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ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА цЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

В UCHOBHO УЧИЛИЩЕ „ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
С. ДРАЖЕВО, ОБЩИНА „ТУНДЖА", ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

Програмата е лриета на заседание на Педагогическия съвет (Протокол № 14 от 07.09.2017
година) и утвърдени със Заповед Ns 512 от 08.09.2017 година на директора на училището

.

I. увод
Настоящата програма цели да начертае целите и задачите на работа с деца и ученици от
Основно училище„ Свети Свеrи Кирил и Методий " и урежда взаимоотношенията
между институциите, във връзка с nредоставянето на приобщаващо образование.

Програмата е изrотвена в съответствие с действащите стратегичееки и оперативни
национапни документи на централяите 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 .
Училищяата програма се базира на:
✓ Закон за предучилишното и училигцното образование ;
✓ Наредба за приобщаващото образованието

✓ Стратегия за образователна интеrрация на децата и учениците от етническите
малцинства;
✓
✓
✓
✓

Рамкова програма за интегриране на ромите в бълrарското общество (2010 — 2020 г.);
Национапна стратегия на Р. България за интегриране на ромите (?~ 012 — 2020 г.);
Закон за защита от дискриминации ;
Конвенция за борба срещу дискриминацията а областга на образованието .

Програмата включва редът и яачините за оказване на обща и допълнителна подкрепа на
всички деца и ученици , които имат необкодимост от такива в Основно училище,, Свети
Свети Кирил и Методий ", съобразно неговите лични интереси, потребности и нужди .
Уязвими групи в Основно vчилище„ Свети Свети Кирил и Методий "

ученици,

диагностицирани

със

специални

образователни

потребности,

са деца и

хронични

заболяваиия , двигателни увреждания, деца и ученици в риск, деца-сирацн и полусираци, с
други идентифицирани нужди .
II. IIоДКРЕПА НА ЛИЧНОСТИ4ТО РАЗВИТИЕ

Подкрепата на личностното развитие ее осъществява във връзка и в съответствие с
разработените областни стратеrии за подкрепа на личностното развитие, както и въз основа
на анализ на необходимостта от обща и допълнителна подкрепа.

4би{а подкрепа за личностно развитие
За орrанизиране на подкрепата на личностното развитие в Основно училище„ Свети

Свети Кирил и Методий"

със заповед на директора е определен координатор, който

изпълнява функциите си съобразно Наредба за приобщаващото образование.

Общата подкрепа за личностно развитие се осигурява от постъпването яа ученика в
училишето съобразно индивидуалннте му потребности . Общата подкрепа за личностно
развитие е иасочена към развиване на потенциала на всеки ученик .
Общата подкрепа за личностно развитие а училището , която е насочена към всички
ученици в класа, гарантира участието и изявата им в образователния процес и в дейността на
училището и включва :
]. екипна работа между учителиrе и другите педагогически специалисти ;
2. допълнително обучение по учебни предмети ;
3. допълнителна консултиране по учебни предмети ;
4. кариерно ориентиране на учениците ;
5. занимания по интереси ;
б. библиотечно -информационно обслу '•кване ;
7. грижа за здравето ;
8. поощряване с морални и материални наrради ;
9. дейности sa превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение ;
10. дейности за превеиция на обучителните затруднения ;

11. логопедичха работа.
Част от общата плдкрепа са и утвърдените в Правилника за дейностга на училището
мора.rп3и и материални награди .
Дvпълнителна подкрепа за личностно развитие

Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка на
индивидуалните способности на опредеnен ученик от Основно училище„ Свети Свети Кирил
и Методий"
Оценката на способностите се извършва от специално назначен екип от специалисти,
съобразно необходимостта на детето и след това се потвърждава от Регионален центьр за
подкрепа на приобщааащото образование .
Учениците, за квито може да се поиска оценка на способностите са от слецните
уязвнми групя :
-деца със специални образоаателни потребности - в начanото на учебната година
- деца с хронични заболявания
- деца в риск
- деца с изявени дарби
4
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Допълнителнаrа подкрепа включва :
- работа с дете или ученик по конкретен случай
- психо-социална рехабилитация
-рехабилитация яа слуха
-зрителна рехабилитация
-рехабилитация на комуникативни нарушения
-осигуряване на достъпна архитектурна среда

-специализирани средства
-рвсурсно подпомаrаие
Допълнителната подкрепа св реализира чрез план за действие за всяко конкретно дете .
Родителите задължително се включват в плана за действие като активни участници в

дейностите.
Ако Регионалният ценrьр препоръча допълнителна подкрепа, но родителите откаат,

Основно училище„ Свети Свети Кирил и Методий" уведомява отдел „Закрила на детето"
~ -

към ССП по местоживеене на детето с цел да социалните служби да окажат съдействие и ако
се налага помощ на родителите за осъзнаване на нуждите на детето .
При наличие на три и повече децаlученици в паралелка се осигурява помощник-учител
за подпомаsане работата на учителите. Задълженията на помощник-учителите са разписани в
Наредба за приобщаващото образование .
При необходимост ее изработва индивидуална учебна програма по съотвегните учебни
предметн с цел по-лесното възприемане от ученика, а също се така се изготвя и
индивидуален уиебен план или учебен план за обучение в комбинирана форма на обучение .
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За изпълнението на Програмата важно значение има сътрудничеството между всички пряко
ангажирани инстиryциии, неправителствения сектор, родителеката и местните абщности.
Всички участници в образователния процес (семейство , училище, институции , НПО) трябва
да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигането на поставените цели .

