

необходимост от обща и допълнителна 

подкрепа 

Директор, 

класни 

ръководители, 

учители, ЕПЛР 

В началото на всеки 

учебен срок и в края 

на годината 

3. Определяне на координатор за подкрепа 

на личностното развитие 

Директор В началото на 

учебната година 

4. Отпускане на месечни стипендии 

(съгласно ПМС 328/21.12.2017): 

- За постигнати образователни 

резултати; 

- За подпомагане на достъпа до 

образование и предотвратяване на 

отпадането 

- За подпомагане на ученици с 

трайни увреждания; 

- За ученици без родители; 

- За ученици само с един родител 

- За ученици, които се обучават по 

защитени специалности и 

професии и такива  с очакван 

недостиг 

 от специалисти на пазара на труда 
 

Директор, 

счетоводител; 

Комисия по 

стипендиите 

В началото на всеки 

учебен срок 

5. Отпускане на еднократни стипендии Директор, Веднъж на всеки 
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№ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК СРОК 

(съгласно ПМС 328/21.12.2017 г.): 

- Преодоляване от ученика на 

еднократни социални 

обстоятелства, свързани с достъпа 

му до образование 

- Постигнати високи образователни 

резултати от ученика в учебната, 

извънкласната или 

извънучилищната дейност 

класни 

ръководители, 

Комисия за 

стипендии; 

Счетоводител 

учебен срок 

6. Отпускане на месечна целева стипендия 

(съгласно ПМС 328/21.12.2017 г.): 

- За покриване на конретни разходи, 

свързани с обучението на ученика 

Директор, 

Комисия за 

стипендии; 

Счетоводител  

Началото на 

учебната година 

и/или началото на 

всеки срок. 

При необходимост 

7. Осъществяване на специализиран превоз 

на ученици, живеещи извън град Добрич 

по направления: 

1. Добрич – Соколово-Сенокос-

Безводица- Балчик- Добрич 

2. Добрич-Стожер-Бранище-Одърци-

Батово- Добрич 

Директор, 

комисия по 

транспорта 

15.09.2022 г. – 

30.06.2023 г.  

36 учебни седмици 

с изключение на 

случаите на ОРЕС 

8. Популяризиране на добри практики  и 

възможности за участие на родителите и 

местната общност 

Директор, 

учители, 

ученици, местна 

общност 

15.09.2022 г. – 

30.06.2023 г. 

9. Включване на ученици в дейности по 

интереси  

Директор, 

ръководители на 

групи 

10.2022 г. -06.2023 

г. 
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№ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК СРОК 

10. Включване на ученици в групи за 

допълнително обучение 

Директор, 

ръководители на 

групи 

10.2022 г. -06.2023 

г. 

11. Запознаване с празниците на различните 

етноси – организиране на празненства 

Учители по БЕЛ, 

История и 

цивилизация 

По график 

12. Участие на ученици в общоучилищни 

празненства, конкурси, състезания 

Отговорници за 

конкретното 

мероприятие 

По график 

13.  Прилагане на ефективни техники за 

работа в мултикултурна среда 

Учители  През цялата учебна 

година 

14. Здравни беседи, психологическа 

подкрепа на подрастващите за по-лесно 

преодоляване на здравни и възрастови 

проблеми 

Класни 

ръководители, 

медицинско лице 

Съгласно ЧК 

15. Спазване на училищните политики за 

израждане на позитивна училищна 

общност 

Директор, 

учители, 

ученици, 

непедагогически 

персонал 

През цялата учебна 

година 

16. Функциониране на Обществен съвет за 

включване в осъществяването на 

граждански контрол в управлението на 

образователната институция 

Директор, 

Председател на 

ОС, членове 

По график 
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IV. 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, детска градина, училище, 

институции, НПО) трябва да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигането на 

поставените цели. 

 

ЗАПОЗНАТИ: 

№ Име, фамилия Подпис  

1.  Славена Димова  

2.  Йорданка Бенева  

3.  Ивелина Иванова  

4.  Галина Георгиева  

5.  Ирина Димитрова  

6.  инж. Христина Иванова  

7.  Билгин Еминов  

8.  Герасим Герасимов  

9.  Ивелина Монева  

10.  Цонка Великова  

11.  Валентин Пейчев  

12.  Милена Николова  

13.  Надежда Баръмова  

14.  инж. Димитър Великов  

15.  инж. Гълъбина Стоянова  

16.  инж. Наталия Жекова  

17.  инж. Минко Минков  

18.  инж. Десислав Гроздев  

19.  инж. Петър Спецов  

20.  Ивелина Пантелеймонова  
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