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І. УВОД 
 

 Настоящата програма цели да регламентира условията и начините за 

осигуряване на подкрепа за равен достъп до качествено образование и за развитие 

на потенциала на всяко дете и ученик с цел неговата личностна, професионална и 

гражданска реализация в обществото. 

 Програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

деца и ученици от уязвим групи в СУ «Г. Бенковски» се реализира в съответствие 

със следните принципи:  

 Гарантиране на правото на всяко дете и ученик на достъп до Спортно 

училище и на правото му на качествено образование;  

 Осигуряване на достъпа на всяко дете и ученик до подкрепа за личностно 

развитие в зависимост от неговите индивидуални потребности; 

 Прилагане на диференцирани педагогически подходи, ориентирани към 

интересите и стимулиращи мотивацията на детето и на ученика, 

съобразени с възрастовите и социалните промени в живота му;  

 Приемане и зачитане на уникалността на всяко дете и ученик – 

индивидуалните потребности и възможности, личностните качества, 

знанията, уменията и интересите; 

 Равнопоставеност и недопускане на дискриминация на каквато и да основа 

при провеждане на учебно-тренировъчния процес в СУ «Георги 

Бенковски»;  

 Сътрудничество между всички участници в процеса на приобщаващото 

образование – училище, ученик, семейството и образователните 

институции в областта 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 

 Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства; 

 Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество; 

 Национална стратегия на Р. България за интегриране на ромите; 

 Закон за защита от дискриминация; 

 Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието. 

 

 Уязвими групи са деца и ученици, диагностицирани със специални 

образователни потребности, хронични заболявания,  деца и ученици в риск, деца 

и ученици, застрашени или жертва на насилие, деца с изявени дарби, деца-сираци 



и полусираци, деца-бежнаци, деца от различни етнически групи и малцинства и 

други с други идентифицирани нужди.  

 

II. ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ  

Училището прилага цялостна политика за подкрепа за личностно развитие 

на детето и ученика, за изграждане на позитивен организационен климат, за 

утвърждаване на позитивна дисциплина и развитие на училищната общност, 

които се базират на идеите и принципите на приобщаващото образование. 

Подкрепата за личностно развитие осигурява подходяща физическа, 

психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията на  

учениците. Подкрепата за личностно развитие се предоставя в съответствие с 

индивидуалните образователни потребности на всеки ученик.  

 

2.1 Обща подкрепа  

 

 За организиране и координиране на процеса на осигуряване на обща и 

допълнителна подкрепа за личностно развитие, директора определя ЗДУД за 

координатор на екипа за личностна подкрепа, който се подпомага от други 

педагогически специалисти.  

Екипът от педагогически специалисти изпълнява функциите си съобразно 

Наредба за приобщаващото образование.  

 

 Общата подкрепа е насочена към развитие на потенциала на всеки ученик в 

учебно-тренировъчния процес, включвайки:   

1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;  

2. допълнително обучение по учебни предмети; 

3. допълнителни консултации по учебните предмети; 

4. кариерно ориентиране на учениците; 

5. занимания по интереси;  

6. библиотечно-информационно обслужване;  

7. грижа за здравето; 

8. осигуряване на общежитие; 

9. поощряване с морални и материални награди; 

10.  дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното 

поведение;  

11.  дейности за превенция на обучителните затруднения; 

12.  логопедична работа; 

 

2.2. Допълнителна подкрепа  

 Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осъществява въз основа 

на извършена оценка на индивидуалните потребности на конкретен ученик от 

Спортно училище „Георги Бенковски”. 

 Оценката се извършва от екип от специалисти, утвърден със заповед на 

директора за конкретен ученик по чл. 187, ал. 2 от ЗПУО. 

 Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя в 

зависимост от плана за подкрепа на детето или ученика. 



 Учениците, на които може да се оказва допълнителна подкрепа за 

личностно развитие са от следните уязвими групи: 

 деца със специални образователни потребности   

 деца в риск 

 с изявени дарби 

 деца с хронични заболявания 

Допълнителната подкрепа включва:  

 работа с дете или ученик по конкретен случай 

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

рехабилитация,  рехабилитация на комуникативни нарушения  

 осигуряване на достъпна архитектурна среда, обща и специализирана 

подкрепяща среда, технически средства, специализирани оборудване, 

дидактически материали  

 предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците 

със сензорни увреждания 

 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. 

 

III. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА  

 

Дейности 

 

 Екипна работа на учителите, преподаващи в даден клас, oбмяна на 

информация, опит и добри практики между преподавателите и другите 

педагогически специалисти. 
 Срок – постоянен 

 Отговорник - класен ръководител, учители 

 Провеждане на допълнителни консултации на учениците при трудности в 

усвояването на материала по конкретен учебен предмет или след анализ 

на резултати от входящи нива. 

     Срок – при нужда 

                    Отговорник – учители по общообразователни предмети, възпитатели 

 Изготвяне на програми за развитие на учениците с обучителни трудности.  

     Срок – при нужда 

                    Отговорник – учители по общообразователни предмети, възпитатели 

 Прилагане на различни подходи  съобразно личностните особености при 

проверка и оценка на знанията на ученици от уязвими групи. 

    Срок - постоянен 

     Отговорник – учители по общообразователни предмети и по         

специализирана подготовка 

 Включване на учениците в извънкласни дейности и мероприятия- 

тържества, конкурси, състезания, концерти.        

      Срок - постоянен 



       Отговорник – учители и възпитатели 

 Организиране и представяне на дейности по интереси в училището.  
 Срок – постоянен 

    Отговорник- училищно ръководство и педагогически  специалисти

 Материални награди за високи постижения на отделни ученици. 

     Срок – при повод за поощрение 

 Отговорник – класен ръководител, учител по вид спорт, директор 

 Връчване на похвални писма до родителите на ученици с отличен успех и 

високи   постижения. 

     Срок – при повод за поощрение 

 Отговорник – класен ръководител, учител по вид спорт, директор 

 Осигуряване на достъп до училищната библиотека и до всички налични 

информационни ресурси с цел изграждане на навици за четене и 

компетентности за търсене и ползване на информация. 

 Срок - постоянен 

 Отговорник – завеждащ библиотека 

 Осигуряване на медицинско лице в училище. 

     Срок – постоянен 

     Отговорник – училищно ръководство 

 Осигуряване на сигурна и безопасна материална база и спазване на мерките 

за ограничаване разпространението на COVID 19. 

     Срок – постоянен 

     Отговорник – училищно ръководство, лекар спортна медицина 

 Провеждане на беседи по здравни теми, свързани с превенция и здравословен 
 начин на живот. 

 Срок – постоянен, час на класа 

     Отговорник – класни ръководители и медицинско лице 

 Кариерно ориентиране и консултиране на ученици. 

 Срок – май, 2023 г. 

 Отговорник - педагогически съветник, кариерен консултант от кариерен    

 център  

 Изработване на етични правила за поведение в час на учениците. 
     Срок: октомври, 2022 г. 
     Отговорник -  класни ръководители, Училищен координационен съвет 

 Психологическа подкрепа и консултации с учениците. 

 Срок - постоянен 

 Отговорник – педагогически съветник 

 Разговори с родителите и осигуряване на своевременна психологическа 
подкрепа на ученици в риск. 

     Срок - постоянен 

 Отговорник – педагогически съветник 

 Съвместна работа с Дирекция за социално подпомагане, ДПС, РПУ и други 
институции. 

     Срок - постоянен 



 Отговорник – училищно ръководство, педагогически съветник 

 Разработване на мерки за недопускане отпадане от училище на ученици. 

 Срок - постоянен 

 Отговорник – всички педагогически специалисти 

 Организиране на екипни посещения /класен р-л, треньор, педагогически 

съветник/ в домовете на застрашените от отпадане ученици в риск. 

Срок – при нужда 

Отговорник – директор 

 Изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по 

обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от училище на 

ученици в задължителна училищна възраст. 

Срок – при нужда 

Отговорник – уч. ръководство, администратор ИСРМ 

 Стимулиране участието на деца с изявени дарби в състезания и олимпиади.  

 Срок – постоянен 

 Отговорник – учители по сп. подготовка и по общообразователни предмети 

 Стимулиране участието на ученици от различни етнически групи в 

състезания и олимпиади. 

 Срок – постоянен 

 Отговорник – учители по сп. подготовка и по общообразователни предмети 

 Обучение на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда. 

 Срок - по график, заложен в план за квалификация 

 Отговорник- директор, председатели на МО 

 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 За изпълнението на Програмата важно значение има сътрудничеството между 

всички пряко ангажирани педагогически специалисти и институциии. Всички 

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

трябва да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигането на поставените 

цели. 

 Програмата е създадена на основание чл. 263, ал. 1, т. 9 от ЗПУО  и е приета 

с решение от Педагогически съвет с протокол № 14 от 30.08.2022г.



 


