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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ “ – ЯМБОЛ 

8600 Ямбол  ул."Янко Сакъзов"№ 8,046/ 66 31 17;66 31 18;66 68 59 

e – mail: prs@school-slaveykov.org ,  https://school-slaveykov.org/ 

 

 

 

                                          

   УТВЪРДИЛ: ........................................ 

   Илиана Бицова 

 Директор на ОУ „П.Р.Славейков“- Ямбол 

 

 

 

 

Програма за предоставяне на равни възможности  

и за приобщаване на децата и учениците от уязвими 

групи в ОУ „Петко Рачов Славейков“ -  Ямбол 

 

 за учебната 2022/2023 година 

 
 

 

 

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 №14 от 

14.09.2022 година 
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І. Увод 

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

ОУ “Петко Рачов Славейков“- гр. Ямбол 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 български 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 (2015 – 2020 г.); 

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

2020 г.); 

• 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 включва реда и начините за оказване на обща и допълнителна 

подкрепа на всички деца и ученици, които имат необходимост от такива подкрепа, 

съобразно своите лични интереси, потребности и нужди.  

Уязвими групи в ОУ “Петко Рачов Славейков“- гр. Ямбол са ученици, 

диагностицирани със специални образователни потребности, хронични заболявания, 

двигателни увреждания, ученици в риск, ученици, застрашени или жертва на насилие, 

ученици с изявени дарби, ученици сираци и полусираци, ученици бежанци, ученици от 

различни етнически групи и ученици с други идентифицирани нужди.  

Настоящият документ е изготвен от работна група на ОУ „Петко Рачов Славейков“ 

гр. Ямбол. Програмата има за цел да подпомогне дейността на учителите за 

предоставяне на равни възможности и приобщаване на учениците от уязвими групи. 
 

ІІ. Анализ на училищната среда 

Въпреки че през  последните години в училище не  се обучават ученици от 

различни националности, различни вероизповедания, различни традиции и културни 

норми  се налага изграждането на един нов комплекс от умения за общуване и 

познания за другите, за възможните точки на различие и начините за тяхното 

преодоляване, за толерантност към другите -и понякога към самите себе си.  

В училището се предприемат политики в областта на: 

• интеркултурното образование, 

• умението за общуване с представители на различни култури, 

• съзнателно изграждане на толерантност; особено важно се оказва 

обучението на учителите, които са решаващ фактор при възпитанието на 

подрастващото поколение. 
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ІІІ. Водещи принципи при реализация на програмата 

• Равен достъп и приобщаване на всеки ученик; 

• Равнопоставеност и недопускане на дискриминация; 

• Съхраняване на етнокултурното многообразие 

 

ІV. Цели на програмата 

1. Пълноценна социализация на деца и ученици със специални образователни 

потребности, ученици с хронични заболявания и ученици от етническите малцинства. 

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

със специални образователни потребности, ученици с хронични заболявания и 

ученици от етническите малцинства. 

3. Утвърждаване на интеркултурно и подкрепящо образование като неотменна 

част от процеса на модернизация на българската образователна система. 

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

етническите малцинства. 

 

V. Дейности за постигане на целите 

      1. Провеждане на информационни кампании сред родители и общественост за 

разясняване на взаимните ползи от интегрираното обучение на децата и учениците със 

специални образователни потребности, ученици с хронични заболявания 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 децата с увреждания. 

      4. Провеждане на информационни кампании за привличане на млади хора с висше 

образование от етническите малцинства като учители. 

      5. Провеждане на информационни кампании за привличане на млади хора като 

доброволци за работа с деца в риск от отпадане или отпаднали от образователната 

система. 

      6. Назначаване на „помощник на учителя“ от директора на училището, където има 

необходимост от допълнителни образователно-възпитателни дейности с деца и 

ученици със специални образователни потребности и от етническите малцинства (при 

наличие на финансови ресурси). 

      7. Осигуряване при необходимост на допълнително обучение по български език за 

деца и ученици срещащи обучителни трудности. 

      8. Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за 

работа в мултикултурна образователна сред, включително за преподаване на 

български език на ученици, за които той не е майчин. 

      9. Осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси и на организиран 

отдих и физическа активност в мултикултурна образователна среда,  съчетана с 

традициите на отделните етнически групи. 

    10. Изграждане    и    функциониране    на   информационна   система   за 

проследяване на децата и ученици в риск. 

    11. Допълнителна   работа   с   ученици   със   специални   образователни 

потребности и ученици, застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на 

училище. 

    12. Подкрепа на учениците от уязвимите етнически общности за продължаване на 
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образованието им и след задължителната училищна възраст. 

    13. Създаване на условия за развитие на талантливите деца с увреждания чрез 

насърчаване на техните творческите изяви, срещи с ръководители на творчески 

състави и съюзи ( на художници, музиканти, артисти, на музеи, галерии и културни 

институции) за осъществяване на програми с участието на деца с увреждания. 

 

VІ. План за действие по програмата 

 

Дейности Срок Отговорник Забележка 

Идентифициране на 

ученици, които 

имат необходимост 

от обща подкрепа  

постянен  педагогически 

съветник, логопед  

 

Екипна работа на 

учителите от 

конкретни класове 

и паралелки  

постоянен  класен 

ръководител, 

учители  

при необходимост 

Определяне на 

координатор на 

екипа за оказване 

на подкрепа  

до 15.09. директор  

Награждаване на 

ученици  

текущ директор, 

заместник-

директори  

при определен 

повод за поощрение 

Дейности на 

училищния 

информационен 

център, свързани с 

четивна грамотност 

01.11- 01.04 технически 

сътрудник 

да се направи по 

повод Деня на 

книгата 

Представяне на 

занимания по 

интереси в 

училището  

м. септември желаещи учители  

Представяте на 

дейностите по 

интереси на ОДК 

01.10 представители на 

центровете 

при проявен 

интерес от страна 

на центровете 

Кариерно 

ориентиране и 

консултиране в 

класовете от 4 до 7 

по график  педагогически 

съветник, кариерен 

консултант 

 

Идентифициране на 

ученици със СОП 

целогодишно  класни 

ръководители, 

учители, логопед, 

ресурсен учител 

 

Оценка на 

потребности на 

ученици със СОП  

целогодишно  ресурсен учител и 

екип  

не по-късно от 3 

месеца след 

идентифициране на 

потребностите 
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Логопедична 

терапия, 

рехабилитация и 

консултации 

целогодишно  логопед  

Психологическа 

подкрепа, психо-

социална 

рехабилитация и 

консултации 

целогодищно  педагогически 

съветник 

 

Превантивни мерки 

за недопускане 

отпадане от 

училище  

целогодишно директор, зам.-

директор, учители, 

педагогически 

съветник 

 

Организиране и 

провеждане 

на“Училище за 

родители“  

м. март/април директор, екип  при желание от 

родителите 

Стимулиране 

участието на деца с 

изявени дарби в 

състезания и 

олимпиади  

целодогодишно, учители  

Стимулиране 

участието на деца и 

ученици от 

различни етнически 

групи в състезания 

и олимпиади 

целодогодишно, учители  

Съвместни 

дейности с 

МКБППМН 

целогодишно, по 

график 

УКБППМН, 

директор, община 

 

Обучение на 

педагогически 

специалисти за 

работа в 

мултикултурна 

среда 

по график, заложен 

в план за 

квалификация  

директор, 

председатели на 

МО 

 

 

Заключение 

За изпълнението на Програмата важно значение има сътрудничеството между всички 

пряко ангажирани институциии, неправителствения сектор и училищната общност. 

Всички участници в образователния процес (семейство, детска градина, училище, 

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

поставените цели. 

Предложения за изменения и допълнения на Програмата за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи могат да 

правят директорът, преподавателите и др. Предложенията се разглеждат от комисия 
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съставена от участниците в образователно- възпитателния процес, председателят на 

която ги докладва на педагогически съвет. 

Настоящата Програма подлежи на актуализация през цялата учебна година след  

утвърждаване на нормативни актове , които регулират дейността на ЗПУО. 

Настоящата актуализация на Програмата е утвърдена със Заповед на директора № РД-

10-55/15.09.2022г. 
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