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І. ОСНОВНИ ИДЕИ НА ПРОГРАМАТА 

Настоящата програма има за цел да отговори на изискванията и да създаде 

условията за разработване и прилагане на единни, непротиворечиви и цялостни 

институционални политики за подкрепа за личностно развитие на учениците, за 

изграждане на добър организационен климат, за утвърждаване на позитивна 

дисциплина и развитие на училищната общност, които се базират на идеите и 

принципите на приобщаващото образование. Това определя като основен приоритет 

приемането и зачитането на уникалността на всяко дете и ученик - индивидуалните 

потребности и възможности, личностните качества, знанията, уменията и интересите, 

на които образователната институция трябва да отговори по подходящ начин, така че 

ученикът да развие максимално своя потенциал.   

Базисна концепция при разработването на програмата е, че постигането на 

равнопоставеност и недопускането на дискриминация при провеждане на училищното 

образование е възможно, когато са създадени условия за обучение на всички деца и 

ученици заедно, независимо от трудностите и различията, които може да възникнат при 

ученето и научаването и при участието им в дейността на училището. 

Училищната програма е изготвена в съответствие със следните действащи 

стратегически, оперативни и нормативни 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: 

 Закон за предучилищното и училищното образование; 

 Наредба за приобщаващото образование; 

 Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства; 

 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 ученици, които имат необходимост от такива, съобразно техните лични 

интереси, потребности и нужди. 

II. АНАЛИЗ НА РЕАЛНАТА СИТУАЦИЯ  

 

Езикова гимназия „Иван Вазов” е водеща образователна институция в 

национален мащаб, което обуславя интереса на учениците и родителите към 

училището. В гимназията през 2017/2018г. се обучават 1169 ученици от Пловдив и 

страната. Устойчива тенденция е приетите в училището ученици да са с едни от най-

високите резултати в областта от националното външно оценяване в VII-ми клас, което 

определя и профила на нашите възпитаници.  

През изминалата 2016/2017 учебна година  няма данни за полова, етническа 

расова или друга форма на дискриминация. В дневника за регистриране на случаите на 

тормоз в училище за предходната година са регистрирани два случая, които са 

своевременно разрешени. От учениците, обучаващи се в гимназията през 2017/2018 

година, няма такива, които да са регистрирани от ОКБППМН като лица с агресивно 

поведение и противообществени прояви.  

В началото на учебната 2017/2018 година има едно дете със СОП, на което е 

осигурено ресурсно подпомагане от РЦППО. 



3 

 

3 

 

Според определенията в нормативните документи като уязвими групи 

ученици в Езикова гимназия „Иван Вазов“  могат да се посочат: 

 

- ученици със специални образователни потребности; 

- ученици с  хронични заболявания; 

- ученици с двигателни увреждания; 

- ученици в риск; 

- ученици сираци и полусираци;  

- ученици с изявени дарби; 

- ученици от различни етнически групи. 

 

III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 1. Гарантиране на правото на всеки ученик на Езикова гимназия „Иван Вазов“ на 

достъп  до подкрепа за личностно развитие в зависимост от неговите индивидуални 

потребности с оглед възможността за възникване на затруднения в процеса на 

обучението и приобщаването и на необходимостта от подходяща подкрепа. 

2. Сътрудничество между всички участници в процеса на образование - 

училището, центърът за подкрепа за личностно развитие, детето, ученикът, семейството 

и общността. 

3. Предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие, включваща: 

- екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

- консултации по учебни предмети; 

- допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните 

учебни часове; 

- кариерно ориентиране на учениците; 

- занимания по интереси; 

- библиотечно-информационно обслужване; 

- грижи за здравето; 

- осигуряване на общежитие; 

- поощряване  с морални и материални награди; 

- дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 

- дейности за превенция на обучителните затруднения. 

4. Предоставяне при необходимост на допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на учениците, включваща:   

-  работа с дете и ученик по конкретен случай;   

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

рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически 

увреждания;   

- осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, 

технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и 

специалисти;   

- предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със 

сензорни увреждания;   
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- ресурсно подпомагане. 

 5. Осъществяване на дейностите съобразно утвърдените училищни процедури. 

 

IV. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА  

 

Дейности  Срок  Отговорник Забележка  

Идентифициране на ученици, 

които имат необходимост от обща 

подкрепа  

постянен  Класен 

ръководител, 

учители, 

педагогически 

съветник 

Съобразно 

процедурата 

Екипна работа на учителите от 

даден клас за превенция на 

обучителните затруднения на 

учениците. 

постоянен  класни 

ръководители, 

учители  

 

Обмяна на информация, опит  и 

добри практики между учителите 

и другите педагогически 

специалисти. 

постоянен Председатели 

на МО; главни 

учители; 

учители 

 

Определяне на координатор и 

членове на училищния 

координиращ екип.  

Септември 2017 директор  

Създаване на екипи за подкрепа на 

личностното развитие на ученик  

постоянен Директор; 

Координатор 

на училищния 

координиращ 

екип 

При 

необходимост 

/отделен екип 

за всеки 

ученик/ 

Награждаване на ученици  текущ директор, 

заместник-

директори; 

класни 

ръководители, 

ръководители 

на отбори. 

при спазване 

на правилата, 

установени с 

правилника 

на гимназията 

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 

постоянен Библиотекар, 

учители по 

предмети 

Съобразно 

плана за 

действие по 

програмата за 

насърчаване и 

повишаване 

на 

грамотността 

Привличане на ученици към 

дейността на сформирания 

ученически библиотечен съвет 

 

постоянен Библиотекар, 

членове на 

УБС 
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Насърчаване на четенето сред 

учениците чрез: „Седмица на 

четенето“; срещи с писатели и др. 

постоянен Библиотекар, 

членове на 

УБС 

 

Предоставяне на дейности по 

интереси в училището по Проект 

„Твоят час“ 

Октомври – 

юни 

Ръководители 

на клубове, 

групи и др. 

 

Създаване на клубове, ателиета, 

отбори за развитие на 

способностите и за занимания по 

интереси. 

Септември  Учители, 

ръководители 

на извънкласни 

дейности 

 

Кариерно ориентиране и 

консултиране на учениците. 

постоянен педагогически 

съветник, 

класни 

ръководители, 

представители 

на висши 

училища 

Според 

заложеното в 

програмата за 

гражданско 

образование 

Осигуряване на медицински и 

здравни грижи 

постоянен Директор, 

медицински 

специалист 

 

Осигуряване на общежитие за 

ученици от други населени места 

Септември - 

юни 

Директор, 

заместник-

директор, 

възпитатели 

 

Идентифициране на ученици със 

СОП 

целогодишно  класни 

ръководител, 

учители, 

класни 

ръководители, 

ресурсен 

учител 

 

Оценка на индивидуалните 

потребности на ученици в това 

число и със СОП  

целогодишно  ресурсен 

учител и екип  

при 

необходимост 

и съгласно 

сроковете в 

нормативната 

уредба; при 

заявление от 

родител 

Психологическа подкрепа, психо-

социална рехабилитация и 

консултации 

целогодищно  педагогически 

съветник 

 

Превантивни мерки за 

недопускане отпадане от училище  

целогодишно директор, зам.-

директор, 

учители, 

педагогически 

 



6 

 

6 

 

съветник 

Стимулиране участието на деца с 

изявени дарби в състезания и 

олимпиади  

целодогодишно, учители  

Сформиране на училищни отбори 

и участие в Ученически игри и 

турнири 

целогодишно, Учители по 

ФВС; 

Ръководители 

на отбори 

По график за 

УИ и при 

покана от 

организатори. 

Дейности за превенция на тормоза 

и агресията 

Септември - 

юни 

УКССУТ; 

класни 

ръководители; 

Ученически 

парламент 

 

Съвместни дейности с ОКБППМН целогодишно, 

по график 

УКППМН, 

директор, 

районна 

адиминстрация 

Съгласно 

плана на 

училищната 

комисия и 

при 

необходимост 

Провеждане на лекции, беседи, 

презентации на  теми ,включени в 

плана на класния ръководител 

относно противодействие на 

насилието,агресивните 

прояви,кибертормоз,ненасилствена 

комуникация и разрешаване на 

конфликти,превенция на 

зависимостите 

Септември - 

юни 

Педагогически 

съветник, 

класни 

ръководители 

Съгласно 

ПГЗЕИО 

Квалификация на педагогическите 

специалисти за работа с ученици 

със СОП и за ефективно 

управление на класната стая. 

по график, 

заложен в план 

за 

квалификация  

Заместник – 

директори УД, 

председатели 

на МО; 

комисия за 

квалификация 

 

Анкетно проучване на мнението на 

учениците за наличието на тормоз, 

агресия и дискриминация 

Два пъти 

годишно 

Заместник – 

директори УД; 

пед. съветник; 

класни 

ръководители  

 

Осигуряване на ресурсно 

подпомагане 

При 

необходимост 

Директор, пед. 

съветник, 

координатор 

на училищния 

екип 

 

Дейности, свързани с мотивацията 

и  преодоляване на проблемното 

постоянен Постоянни 

комисии; 
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поведение класни 

ръководители; 

заместник – 

директори УД 

Осигуряване на методическа 

подкрепа от регионален център за 

подкрепа на процеса на 

приобщаващо образование и 

съдейства за провеждане на 

различни форми на обучение  на 

педагогическите специалисти в 

училището. 

 

постоянен Координатор 

на училищния 

коорд. екип; 

заместник – 

директори УД 

 

 

 Неразделна част от настоящата програма са планът за работа на 

Училищния координиращ екип за организиране и координиране на процеса на 

осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на за личностно развитие и 

утвърдените карти за оценяване на индивидуалните потребности на учениците и 

процедурите за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на учениците. 


