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ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2021 – 2024) 

 

 

Утвърждавам: /п/ 

РАДКА СТАНЕВА, директор  

на ОУ „Св. Климент Охридски“ 

гр. Павликени 

 

 

І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

ученици от ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Павликени и урежда взаимоотношенията 

между институциите, във връзка с реализацията на приобщаващото 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. 

 Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република 

България (2021 – 2030) 

 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 такава в ОУ „Св. Климент 

Охридски” гр. Павликени, съобразно неговите лични интереси, потребности и нужди. 

На децата и учениците в системата на предучилищното и училищното 

образование се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, която 

осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на 

способностите и уменията им. Подкрепата за личностно развитие се прилага в 

съответствие с индивидуалните и образователни потребности на всяко дете и на всеки 

ученик. 
 

II. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА (SWOT) 

Повишаването на обхвата на децата и учениците в задължително предучилищно и 

училищно образование и намаляването на дела на отпадналите или преждевременно 

напусналите училище са сред най-важните задачи в областта на образованието. Подобрени 

са условията за превенция на отпадането от училище и за мотивация за учене чрез въвеждане 

на нови регламенти относно заниманията по интереси. Значими усилия са насочени към 

приобщаването на ученици от уязвими групи. 
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В училището са създадени условия за подкрепа на индивидуалността на всеки 

ученик чрез премахване на пречките пред ученето и към създаване на възможности за 

развитие и участие на учениците във всички аспекти на живота. Осигурява се подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности. 

Подкрепата се оказва от специалисти, назначени в училището.   

През последните години се прилагат устойчиви политики, насочени към превенция и 

интервенция на насилието и тормоза и за създаване на подкрепяща и сигурна образователна 

среда. Ключов момент за превенция и справяне с агресията и насилието в образователните 

институции е привличането на родителите като активен партньор на педагогическите 

специалисти, образователният медиатор и помощникът на учителя.  

Политиката за приобщаващото образование се надгражда и чрез изпълнение на 

мерки: за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното 

съдържание; за кариерно ориентиране с цел подготовка за преход към следваща 

образователна степен; за мотивация за продължаване на образованието и за участие на 

пазара на труда.  

Осигуряването на равен достъп до образование е сред основните приоритети. Като 

средищно училище ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени, осигурява безплатен 

транспорт за  учениците от I – VII клас от населени места, в които няма училище. 

 

II. Кадрово осигуряване 

Всички педагогически специалисти са с висше образование, магистърска или 

бакалавърска степен, със съответно необходимата специалност и квалификация, отговарят 

на изискванията за заемане на длъжността „учител“ или специалност за работа с ученици 

със СОП. 

 

Учебна 

година 

Непедагогически 

персонал 

Педагогически 

персонал 

Образователно- 

квалификационна степен 

на педагогически  персонал 

ПКС и 

научна степен  

(бр. учители) 

2020/2021    
Бакалавър – 12 

Магистър –  27 

ІІ  ПКС – 6 

ІІІ ПКС – 6 

ІV ПКС – 10 

V  ПКС – 8  

2019/2020   
Бакалавър – 13 

Магистър –  26 

ІІ  ПКС – 6 

ІІІ ПКС – 8  

ІV ПКС – 9  

V  ПКС – 9  

2018/2019   
Бакалавър – 14 

Магистър –  27 

ІІ  ПКС – 6  

ІІІ ПКС – 7  

ІV ПКС – 11  

V   ПКС – 7  

2017/2018    
Бакалавър – 15 

Магистър –  24 

ІІ  ПКС – 5  

ІІІ ПКС – 7  

ІV ПКС – 8  

V ПКС – 9  
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Показатели 
Брой ученици по учебни години 

2020/2021 2019/2020 2018/2019 

В началото на учебната година  310 339 355 

В края на учебната година 298 321 344 

Брой паралелки 15 16 18 

Средна пълняемост на паралелка 19,9 20,3 19,1 

Ученици със специални образователни потребности 27 28 37 

Ученици в индивидуална форма на обучение 

12 от тях  

4 в ЦСОП 

с.Ново село 

14 от тях  

5 в ЦСОП 

с.Ново село 

12 от тях  

6 в ЦСОП   

с.Ново село 

Пътуващи ученици 78 83 88 

Ученици в самостоятелна форма на обучение 4 9 7 

Брой ученици в група за целоднаевна организация 242 240 231 

Брой групи за целоднаевна организация 12 11 10 

Брой ученици, включили се в обучение от 

разстояние в електронна среда 
295 289 - 

Брой отсъствия по неуважителни причини 5622 6241 9742 

Общ брой отсъствия  21744 11797 24245 

Брой ученици допускат много отсъствия 28 24 27 

Ранно напуснали образователната система 0 1 0 

Ученици с образователни трудности 89 85 88 

Ученици включени в групи за занимания по 

интереси 
139 188 177 

 

В ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Павликени можем да определим ученици от 

„уязвими групи”, при които са налични една или няколко от характеристиките: 

 ученици от етнически малцинства, предимно роми;  

 ученици с увреждания или със специални образователни потребности; 

 ученици, отпаднали от училище;  

 сираци, ученици от семейства с един родител;  

 деца и ученици от семейства с ниско ниво на образование;  

 ученици от социално слаби семейства; 

 ученици, чиито родители са в чужбина. 

Характерното за учениците от етнически малцинства е, че при тях мотивацията за 

учене е изключително малка, дори липсва. Обикновено за семейството на тези ученици и за 

тях самите образованието не е ценност. Често приетите ученици в първи клас от 

малцинствата не владеят добре български език, без готовност  са за постъпване в училище. 

Обикновено тези деца не са завършили подготвителна група или ако са били записани, то са 

отсъствали през по-голямата част от учебната година.  

Нерядко учениците с увреждания или със специални образователни потребности 

постъпват в първи клас без да са предприети действия от детските градини по отношение на 

обследване и оценка на потребностите на тези деца. Същите се обучават в детските градини 

по учебните програми за всички ученици без да се отчетат индивидуалните особености, 

което допълнително забавя развитието им.  
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Липсата на всякакви доходи принуждава родителите да търсят препитание в 

чужбина. В много от случаите учениците напускат училище преди завършване на 

учебната година следвайки родителите си. Децата не посещават училище след 

преместването си в чужбина. Когато семействата се завърнат в България учениците не 

могат да продължат да учат със своите съученици, а са записвани в отново в същия клас 

(този, във който са прекъснали обучението си), което ги демотивира. При повечето от 

случаите - когато децата останат в България, а в чужбина работят родителите им, 

отговорността за възпитанието, съответно за редовното посещение на учебни занятия, се 

поверява най-често на бабата или друг роднина, който не е достатъчен авторитет за 

ученика и не може да се справи с тези задължения. Не са малко и случаите, при които 

родителите просто не изпращат децата си на училище. Нямат постоянни доходи и при 

налагане на парична санкция тя остава несъбираема.  

Ученици, прекъсвали обучението си по различни причини (временно пребиваване в 

чужбина, болест или др.) изпитват затруднения за наваксване на пропуснатия материал. 

Невъзможността на родителите да ги подпомогнат при преодоляване на затрудненията ги 

демотивира. Често тези ученици не посещават допълнителните форми за попълване на 

пропуските в знанията, организирани в училище (допълнително обучение за повишаване 

на постиженията по общообразователна подготовка, консултации), нито участват в 

извънкласните дейности. Рискът от отпадане при тях е изключително голям. 

Усложнената епидемиологична обстановка наложи провеждане на обучение в 

електронна среда от разстояние. Поради липса на устройства и интернетсвързаност част 

от учениците да не се включат в обучението. Ефектът върху учениците е изключително 

голям – обучителни затруднения, липса на мотивация за включване и повишен риск от 

ранно напускане.  

 

III. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА: 

Обща цел на програмата: 

Предоставяне на равни възможности на учениците от уязвими групи и гарантиране 

на тяхното качествено образование и участие в училищния живот заедно с останалите 

ученици. 

Специфични цели на програмата: 

1. Пълноценна социализация на учениците от уязвими групи. 

2. Гарантиране на равен достъп до качествено образование за учениците от 

уязвими  групи. 

3. Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от 

учебния                         процес и училищния живот 

4. Съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от 

етническите  малцинства. 

 

IV. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

1. Ученици от етнически малцинства, предимно роми;  

2. Ученици с увреждания или със специални образователни потребности; 

3. Ученици, отпаднали от училище;  

4. Сираци, ученици от семейства с един родител;  
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5. Деца и ученици от семейства с ниско ниво на образование;  

6. Ученици от социално слаби семейства; 

7. Ученици, чиито родители са в чужбина. 

 

V. 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 анализ на необходимостта от обща и допълнителна подкрепа, която се идентифицира 

съответно от класните ръководители и учители по предмети и от екипите за допълнителна 

подкрепа в училището. 

За организиране на подкрепата на личностното развитие в ОУ „Св. Климент 

Охридски” гр. Павликени, всяка учебна година, съгласно Наредбата за Приобщаващо 

образование , да се назначава координатор, желателно е това да е заместник директора по 

учебната дейност.   

1. Обща подкрепа 

Общата подкрепа за личностно развитие в ОУ „Св. Климент Охридски” гр. 

Павликени да   се предоставя от учителите и от други педагогически специалисти. При 

необходимост да се търсят външни специалисти. 

Общата подкрепа за личностно развитие в училището, която е насочена към всички 

ученици в класа, да гарантира участието и изявата им в образователния процес и в дейността 

на училището и  да включва: 

1) екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

2) допълнително обучение по учебни предмети; 

3) допълнително консултиране по учебни предмети; 

4) кариерно ориентиране на учениците; 

5) занимания по интереси; 

6) библиотечно-информационно обслужване; 

7) грижа за здравето; 

8) поощряване с морални и материални награди; 

9) дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 

10) дейности за превенция на обучителните затруднения, включително 

логопедична работа.  

Екипната работа  да включва: 
1) обсъждане на дейностите за обща подкрепа, в които се включват децата 

и учениците – обмен на информация и на добри педагогически практики с цел подкрепа на всички 

учители за подобряване на работата им с децата в групата или с учениците в класа; 

2) провеждане на регулярни срещи за преглед и обсъждане на информация за 

обучението и развитието на ученик, набелязване на конкретни мерки за обща подкрепа само 

за отделни деца и ученици. 

Допълнителното обучение по учебни предмети да  е насочено към ученици, които 

имат системни пропуски по даден учебен предмет и/или за които се препоръчва такова 

обучение в плана за подкрепа. Потребностите от допълнителното обучение  да се определят 

от учителя по предмета и координатора, а за учениците със специални образователни 

потребности – от екипа за подкрепа за личностно развитие. 
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Допълнителното консултиране по учебни предмети  да е достъпно за всички 

ученици и  да се предоставя от учителите по предмети ежеседмично в рамките на учебната 

година.  

Кариерното ориентиране в училищното образование да включва взаимно допълващи 

се дейности за информиране, диагностика, консултиране, посредничество и проследяване с 

оглед подпомагане на учениците в техния самостоятелен и осъзнат избор на образование 

и/или професия и осъществяване на връзка между училището и пазара на труда. 

Библиотечно-информационното обслужване в ОУ „Св. Климент Охридски” гр. 

Павликени да се осигурява от функционираща училищна библиотека, която чрез 

осъществяване на различни дейности да представлява част от общата подкрепа на учениците. 

Грижата за здравето да се осигурява чрез създаване на условия за достъп на 

учениците до медицинско обслужване. 

В ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Павликени да се организират програми, свързани 

със здравното образование, здравословното хранене, първа до лекарска помощ и други. 

Децата и учениците да се поощряват с морални и материални награди за високи 

постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към 

развитието на училищната общност.  

Основен принцип при институционалната политика за противодействие на тормоза  

да е прилагането на цялостен подход, полагане на координирани и последователни усилия за 

неговото предотвратяване и създаване на по-сигурна среда в институцията. Дейностите по 

превенция и интервенция да  се разработват въз основа на Механизма за противодействие на 

училищния тормоз между децата и учениците в училище и на алгоритъма за неговото 

прилагане, утвърдени от министъра на образованието и науката. 

 

2. Допълнителна подкрепа 

Допълнителната подкрепа за личностно развитие да се предоставя в зависимост от 

плана за подкрепа на детето или ученика, в който се определят конкретните дейности за 

допълнителната подкрепа за личностно развитие и от необходимите специалисти за 

предоставянето на подкрепата. 

Допълнителната подкрепа да включва: 

1) Работа с дете и ученик по конкретен случай. 

2) Психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна 

рехабилитация, рехабилитация при комуникативни нарушения и при физически увреждания. 

3) Осигуряване на достъпна архитектурна среда, обща и специализирана 

подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически 

материали, методики и специалисти. 

4) Предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за ученици със 

сензорни увреждания. 

5) Ресурсно подпомагане. 

Оценката на способностите да се извършва за всеки  ученик, за който има заявка за 

оценка на индивидуалните потребности.Същата да се извършва от  екип за подкрепа за 

личностно развитие, в който влизат специалисти - психолог, логопед, ресурсен учител, 

съобразно необходимостта на ученика и тя да се потвърждава от Регионален център за 

подкрепа на приобщаващото образование. 
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Учениците, за които може да се поиска оценка на способностите са от следните 

групи: 

1) за деца или ученици със специални образователни потребности, обхваща период 

от минимум една учебна година до максимум края на съответния етап от степента на 

образование; 

2) за деца и ученици в риск, обхваща времето на планираните дейности за работа по 

конкретния случай, която се осъществява в училище и  в сътрудничество с отдел „ Закрила 

на детето“; 

3) за деца и ученици с изявени дарби, обхваща период от минимум една 

учебна година; 

4) за деца и ученици с хронични заболявания, обхваща периода, необходим за 

лечението на детето или ученика. 

Допълнителната подкрепа за личностно развитие да се реализира от училището чрез 

план за подкрепа, изготвен за всеки отделен ученик . 

При отказ на родителите да приемат оказаната допълнителна подкрепа на ученика, 

ръководството на ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Павликени да уведомява отдел „Закрила 

на детето“ 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 такива случаи 

училището задължително да  организира дейности по обща подкрепа. 

При несъгласие на родителя с оценката на индивидуалните потребности на детето или 

ученика със специални образователни потребности, извършена в училището, той може да 

подаде заявление до директора на съответния регионален център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование за организиране на повторна оценка на индивидуалните 

потребности на детето или ученика в 14-дневен срок от извършването на оценката от екипа 

за подкрепа за личностно развитие. Родителят да посочва в заявлението мотивите за 

несъгласието си с оценката на индивидуалните потребности на ученика със специални 

образователни потребности. 

Ресурсен учител да се осигурява на всеки ученик със специални образователни 

потребности, за което вследствие на оценката на индивидуалните потребности е установена 

необходимост от ресурсно подпомагане 

Логопед да се осигурява на  ученик с идентифицирани потребности от логопедична 

рехабилитационна работа и терапия. 

Психолог да се осигурява на ученик с идентифицирани потребности от 

психологическа подкрепа и терапия, необходимост от директна работа и консултиране. 

Помощник на учителя да се осигурява при повече от 3  ученици със специални 

образователни потребности в паралелка в училището, когато учениците са с комплексни 

потребности, вследствие на емоционално-поведенчески проблеми при разстройство от 

аутистичния спектър или при друго увреждане, нарушение или заболяване 

При необходимост да се изработват индивидуални учебни програми по съответните 

учебни предмети и индивидуален учебен план.  

За ученици с изявени дарби също да се изработва индивидуален учебен план при 

необходимост. 
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VI. ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА  

 

Дейности Срок Отговорник Забележка 

Кариерно ориентиране и консултиране на 

учениците от ІІІ до VІІ клас 
01.12, 01.05 

педагогически съветник, кариерено 

консултант, класни ръководители, Бюро по 

труда 

 

Идентифициране на индивидуалните 

потребности на деца и ученици, за които има 

индикации, че са със специални образователни 

потребности 

целогодишно 

класни ръководител, учители, логопед, 

ресурсен учител, педагогически съветник/ 

психолог 

 

Оценка на индивидуалните потребности  на 

ученици, за които има индикации, че са със 

специални  образователни потребности 

целогодишно ресурсен учител и екип 

не по-късно от 3 месеца след иденти- 

фициране на нуждата или до края на 

учебната година. 

Логопедична терапия, рехабилитация и 

консултации 
целогодишно логопед 

Дейността се осъществява в рамките 

на проект BG05M2OP001-3.018 

"Подкрепа за приобщаващо 

образование" 

Психологическа подкрепа, психо-социална 

рехабилитация и консултации 
целогодишно педагогически съветник/психолог 

Дейността се осъществява в рамките 

на проект BG05M2OP001-3.018 

"Подкрепа за приобщаващо 

образование" 

Превантивни мерки за недопускане отпадане 

от училище 
целогодишно 

директор, психолог/ педагогически 

съветник , заместник директор, учители, 
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Мотивиране учениците за включване в групи 

за занимания по интереси, с цел социална 

интеграция и превенция на отпадането 

в началото на 

учебната 

година 

кл. ръководител и педагогически съветник 
анкетиране за участие в занимания по 

интереси 

Повишане интеркултурните компетентности 

на учениците 

през учебната 

година 

учители в групи за целодневна 

организация 

Провеждане на теми в заниманията 

по интереси, посветени на фолклора 

на етносите 

Стимулиране  участието на ученици с 

изявени дарби в състезания и олимпиади 
целогодишно, учители 

Участие в олимпиади, състезания от 

националния календар, общински и 

училищни  инициативи/състезания и 

конкурси  

Стимулиране участието на учениците от 

различни етнически групи в състезания и 

олимпиади 

целогодишно, учители 

Участие в олимпиади, състезания от 

националния календар, общински и 

училищни  инициативи/състезания и 

конкурси 

Съвместни дейности с МКБППМН, 
целогодишно, 

по график 

УКБППМН, директор,училищен 

координационен съвет, районна 

администрация 

Изпълнение на дейности от 

годишните планове на училищните 

комисии 

Обучение на педагогически специалисти за 

работа в мултикултурна среда – поддържане 

и продължаване на квалификацията 

по график, 

заложен в 

план за 

квалификация 

директор, председатели на МО 

Дейността се осъществява в рамките 

на проект № BG05M2OP001-3.017-

0037-C01 „Заедно за успеха на всеки 

ученик: повишаване на капацитета на 

педагогическите специалисти за 

работа в мултикултурна среда“ на 

ЦМЕДТ „Амалипе“ 
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Осигуряване на технически устройства за 

участие в синхронно обучение в електронна 

среда от разстояние 

при 

необходимост 
директор, кл. ръководител 

Устройствата са осигурени от 

бюджета, целево финансиране, НП 

„ИКТ в училищното образование“ и 

проект BG05M2OP001-5.001-0001 

„Равен достъп до училищно 

образование в условията на кризи“ 

Обучение на ученици и родители за 

придобиване на дигитални умения, 

необходими за участие в синхронно обучение 

в електронна среда от разстояние 

в началото на 

учебната 

година 

определени от директора служители 

Дейността се осъществява в рамките 

на проект BG05M2OP001-5.001-0001 

„Равен достъп до училищно 

образование в условията на кризи“ 

Подпомагане родителите при възпитание на 

учениците чрез провеждане на тематични 

срещи по актуални теми, посветени на 

проблемите в израстването на младите хора 

през учебната 

година  

класни ръководители, педагогически 

съветник 

Дейностите са в рамките на НП 

„Участвай и променяй – родителят, 

активен партньор в училищния 

живот“ 

Подпомагане адаптацията на учениците при 

преход от един етап на обучение в друг 

през учебната 

година  

учители в 1 клас и 4 клас, учители в 

прогимназиален етап 

провеждане на съвместни уроци на 

учители в начален и прогимназиален 

етап; екипна работа 

 

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За изпълнението на Програмата важно значение има сътрудничеството между всички пряко ангажирани институции, неправителствения 

сектор  и местната общност. Всички участници в образователния процес (семейство, училище, институции, НПО) трябва да бъдат еднакво отговорни 

и ангажирани за постигането на поставените цели. 

 

Програмата е утвърдена със заповед на директора РД 08- 133/28.10.2021 г., след решение на Педагогически съвет – Протокол № 

1/30.09.2021 г. и съгласуване с Обществен съвет – Протокол № 16/27.10.2021 г. 
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