
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
гр. Вълчи дол           общ. Вълчи дол         обл. Варна 

                        ул. „Г. Димитров” 1        тел./факс.: 05131 2248        email: su_v.levski@abv.bg 
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭  

 
 
 
 

УТВЪРЖДАВАМ: ……………………… 
                                                                                       МАРИЯНА МИТЕВА 
                                                                                  Директор на СУ”Васил Левски” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА ЗА 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА 

ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ 

ГРУПИ 

 

В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Програмата е създаден на основание чл. 263, ал. 1, т. 9 от Закона за предучилищното 

и училищното образование  и е приета от Педагогическия съвет с протокол №13/ 

02.09.2016г. и е утвърдена със заповед №РД 07-931/02.09.2016г. 

mailto:su_v.levski@abv.bg


Въведение. 

 
Изграждането на училищна програма за равен достъп до образование е подчинено 
на основните приоритети на правителството в посока: 
 
Изграждане на образователна среда за: 

 

 разгръщането на потенциала на всяко дете и 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 деца и ученици със специални 
образователни потребности (СОП); 



 включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно поведение; 



 разширяване на обхвата на институциите в предучилищното и 
училищното образование за осъществяване на включващо обучение и 
надграждане на досегашния положителен опит в тази област. 

 

Националната програма за равен достъп до образование и личностно развитие 

цели осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата 

на предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование на децата и 

младежите като предпоставка за равноправно социално включване и пълноценна 

личностна реализация и участие в развитието на местните общности и страната. 

 

В контекста на националните политики, законът за предучилищното и 

училищно образование възлага на педагогическия съвет в училище да изготви и приеме 

училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата 

и учениците от уязвими групи /чл. 263, ал.1,т.9/. 
 

НОРМАТИВНА ОСНОВА НА УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА 

 
- Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите 

малцинства (2015 – 2020)  
 

- 2000 Европейската социална харта /ревизирана/;   
- 1992 - Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните 

свободи и първия допълнителен протокол към нея;.   
- 1970 - Международния пакт за граждански и политически права и 

Международния пакт за икономически, социални и културни права;   
- Национална стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с 

увреждания 2008-2015 г.   
- Закон за предучилищното и училищно образование;   
- Стандарт за приобщаващото образование.   
 



 

В съвременните условия на хуманизация и демократизация училищния живот към 

педагогическото общуване в условията на интегрирано обучение се поставят някои 

основни изисквания, които биха съдействали за по-успешна социално и училищно 

приобщаване на учениците от уязвими групи.  

Уязвими групи са онези лица и групи от ученици, които търпят ограничения по 

отношение на участието им в социалния живот и ползването на социални права. 

Уязвимите групи не успяват да получат достъп или да се възползват от възможностите, 

които предлагат обществото и стават жертава или попадат в ситуация на риск от 

маргинализиране и социално изключване. Причините за това са различини и 

разнообразни като: живот в крайна бедност или ниски доходи и материални лишения; 

влошени финансови условия; социални  и психологически фактори; недостъпна среда; 

здравни и възрастови проблеми; липса или недостатъчни социални умения; отношение 

към тях, основано на предръсъдъци; липса, ограничен достъп или неадекватни  услуги 

и т.н 

Приобщаването към училищния живот, с неговите правила, отговорности, роли и 

взаимоотношения, е основната цел на педагозите.  

Педагогът трябва да си дава сметка, че целта му да постигне нравствено и социално 

стабилизиране на своите ученици. В този смисъл е необходимо да отчита, че децата се 

нуждаят от сигурност, подкрепа, изява успех, любов и удивление. Осигуряването на  

условия и проявата на тези емоции стабилизира емоционално и нравствено детето и 

леко и неусетно го вгражда в новата социална роля.  

За учениците от уязвими групи е важно да постигнат емоционален, психически 

интелектуален и физически комфорт в училище т.е. да се чувстват стабилни в социален 

план. Само така ще бъдат готови да изразяват активна познавателна позиция, 

следователно да усвоява знания според индивидуалните си възможности. Присъствието 

на дете от уязвима група в масовия клас, особено когато са изградени позитивни 

социални контакти в него дава на детето самочувствие и му помага да: 

Преодолее комплексите си 

 Да се чувства значимо в класа т.е. стимулира се чувството му за самоценност 

 Детето се чувства щастливо 

 Удовлетворени са потребностите му за общуване и това го прави сигурно 

I.  ЦЕЛИ 

1. Пълноценна социализация на деца и ученици от уязвими групи. 

2. Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците 

от уязвими групи. 

3. Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса 

на модернизация на българската образователна система. 

4.  Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от 

уязвими групи. 

 



II. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

• Участие на всички заинтересовани страни в процеса на образователната 

интеграция. 

• Променена нормативна уредба, подкрепяща обучението и възпитанието в 

мултикултурна образователна среда. 

• Повишеване обхващането на ученици от уязвими групи, подлежащи на 

задължително образование. 

• Намаляне дела на преждевременно напусналите образователната система. 

• Успешно интегрирани деца и ученици от уязвимите групи в мултикултурна 

образователна среда в училище. 

• Повишен дял на учениците от уязвими групи, завършили основно образование. 

• Повишен дял на учениците от уязвими, завършили средно образование. 

• Придобити знания, умения и компетентности за работа в мултикултурна 

образователна среда в подготовката на бъдещите педагогически специалисти. 

• Осъществена квалификация на педагогически специалисти за работа с 

учениците от уязвими групи. 

• Осигурена система от механизми за осъществяване на контрол върху 

резултатите от процеса на образователната интеграция. 

 

 

III. Дейности 

1.Осигуряване на позитивна и привлекателна образователна среда в училище и равен 

достъп до нея на всички деца и ученици. 

Отг.:всички учители 

Срок: постоянен 

2. Утвърждаване на училищна атмосфера, която да допринася за опознаване, взаимно 

уважение и зачитане  на деца и ученици от уязвими групи и създаване на отношения на 

загриженост към тях независимо от техния етнос, социално положение, религия, 

здравословно състояние и др.  

Отг.:психолог, всички учители 

Срок: постоянен 

3.Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от  уязвимите групи, която 

осигурява подходяща физическа, архитектурна, психологическа и социална среда за 

развиване на способностите и уменията им. 

Отг.: психолог, всички учители 

Срок: постоянен 

4. Превенция на обучителните трудности и ранна диагностика на риска от тях. 

Отг.:психолог, ресурсни учители 

Срок: септември - октомври 



5. Повишаване качеството на образованието, като предпоставка за развитие на 

личността на всяко дете и ученик и предотвратяване на преждевременно напускане на 

училище. 

Отг.:всички учители 

Срок: постоянен 

6.Организиране и провеждане на подходящи масови училищни мероприятия, в които да 

участват деца и учащи със СОП и такива в неравностойно положение. 

 Отг.: рес. учители, кл. ръководители 

 Срок: постоянен 

7.Насочване на деца и ученици към занимания, съобразени с техните потребности. 

     Отг.:кл. ръководители, рес. учители 

     Срок: септември - октомври 

8.Организиране на допълнително обучение по български език за тези, за които той не е 

майчин език. 

Отг.: учители БЕЛ 

Срок: постоянен 

9.Включване на деца и ученици от уязвимите групи в извънкласни форми на обучение 

и предоставяне на допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат 

извън редовните учебни часове. 

Отг.:всички учители 

Срок: постоянен 

10. Кариерно ориентиране и развиване на модели за придобиване на професионална 

квалификация. 

Отг.:всички учители 

Срок: постоянен 

11. Подобряване на материално – техническата база с цел повишаване качеството на 

образователната подготовка – специални учебно-технически средства и апаратура, 

дидактически материали, учебни помагала, специализирани софтуери и други. 

Отг.:Директор 

Срок: постоянен 

12.Организация на занимания по интереси за развитие на способностите и  

компетентностите на децата и учениците от уязвимите групи. 

Отг.:рес. учители, учители 

Срок: постоянен 

13.Организиране на дейности по превенция на тормоза и насилието, както и дейности 

за  преодоляване на проблемното поведение.  

Отг.:рес. учители, психолог 



Срок: постоянен 

14.Осигуряване на специализирана работа с деца и ученици от уязвимите групи, 

подкрепяни от екип от специалисти – педагогически съветник, психолог, логопед, 

специален педагог, социален работник и при необходимост и други.  

Отг.: Директор 

Срок: постоянен 

15. Подобряване квалификацията на преподавателите за работа с деца и учащи от така 

наречените „уязвими” групи. 

Отг.: Директор 

Срок: постоянен 

16. Дейности за повишаване ангажираността на родителите на деца и ученици от 

уязвимите групи към учебния процес. 

Отг.: рес. учители, кл. ръководители 

Срок: постоянен 

17. Осъщесвяване на взаимно сътрудничество между училището и обществени 

организации и институции,  свързани със защита  правата на детето. 

Отг.: рес. учители, кл. ръководители 
Срок: постоянен 


