
29.СУ „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“ 

1202 София, р-н „Сердика“, ул. „Г. С. Раковски“ № 20; 

тел./факс: 8 31 30 20, 8 31 91 19, 8 31 01 70 

www.sou29.com; e-mail: sou_29 @abv.bg 
 

 

Утвърдил: 

Директор: ……………………… 

Маргарита Милева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

за предоставяне на равни възможности    

и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 

 

2022/2023 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящата програма е приета от Педагогическия съвет – протокол №12/12.09.2023 г. 



29.СУ „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“ 

1202 София, р-н „Сердика“, ул. „Г. С. Раковски“ № 20; 

тел./факс: 8 31 30 20, 8 31 91 19, 8 31 01 70 

www.sou29.com; e-mail: sou_29 @abv.bg 

 

УВОД 

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

ученици от 29.СУ "Кузман Шапкарев" и урежда взаимоотношенията между 

институциите, във връзка с предоставянето на приобщаващо образование. 

Всяко дете има право на достъп до образование независимо от етническия му 

произход, наличието на увреждане или икономическото положение на семейството му и 

това право е залегнало в Конвенцията на ООН за правата на детето. Процесът на 

приобщаване се състои в търсене на ресурсите на всяко дете за активното му участие в 

училищната общност. 

Настоящата Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

деца от уязвимите групи е разработена при съобразяване нормите на Закона за 

предучилищното и училищното образование и Наредбата за приобщаващото 

образование, определяща държавния образователен стандарт за приобщаващото 

образование и в съответствие с действащите стратегически и оперативни национални 

документи, в изпълнение на държавната политика за предоставяне на равни възможности 

на всички български граждани и за приобщаване на децата и учениците от уязвими 

групи. 

Уязвими са онези лица и групи от хора, 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 икономиката и стават жертава или попадат в ситуация на риск от 

маргинализиране и социално изключване. Необходима е целенасочена политика на 

интеграция и предоставяне на равни възможности на децата от етническите малцинства, 

деца със специални образователни потребности, деца с увреждания, деца с хронични 

заболявания, деца жертви на насилие както и деца на многодетни семейства. Това са така 

наречените уязвими групи деца и ученици. 

  

І. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

1. Пълноценна социализация на децата от уязвими групи. 

2. Гарантиране на равен достъп до качествено образование за деца от уязвими групи. 

3. Утвърждаване на интеркултурното, гражданското и приобщаващото образование 

като неотменна част от процеса на модернизация в училище. 

4. Откриване и развитие на уникалните заложби на децата от уязвими групи. 

  

ІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

1. Дейности за повишаване компетентностите на учителите за работа с деца от 

уязвими групи: 

- Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за 

работа в мултикултурна образователна среда. 

- Изграждане и функциониране на информационна система за проследяване на деца 

в риск. 

- Прилагане на разнообразни практики насочени към съхраняване и развитие на 

културната идентичност на децата от етническите малцинства. 

- Ранно идентифициране на деца от уязвими групи. 

- Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения. 

 

2. Дейности за интеграция на децата от уязвими групи в училище: 

- Създаване на условия за успешна адаптация на децата и учениците от уязвимите 

групи и пълноценно включване в образователния процес. 

- Повишаване на степента на училищна готовност на децата от ромски произход за 

осигуряване на равен старт в училище. 
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- Подобряване на здравния статус на децата и учениците от уязвими групи чрез 

редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие. 

- Превенция на неглижирането, насилието и други рискове в ранна детска възраст. 

Осигуряване на подкрепа за деца и ученици, живеещи в неблагоприятна семейна, 

емоционална и културна среда. 

- Ранно оценяване на индивидуалните потребности на децата и учениците с цел да 

им се предложи и осигури адекватна помощ. 

- Преодоляване на затрудненията на децата и учениците с обучителни проблеми 

чрез осигуряване на специализирана помощ в обучението, общуването с 

връстниците, справянето с емоционални и други проблеми. 

- Подкрепа на разнообразни съвместни изяви на деца и ученици от различни 

етнически общности за съхраняване и развитие на общите и специфични традиции 

по регион. 

 

3. Дейности за формиране и развитие на родителски умения и подкрепа към 

родителите: 

- Повишаване на родителския капацитет за отглеждане и възпитание на децата чрез 

предоставяне на възможности на родителите от уязвими групи за придобиване на 

познания, трениране на умения и създаване на нагласи за отговорно и зряло 

родителство. 

- Повишаване ролята на родителите като основен фактор в социалното, здравното и 

емоционално развитие на децата и учениците. 

- Мотивиране и активно включване на родителите в интеграционния процес, както 

и приемане идеята за ценността на образованието за бъдещето на децата им. 

- Преодоляване на негативните нагласи и стереотипите на останалите родители към 

малцинствените и уязвими групи чрез взаимно опознаване и приемане на 

различията. 

- Провеждане на информационни кампании и родителски срещи за родителите с 

цел разясняване на взаимните ползи от интегрираното обучение на децата от 

уязвими групи. 

 

III. ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

Дейности Срок Отговорници 

1. Идентифициране на индивидуалните 

потребности на ученици със специални 

образователни потребности, в риск от отпадане, 

от уязвими групи на новите ученици. 

 

 

 

 

2. Провеждане на информационна кампания за 

възможностите за участие в извънкласна работа, 

занимания по интереси и организиран отдих и 

спорт в мултикултурна образователна среда, 

съчетана с традициите на отделните етнически 

групи. 
 

3. Превенция на обучителните затруднения – 

анализ на входното равнище по предмети, 

провеждане на консултации и допълнителни 

обучения 

септември-

октомври  

 

 

 

 

 

 

септември-

октомври  

 

 

 

 

 

септември-

октомври  

 
 

Екип за подкрепа 

за личностно 

развитие, екип от 

РЦПППО, касните 

ръководители, 

учителите по 

предмети 

 

Класните 

ръководители, 

учителите по 

предмети 

 

 

 

Учителите по 

предмети 
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4. Определяне и сформиране на групи за дейности 

по интереси 

5. Създаване на условия за развитие на 

талантливите деца чрез насърчаване на техните 

творческите изяви. 

 

 

6. Запознаване на новите ученици с дейността на 

библиотеката, както и предоставяне 

пространството в библиотеката за различни 

групи, клубове и занимания по интереси. 

 

7. Споделяне на добри практики на класните 

ръководители на випуск при работа с ученици от 

уязвими групи. 

 

8. Осигуряване на допълнителна квалификация на 

педагогическите специалисти за работа с 

родители и решаване на конфликти. 

 

9. Кариерно ориентиране и мотивация на 

учениците от уязвимите групи за продължаване 

на образованието им и след задължителната 

училищна възраст. 

 

10. Адаптиране включването на ученици със 

специални образователни потребности, ученици 

с физически и ментални увреждания и ученици 

от етническите малцинства и ученици в риск в 

STEM обучението. 

 

11. Срещи с успели бивши възпитаници в различни 

професионални области във връзка с кариерното 

ориентиране на учениците от 7. и 12. клас. 
 

 

12. Осигуряване при необходимост на 

допълнително обучение по български език за 

деца и ученици от етническите малцинства и на 

учениците, търсещи или получили 

международна закрила 

 
 

13. Осигурявене на безплатни хартиени и 

електронни учебници и помагала за учениците 

от I до VII клас 

14. Осигуряване на технически средства за обучение 

от разстояние в електронна среда при 

извънредна епидемична обстановка 

септември-

октомври  
 

постоянен 

 

 

 
 

постоянен 
 

 

 
 

 

 

постоянен 

 
 
постоянен 

 
 

 
по график в 

часа на 

класа 

 

 

постоянен 

 

 

 

 
 

 

по график в 

часа на 

класа 

 
постоянен 
 

 

 
 
 
 

постоянен 

 

 
 

при 

въвеждане 

на ОРЕС 

 
 

класните 

ръководители, 

учителите по 

предмети 

 

библиотекар, 

учителите по БЕЛ, 

ръководителите на 

групи по интереси 

 

ЕКК на класните 

ръководители 

 

 

директор 

 

 

 

класните 

ръководители 

 

 

 

учителите по 

информатика и ИТ 

 

 

 
 

 

класните 

ръководители 

 

 
учителите по БЕЛ 

 

 

 

 
 

директор 

 
 

 

директор 
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ІV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

- Участие на всички заинтересовани страни в процеса на образователната 

интеграция. Успешно интегрирани децата и учениците в мултикултурна 

образователна среда. 

- Повишен обхват на децата и учениците, подлежащи на задължително 

образование. 

- Придобити знания, умения и компетентности за работа в мултикултурна 

образователна среда в подготовката на педагогическите специалисти. 

 

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, училище, институции, НПО) 

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

 


