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съгласувана е на заседание на Обществения съвет/протокол №1/16.09.2022 г. и е 

утвърдена със заповед  на директора №РД-06-62/19.09.2022 г. 
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І. Въведение 

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

уязвими групи през учебната 2022 - 2023г.  в СУ „Йоан Екзарх Български“, гр. Шумен се 

разработва по изискванията на чл. 174, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, съобразно който: институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование самостоятелно разработват и прилагат цялостни политики за:  

1. подкрепа за личностно развитие на детето и ученика;  

2. изграждане на позитивен организационен климат;  

3. утвърждаване на позитивна дисциплина;  

4. развитие на училищната общност.  

Основните действащи референтни документи на местно, регионално, национално и 

международно ниво, на които в различна степен концептуално се базира Програмата за 

предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи са: 

 Европейската социална харта /ревизирана/ (2000г.); 

 Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и 

първия допълнителен протокол към нея (1992г.); 

 Конвенция на ООН за правата на детето (1989г.); 

 Международния пакт за граждански и политически права и Международния пакт за 

икономически, социални и културни права (1970г.); 

 Национална стратегия за хората с увреждания (2021 – 2030г.); 

 Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в 

Република България (2021 – 2030г.) 

 Закон за предучилищното и училищното образование; 

 Закон за закрила на детето; 

 Етичен кодекс на работещите с деца; 

 Закон за защита от дискриминация; 

 Наредба за приобщаващото образование;  

 Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието; 

 Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в 

училищата през учебната 2021 – 2022г. 

 

Програмата следва основните принципи в системата на предучилищното и училищното 

образование, а именно: 

 равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки 

ученик;  

 равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на 

предучилищното и училищното образование;  

 запазване и развитие на българската образователна традиция;  

 хуманизъм и толерантност. 

 

 

II. Анализ за учебната 2021-2022 година 

През изминалата учебна 2021-2022 година, в хода на общата подкрепа, са провеждани 

регулярни срещи за проследяване на напредъка и набелязване на мерки за преодоляване на 

затрудненията. С учителите са обсъждани дейностите по обща подкрепа. Осигурено е 

допълнително обучение на 6 ученици, които срещат затруднения индикирани чрез срочна 

оценка слаб (2) по учебните предмети български език и литература, чужд език – руски език, 
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математика и биология и здравно образование, а на 20 ученици бе предоставена обща 

подкрепа под формата на логопедична работа.  

На 6 ученици със специални образователни потребности бе осигурена допълнителна 

подкрепа, а 1 ученик се е обучавал в изнесена паралелка в Център за специална 

образователна подкрепа. Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена 

оценка на индивидуалните способности на определен ученик от СУ „Йоан Екзарх 

Български“. Оценката на способностите е извършена от специално назначен екип от 

специалисти, съобразно необходимостта на ученика и след това е потвърждена от 

Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование. Видът и формите на 

обучение, както и предвидените действия за допълнителната подкрепа за личностно 

развитие бяха определени с план за подкрепа. Родителите бяха задължително включени в 

плана за действие като активни участници в дейностите. На всеки ученик със специални 

образователни потребности, който се нуждае от допълнителна подкрепа за личностно 

развитие въз основа на оценката на индивидуалните му потребности, бе осигурен ресурсен 

учител.  

В началото на първи и втори учебен срок, със заповед на Директора, са утвърдени 

графици за ежеседмични консултации по всички уебни предмети. Поставени са на видно 

място в училището и са публикувани на интернет страницата. Класните ръководители са 

информирали родителите за възможностите за допълнително консултиране извън 

редовните учебни часове на учениците. Консултирането по учебни предмети бе достъпно за 

всички ученици.  

Учениците от уязвими групи бяха включени в различни групи за занимания по 

интереси – клуб „Баскетбол“, клуб „Шах“, „Моят роден край“, клуб „STEM”.  

Училищната библиотека на СУ „Йоан Екзарх Български“ се намира в изцяло 

обновената и осъвременена образователна среда на СТЕМ център „Утреландия“. 

Училищната библиотека осъществява библиотечно-информационно обслужване на 

образователния процес, като обезпечава и подпомага постигането на държавните 

образователни изисквания, съобразно учебните планове и учебните програми в системата 

на училищното образование.  Осигурен е свободен и равнопоставен достъп до документни 

източници на всички потребители – ученически, преподавателски и административен 

състав. Съхранява, опазва, популяризира и предоставя за ползване собствен библиотечен 

фонд, адекватен по съдържание и ниво на сложност на учебните програми и учебните 

планове. Мотивира у учениците любовта към четенето и интерес към родната и чуждата 

литература. Организирани са посещения на паралелки в библиотеката в рамките на 

часовете по извънкласно четене, български език и литература. Организирана е регистрация 

на учениците в сайта на проекта „Дарявай, докато четеш“. Организирана е безплатна 

регистрация до края на годината в РБ „Стилиян Чилингиров“ – Шумен на всички ученици 

I-XII  клас, постигнали отличен успех през първия срок на учебната година. Училището бе 

участник в кампанията „Купи книга. Дари я на своето училище!“, инициирана по повод 1 

ноември, Ден на народните будители от Асоциация „Българска книга“, с подкрепата на 

Министерство на образованието и науката.  

Кариерното ориентиране бе реализирано чрез теми, включени в годишния план за часа 

на класа на класните ръководители на паралелките в рамките на обучението по различни 

учебни предмети. То е реализирано в сътрудничество с родители, обществени организации 

и фирми.  
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ІІІ. Процес на приобщаване в образователна среда 

Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование.  

По дефиницията на държавния образователен стандарт приобщаващото образование е 

процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или 

ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и ученици чрез 

активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред 

ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и участие на 

децата и учениците във всички аспекти на живота на общността.  
Институциите в системата на предучилищното и училищното образование осигуряват 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците съвместно с държавните и местните 

органи и структури и доставчиците на социални услуги. 

 

Приобщаващото образование е това, което:  

● е продължителен и непрекъснат процес на промяна и подобряване в училищата и 

широката образователна система, подчинена на стремежа да се направи образованието по-

достъпно, атрактивно и полезно за широк кръг хора;  

●  признава, че всички деца могат да учат и че няма „необучаеми” ученици;  

● включва промяна в културата, политиките и практиките в детските градини и 

училищата, така че те да отговарят на нуждите на децата в цялото им многообразие: 

възраст, пол, етническа и религиозна принадлежност, увреждане, хронично заболяване и 

др.;  

● променя и адаптира образователната система, така че тя да бъде достатъчно гъвкава 

да приеме всяко дете или ученик, вместо да се опитва да промени детето или ученика така, 

че то или той да може по-лесно да се вмести в системата;  

● разпознава и премахва бариерите пред достъпа до детската градина, училището и 

класната стая, участието в обучителния процес и в извънкласните учебни форми, учебните 

и социални постижения на децата и учениците;  

● изисква участието на всички – учители, деца и ученици, родители, членове на 

общността, местни власти, неправителствени организации, министерства и агенции, 

определящи държавните политики;  

● част от по-широката стратегия за изграждане на толерантно общество. 

 

 

IV. Принципи на приобщаващото образование 

       1. Гарантиране на правото на всеки ученик на достъп до училище най-близо до 

неговото местоживеене и на правото му на качествено образование;  

2. Гарантиране на 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 обучението и приобщаването и на необходимостта от подходяща 

подкрепа;  

3. Прилагане на диференцирани педагогически подходи в съответствие с 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 

ученикът да развие максимално своя потенциал; 
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5. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на училищното 

образование, гаранции за които са създадените условия за обучение на всички ученици 

заедно, независимо от трудностите и различията, които може да възникнат при ученето и 

научаването и при участието им в дейността на училището; 

6. Системен и холистичен (цялостно-обединяващ) 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 качеството в процеса на подкрепата за личностно развитие и на 

влиянието върху обучението и постиженията на учениците. 

7. Сътрудничество между всички участници в процеса на приобщаващото образование 

– детската градина, училището, центърът за подкрепа за личностно развитие, детето, 

ученикът, 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 спецификата на обществения живот.  

 

 

V. Цели, задачи и очаквани резултати на програмата 

 

  1. Цели 

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

учениците от уязвими групи има следните цели: 

 осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване 

на способностите и уменията на учениците; 

 създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на 

загриженост между всички участници в процеса на образование; 

 прилагане на мерки и подходи, гарантиращи изслушване на детето и ученика, 

осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за 

усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите; 

 утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на 

модернизация на българската образователна система;  

 осъществяване на превенцията на обучителните трудности и ранното оценяване на 

риска от тях; 

 насърчаване и повишаване на равнището на грамотността на учениците; 

 осъществяване на превенция, мотивация и преодоляване на проблемно поведение  на 

учениците. 

 

2. Задачи 

     Системното и рационално организираното приобщаващо образование има за задача да се 

основава на водещите отправни точки за:  

 непрекъсната подкрепа за самостоятелната изява на ученика;  

 пълноценно включване и активно участие в образователния процес;  
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 гъвкавост и творчество при организацията на обучението и възпитанието;  

 изграждане на съдържателни и партньорски отношения с родителите;  

 динамично развитие на образователния модел в училището.  

 

3. Очаквани резултати  

 гарантиране на достъпа на всеки ученик до подкрепа за личностно развитие, в 

зависимост от неговите индивидуални потребности 

 постигане на равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на 

училищното образование 

 сътрудничество между всички участници в процеса на предоставяне на подкрепа за 

личностно развитие - училището, ученикът, семейството и общността 

 

 

VI. Критерии за измерване на изпълнение на целите 

1. Осъществяване на екипна работа между учителите и другите педагогически 

специалисти. 

2. Осъществяване на допълнително обучение по учебни предмети, за ученици със 

срочна оценка слаб (2). 

3. Провеждане на консултации по учебни предмети.  

4. Успешно идентифициране на ученици, които имат необходимост от обща подкрепа 

и ученици с идентификация за специални образователни потребности. 

5. Връчване на награди. 

6. Активно използване на библиотеката.  

7. Включване на ученици в дейности по интереси в училище.  

8. Осигуряване на кариерен консултант и провеждане на часове за кариерно 

ориентиране 

 

 

VII. Дейности за подкрепа за 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 анализ на необходимостта от обща и допълнителна подкрепа. 

 

1. Обща подкрепа  

Общата подкрепа в учебното заведение се осъществява от екип, ръководен от 

координатора, както и училищен педагогически съветник. 

Насочена е към развитие на потенциала на всеки ученик.  

Тя включва:  

 екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;  

 допълнително обучение по учебни предмети;  

 допълнително консултиране по учебни предмети; 

 кариерно ориентиране на учениците;  

 занимания по интереси;  

 библиотечно-информационно обслужване;  

 грижа за здравето, включително чрез събиране на пълна информация от родителя за 

здравословното състояние на детето и за медицински изследвания и консултации;  

 поощряване с морални и материални награди;  

 дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;  
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 дейности за превенция на обучителните затруднения; 

 логопедична работа.  

Специално, екипната работа между учителите и другите педагогически специалисти се 

състои в:  

1. Обсъждане на дейностите за обща подкрепа, в които се включват и учениците - обмен на 

информация и на добри педагогически практики с цел подкрепа на всички учители за 

подобряване на работата им с учениците в класа;  

2. Провеждане на регулярни срещи за:  

а) преглед и обсъждане на информацията за обучението и развитието на ученик;  

б) определяне на конкретни дейности от общата подкрепа само за отделни ученици, 

насочени към превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;  

в) определяне на конкретни дейности от общата подкрепа само за отделни ученици, 

насочени към превенция на обучителните затруднения. 

На родителя, представителя на ученика или на лицето, което полага грижи за 

ученика, се предоставя информация за работата с ученика и при необходимост се кани на 

регулярните срещи.  

По време на регулярните срещи се води протокол, който се подписва от всички 

участници в срещата и се съхранява от координатора. 

Дейностите за превенция на тормоза и насилието и преодоляване на проблемното 

поведение чрез психологическа подкрепа от психолог са насочени към:  

 Създаване на условия за сътрудничество и ефективна комуникация между всички 

участници в образователния процес.  

 Предоставяне на методическа помощ на учителите за превенция на насилието и за 

преодоляване на проблемното поведение на учениците.  

 Извършване на групова работа с ученици и/или кризисна интервенция.  

 Работа със средата, в която е ученикът - семейството, връстниците.  

Общата подкрепа за личностно развитие в училището за целите на превенцията на 

обучителните затруднения представлява включване на отделни ученици в дейности, които 

се предоставят след обсъждане на информацията от входните равнища по учебни предмети, 

от индивидуалния напредък в обучението и от наблюдението на развитието на определени 

ученици, които срещат затруднения в обучението.  

Дейностите за обща подкрепа за личностно развитие, насочени към превенция на 

обучителните затруднения, чрез предприемане на конкретни мерки за работа с отделен 

ученик представляват пресечна точка между обща и допълнителна подкрепа  

 

2. Допълнителна подкрепа  

Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка на 

индивидуалните способности на определен ученик от СУ „Йоан Екзарх Български“. 

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

съобразно необходимостта на ученика 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: 

- със специални образователни потребности;  

Съгласно ЗПУО, специални образователни потребности на ученик са образователните 

потребности, които може да възникнат при сензорни увреждания, физически 

увреждания, множество увреждания, интелектуални затруднения, езиково-говорни 

нарушения, специфични нарушения на способността за учене, разстройства от 

аутистичния спектър, емоционални и поведенчески разстройства.  
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- с хронични заболявания;  

Съгласно ЗПУО, ученик с хронични заболявания е ученик със средно тежки, компенсирани 

и реконвалесцентни форми на съответното хронично заболяване.  

- в състояние на риск;  

Съгласно ЗПУО, ученик в риск е ученик:  

а) без родителска грижа или чиито родители са починали, неизвестни, лишени са от 

родителски права или родителските им права са ограничени;  

б) жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или 

унизително отношение или наказание във или извън семейството му;  

в) в опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, морално, интелектуално и 

социално развитие.  

- с изявени дарби 

Съгласно ЗПУО, ученик с изявени дарби е ученик с трайни способности и постижения в 

областта на науката, изкуството или спорта, надвишаващи постиженията на неговите 

връстници.  

 

 Допълнителната подкрепа включва:  

 работа с  ученик по конкретен случай; 

 психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна 

рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически 

увреждания;  

 осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, 

технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и 

специалисти;  

 ресурсно подпомагане. 

 

Видът и формите на обучение, както и предвидените действия за допълнителната 

подкрепа за личностно развитие се определят с план за подкрепа.  

Допълнителната подкрепа се предоставя за всеки конкретен ученик, като планът за 

действие включва:  

1. Целите, задачите и конкретните дейности за допълнителна подкрепа.  

2. Описание на възможностите, силните страни и потенциала на ученика за включване и 

участие в образователния процес.  

3. Определяне на вида и формата на обучение.  

4. Определяне на вида на допълнителната подкрепа и на конкретния срок за предоставянето 

й. 

5. Определяне на конкретни образователни цели и очаквани резултати от обучението. 

6. Определяне на начини за оценяване на напредъка на ученика.  

7. Определяне на специални педагогически, терапевтични и социални методи и средства за 

постигане на целите.  

8. Определяне на честотата на осъществяване на дейностите за допълнителна подкрепа.  

9. Описание на екипната работа с ученика, на ролята и отговорностите на педагогическите 

специалисти и на родителя при предоставянето на допълнителната подкрепа.  

10. Описание на необходимите ресурси за допълнителната подкрепа и за ефективен преход 

между институциите, както и на координацията на работата с учениците.  

11. Определяне на часовете за ресурсно подпомагане - за ученик със специални 

образователни потребности.  

Родителите задължително се включват в плана за действие като активни участници в 

дейностите.  
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Ако Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование 

препоръча допълнителна подкрепа, но родителите откажат, СУ „Йоан Екзарх Български“ – 

Шумен уведомява Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ с цел 

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

осъзнаване на нуждите на детето.  

При необходимост се изготвя индивидуален учебен план и се разработва 

индивидуална учебна програма по съответните учебни предмети с цел по-лесното 

възприемане от ученика. Индивидуален учебен план се изготвя и за ученици с изявени 

дарби.  

На всеки ученик със специални образователни потребности, който се нуждае от 

допълнителна подкрепа за личностно развитие въз основа на оценката на индивидуалните 

му потребности, се осигурява ресурсен учител.  

 

 

VIII. План за изпълнение на програмата 

Дейности Срок Отговорник 

Екипна работа между учителите и 

другите педагогически специалисти 

постоянен Класни ръководители, учители и 

педагогически специалисти 

Допълнително обучение по учебни 

предмети 

постоянен учители по предмети 

Консултации по учебни предмети постоянен учители по предмети 

Идентифициране на ученици, които 

имат необходимост от обща 

подкрепа 

постоянен 
педагогиччески 

съветник, логопед, 

класен ръководител, учители 

Награждаване на ученици постоянен директор, заместник-директори 

Библиотечно-информационно 

обслужване 

постоянен завеждащ библиотека, учители 

Дейности по интереси в училището постоянен учители  

Кариерно ориентиране на 

учениците 
постоянен кариерен консултант, класен 

ръководител 
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Идентифициране на ученици със 

СОП 
постоянен класен ръководител, учители, 

логопед, ресурсен учител 

Логопедична терапия, 

рехабилитация и консултации 
постоянен логопед 

Психологическа подкрепа, психо-

социална рехабилитация и 

консултации 

постоянен педагогически съветници 

Превантивни мерки за недопускане 

отпадане от училище 
постоянен директор, зам.-директор, 

учители, психолог, класен 

ръководител 

Стимулиране участието на деца с 

изявени дарби в състезания и 

олимпиади 

постоянен учители 

Грижа за здравето постоянен учители,  

медицинско лице 

 

 

IX. Заключение 

 

  За изпълнението на Програмата важно значение има сътрудничеството между 

всички пряко ангажирани институции, неправителственият сектор и училищната общност. 

Всички участници в образователния процес (семейство, училище, институции, НПО) трябва 

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

 

 


