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                                                                            Утвърдил:                 

                                            /Л. Минкова/ 

Със заповед № РД11-44/15.09.2022 г. 

 

Училищна програма 

за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от 

уязвими групи за 2022/2023 учебна година 

Програмата е създадена на основание чл. 258 и 259 от ЗПУО и чл. 31 ал. 1, т. 6 от 

Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти и приета от Педагогически съвет съвет № 13 

от 13.09.2022 г. на основание чл. 263, ал. 1, т. 9 от Закона за предучилищното и училищното 

образование. 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Уязвими са онези лица и групи, 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 жертва или попадат в ситуация на риск от социално изключване. Причините за това са 

различини и разнообразни като: живот в крайна бедност или ниски доходи и материални 

лишения; социални и психологически фактори; недостъпна среда; здравни и възрастови 

проблеми; липса или недостатъчни социални умения и образование; отношение към тях, 

основано на предразсъдъци; липса, ограничен достъп или неадекватни услуги и т.н. 

Уязвимите групи ученици имат право на зачитане, уважение и закрила от закона. 

Отношението на СУ „Отец Паисий” към тях е основано на признаване на тяхната 

равнопоставеност и равни възможности. За нас те са важна и пълноценна част от обществото и 

затова работим за тяхната социална интеграция и социално включване. 

В СУ „Отец Паисий”  уязвимите групи ученици се приемат като хора със способности и 

потенциал, а не като хора единствено с проблеми и ограничения. 

Училищната програма за равен достъп до образование работи в посока за изграждане на 

среда за: 

• разгръщането на потенциала на всеки ученик за личностно развитие, както и успешна 

реализация и социализация; 

•    по-високо качество и по-добър достъп до образование; 

•    ранна превенция на обучителни затруднения; 

• включващо обучение на ученици със специални образователни потребности (СОП); 

•  включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно поведение; 

 

НОРМАТИВНА ОСНОВА НА УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА 

 

•  Законът за предучилищното и училищно образование; 

•  Наредба за приобщаващото образование; 
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•  Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства; 

•  Закон за защита от дискриминация; 

•  Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието; 

•  Механизъм за противодействие на училищния тормоз; 

•  Национална стратегия за хората с увреждания 2021 – 2030 г. 

  Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 

Софийска област 2020 г. -2022 г. 

  Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 

Софийска област 2020 г. -2022 г. 

Програмата включва редът и начините за оказване на обща и допълнителна подкрепа на 

всички ученици, които имат необходимост от такива в СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков, 

осигуряване на подкрепа и качествено образование, приемане на индивидуалността на всеки 

ученик и включване на ресурси, насочени към създаване на възможности за развитието и 

участието им в различни сфери на живота. 

 Настоящата училищна програма има за цел да защити правата и интересите на 

учениците от I до XII клас с изявени дарби, хронични заболявания, двигателни увреждания, 

ученици в риск, такива, които са застрашени от отпадане, застрашени или жертва на насилие, 

сираци и полусираци, ученици от различни  етнически групи и други с идентифицирани нужди, 

застрашени от отпадане по различни причини, за които съществува риск от социално 

изключване. Училището предоставя равни възможности за приобщаване на учениците от 

уязвими групи, както и ефективното прилагане на училищни политики за подобряване 

качеството на живот на хората с увреждания, недопускане на дискриминация по признак 

„увреждане”, като осигурявя пълноценно и активно участие във всички области на училищния 

живот. 

СУ „Отец Паисий” е институция, която спазва препоръките на Съвета на Европа, 

отправени към всички организации да работят активно в областта на интегрирането на хора с 

увреждания и уязвими групи. 

 

АНАЛИЗ НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА 

 

 През последните години в училището има все повече ученици от различни 

националности, различни вероизповедания, с различни традиции и културни норми, което 

налага изграждането на един нов комплекс от умения за общуване, а така също и познания за 

възможните точки на различие и начините за тяхното преодоляване, за толерантност към 

другите и към самите себе си. Срещата с различни хора и с различни култури често е трудна, 

но с известни усилия тя би могла да бъде особено обогатяваща и ползотворна.  

В училището се предприемат политики в областта на:  

• интеркултурното образование; 

• умението за общуване с представители на различни култури;  

• съзнателно възпитаване на толерантно отношение и добродетели.  
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Особен приоритет е обучението на учителите и развиване на компетентностите им за 

оказване на разнообразни фоми на ПЛР, което е решаващ фактор при възпитанието и 

социализацията на подрастващото поколение.  

В СУ „Отец Паисий” се създават условия за достъпна качествена грижа за учениците, 

така че техните родители да могат да търсят възможности за образование или професионална 

реализация. При децата в училищна възраст се обръща особено внимание на семейството като 

активна част от образователния процес.  

Предвижда се паралел между интеркултурното образование и образованието на ученици 

със специални образователни потребности /при приемане на такива/. И в двата случая 

потенциалните ползи за обществото от преодоляване на пречките пред приобщаването на 

различните са огромни, а в същото време потенциалните рискове от игнорирането или 

дискриминирането биха могли да бъдат още по-сериозни. Ключовата роля на образованието за 

изграждането на една по-висока култура на толерантност и приобщаване се състои в ранното 

образование, достъпно за всички, независимо от социалноикономическия им статус и 

интелектуалните им умения и възможности. Обхващането на всяко дете с увреждане в 

училищна възраст в образователната система и изграждането на съответната подкрепяща среда 

за него е основна дейност за достъп до качествено образование.  

В резултат от изпълнението на дейностите по изграждане на подкрепяща среда в 

училище нараства броят на интегрираните деца и ученици със специални образователни 

потребности, на специалните педагози и на помощник на учителя, които подпомагат 

интегрираното обучение.  

 

ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Програмата за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи включва:  

1.   Принципите на приобщаващото образование;  

2. Условията и реда за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на 

учениците;  

3. Условията и реда за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на 

учениците въз основа на оценката на индивидуалните им потребности и изготвянето на план за 

подкрепа на ученика от екип за подкрепа на личностното развитие в училището. Целевите 

групи са: ученици със специални образователни потребности; ученици с наличие на хронични 

заболявания, които възпрепятстват обучението; ученици, които срещат трудности при 

овладяването на българския език; ученици в риск (вкл. и риск от отпадане от училище) и 

ученици, жертви на насилие; ученици с изявени силни страни и дарби; родителите на тези 

групи ученици; 

4.  Изграждане на позитивен психологически климат и учебна среда в училището;  

5. Структурата, условията и реда за утвърждаване на индивидуалните учебни планове и 

на индивидуалните учебни програми на ученици със специални образователни потребности и 
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на ученици с изявени дарби по чл. 95, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за предучилищното и 

училищното образование;  

6. Условията и реда за постъпване, организацията и осъществяването на обучението и 

подкрепата за личностно развитие на учениците със специални образователни потребности.  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИНЦИПИ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на 

индивидуалността на всеки ученик и на разнообразието от потребности на всички ученици чрез 

активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и 

научаването и към създаване на възможности за развитие и участие на учениците във всички 

аспекти на живота. Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование и 

се реализира в съответствие със следните принципи:  

1. Гарантиране на правото на всеки ученик на достъп до училище най-близо до неговото 

местоживеене и на правото му на качествено образование;  

2. Гарантиране на достъпа на всеки ученик до подкрепа за личностно развитие в 

зависимост от неговите индивидуални потребности с оглед възможността за възникване на 

затруднения в процеса на ученето и приобщаването и на необходимостта от подходяща 

подкрепа;  

3. Прилагане на диференцирани педагогически подходи, ориентирани към интересите и 

стимулиращи мотивацията на ученика, съобразени с възрастовите и социалните промени в 

живота му и адаптирани към способността му да прилага усвоените компетентности на 

практика;  

4. Приемане и зачитане на уникалността на всеки 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;  

5. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на училищното 

образование, гаранции за които са създадените условия за обучение на всички ученици заедно, 

независимо от трудностите и различията, които може да възникнат в процеса на ученето и 

научаването и при участието им в дейността на училището; 

 6. Системен и холистичен подход на организация и сътрудничество на образователните 

институции в областта на приобщаващото образование на всички равнища – управление и 

екипност, използване на приобщаващи педагогически практики, създаване на сигурна и 

подкрепяща среда, участие на родителите, мониторинг на процеса и на качеството на 

подкрепата за личностно развитие, както и на влиянието им върху обучението и постиженията 

на учениците;  

7. Сътрудничество между всички участници в процеса на приобщаващото образование – 

училището, ученика, семейството и общността;  

8. Намаляване на влиянието на социалните неравенства върху ученето и върху участието 

на учениците в дейността на училището;  

9. Нетърпимост към дискриминиращите нагласи и поведение, подготовка на учениците 

за живот в приобщаващо общество;  
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10. Гъвкавост и динамичност на процеса на приобщаващото образование съобразно 

потребностите на учениците и в зависимост от спецификата на обществения живот. 

 

ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

На учениците в СУ „Отец Паисий” се предоставя обща и допълнителна подкрепа за 

личностно развитие. 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. За реализиране на общата и допълнителната 

подкрепа за личностно развитие в училището работят всички педагогически специалисти, 

педагогически съветник, ресурсен учител, психолог, логопед и помощник на учителя.  

В училището може да работят и други специалисти в зависимост от оценката на 

индивидуалните потребности на ученика от екипа за подкрепа за личностно развитие. 

Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя в зависимост от плана за 

подкрепа на ученика. Подкрепата за личностно развитие на учениците в СУ  „Отец Паисий” се 

организира и осигурява в съответствие с разработените областни стратегии за подкрепа за 

личностно развитие на учениците въз основа на анализ на потребностите от обща и 

допълнителна подкрепа. За организиране и координиране на процеса на осигуряване на общата 

и допълнителната подкрепа за личностно развитие със заповед на директора на училището в 

началото на всяка учебна година се определя координатор в училището. За координатор може 

да бъде определен заместник-директорът по учебната дейност, главен учител или друг 

педагогически специалист. По предложение на координатора със заповедта на директора се 

определят и други специалисти, които да го подпомагат при организиране и координиране на 

процеса на осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие. 

 

Координаторът има следните функции (чл. 7, ал.3 от Наредба за приобщаващо 

образование): 

1. обсъжда с учителите в групата в детската градина или с класните ръководители и с 

учителите, които преподават на съответните ученици, техните наблюдения и анализи по 

отношение на обучението, развитието и участието на деца или ученици в дейността на групата 

или класа; 

2. координира дейността на екипите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, 

включително работата им с родителите; 

3. координира предоставянето на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в детската градина или в училището; 

4. организира и координира дейностите във връзка с провеждането на събеседването и 

насочването на детето или ученика в определена подготвителна група на задължителното 

предучилищно образование или в определен клас на малолетни и непълнолетни чужденци, 

търсещи или получили международна закрила, при приемането им за обучение в детска 

градина или училище. 
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ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В 

УЧИЛИЩЕТО 

 

Общата подкрепа за личностно развитие в СУ „Отец Паисий” се осигурява от 

постъпването на ученика в училище до завършването на училищното образование съобразно 

индивидуалните му потребности и възможностите на училището. Общата подкрепа за 

личностно развитие е насочена към развиване на потенциала на всеки ученик в училището.  

Общата подкрепа за личностно развитие в училището, която е насочена към всички 

ученици в класа, гарантира участието и изявата им в образователния процес и в дейността на 

училището и включва: 

1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

2. допълнително обучение по учебни предмети; 

3. допълнително консултиране по учебни 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 за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 

11. дейности за превенция на обучителните затруднения; 

12. логопедична работа. 

Дейностите по обща подкрепа за личностно развитие включват регулярни екипни срещи 

между класния ръководител, учителите и другите педагогически специалисти за:  

- преглед и обсъждане на събраната информация за обучението и развитието на всеки 

ученик;  

-   изготвяне на план за действие за обща подкрепа за отделни нуждаещи се ученици,  за 

които е докладвана такава нужда, както и са ученици с наложени санкции;  

-   обмяна на информация и на добри педагогически практики.  

На родителите се предоставя информация и при необходимост се канят на екипните 

срещи. По време на срещите се води протокол, който се подписва от всички участници в 

срещата. Графикът на срещите се прилага към годишния план за дейността на училището. 

Общата подкрепа за личностно развитие на учениците включва дейности съобразно техните 

интереси, способности, компетентности и изява в областта на науките, технологиите, 

изкуствата и спорта.  

Общата подкрепа за личностно развитие включва:  

1.    Дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески 

умения в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и 

здравното образование;  

2. Образователни, творчески, възпитателни, спортни и спортно-туристически дейности и 

участие в проекти, програми, форуми и в други изяви на общинско, областно, национално и 

международно равнище;  
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3.  Учебни предмети, модули и дейности, чрез които се придобива допълнителна 

подготовка на учениците. Дейностите по превенция на насилието и преодоляване на 

проблемното поведение имат за цел изграждане на позитивен организационен и 

психологически климат в училище, включително чрез психологическа подкрепа. Тя е насочена 

към учениците, учителите, училищното управление и родителите.  

Психологическата подкрепа включва:  

1. Създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения между 

всички участници в образователния процес; 

 2. Предоставяне на методическа помощ на учителите за превенция на насилието и за 

преодоляване на проблемното поведение на учениците;  

3. Групова работа с ученици; кризисна интервенция;  

4. Работа със средата, в която е ученикът – семейството, връстниците.  

 

Общата подкрепа за личностно развитие в училището за целите на превенцията на 

обучителните затруднения се изразява във включване на учениците в:  

1. Допълнително обучение по учебни предмети при условията на Закона за 

предучилищното и училищното образование;  

2. Консултации по учебни предмети и допълнителни консултации по учебни предмети, 

които се провеждат извън редовните учебни часове;  

3. Насочване на учениците към логопед, при установяване на такава необходимост. 

Общата подкрепа за личностно развитие се основава на анализ на информацията и 

наблюденията на обучението и развитието на всеки ученик. 

 

Анализът включва: 

1. Данните за индивидуалния напредък в обучението на всеки ученик и за придобитите 

компетентности – знания, умения и отношения;  

2. Установените силни страни на всеки ученик и на индивидуалните нагласи по 

отношение на ученето и участието в живота на общността;  

3. Установеното наличие на възможни рискови фактори в средата на ученика;  

4. Данните от информацията, която придружава ученика от детската градина/училище, 

включително за предоставяни дейности по обща подкрепа в детската градина/училище;  

5. Данни от извършена диагностика на училищната готовност, от входни нива по учебни 

предмети, логопедично изследване, портфолио и други.  

Обсъждането на цялата информация по т. 1-5 се прави от класния ръководител 

съвместно с учители, които преподават на ученика, и с координиращото звено в училището в 

срокове, определени от училището.  

Въз основа на анализа на информацията може да се определят ученици, за които е 

необходимо да се извърши оценка на индивидуалните им потребности за предоставяне на 

допълнителна подкрепа за личностно развитие съгласно чл. 178 от Закона за предучилищното и 

училищното образование.  

Реализирането на дейности за обща подкрепа за личностно развитие в училището въз 

основа на анализа се осъществява чрез план за действие в случаите, когато:  
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1. Се установят затруднения в обучението на ученика и/или има рискови фактори в 

средата, които може да повлияят на обучението му, но които все още не изискват допълнителна 

подкрепа за личностно развитие;  

2. Се установи, че ученик напредва значително по-бързо, отколкото учениците на 

неговата възраст.  

Планът за действие съдържа цели за работа с ученика, срок за постигането им, описание 

на работата и се изготвя от класния ръководител на ученика в екипна работа с другите 

педагогически специалисти до 14 дни от установяването на случаите. Дейностите за обща 

подкрепа за личностно развитие в СУ „Отец Паисий” задължително се осъществяват и в 

неучебно време, включително през ваканциите, съобразно потребностите на децата и 

учениците, като продължителността им за отделен ученик или за група ученици е в зависимост 

от възможностите на училището.  

Планът за действие се актуализира, променя или прекратява след преглед на напредъка 

на ученика и съобразно заложените в него срокове. С плана за действие за обща подкрепа при 

ученик с установени затруднения в обучението се цели максимално да се преодолеят 

затрудненията. С плана за действие за обща подкрепа при ученик, който напредва значително 

по-бързо от връстниците си, се цели детето или ученикът да развие своите възможности и 

дарби в най-пълна степен. Отговорност за координацията по изпълнението на плана за 

действие за обща подкрепа има класният ръководител на ученика. Класният ръководител 

запознава родителя с изготвения план за действие за обща подкрепа и го информира за 

резултатите от изпълнението му. В случаите, когато ученик получава обща подкрепа и не се 

отчита напредък в рамките на три месеца от началото на предоставянето на подкрепата, 

класният ръководител на ученика обсъжда с координатора насочването на ученика за оценка на 

индивидуалните му потребности от екип за подкрепа за личностно развитие.  

 

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОГРАМАТА 

 

• Равен достъп и приобщаване на всеки ученик;  

• Равнопоставеност и недопускане на дискриминация;  

• Съхраняване на етнокултурното многообразие.  

С цел продължаване на създаването на подкрепяща среда за обучението и възпитанието 

на учениците със специални образователни потребности в СУ „Отец Паисий” е създадена 

програма, която включва:  

1. Екипи от специалисти, в зависимост от потребностите на учениците.  

2. Диагностична и консултативна дейност.  

3. Индивидуални образователни програми.  

4. Учебни програми по специалните учебни предмети и други.  

 

В СУ „Отец Паисий” има готовност за прилагане на политиката за включващо обучение 

на учениците със специални образователни потребности чрез: 

 •   Единна методика за комплексно педагогическо оценяване и препоръки за децата със 

специални образователни потребности.  
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•   Изградени положителни нагласи към включващо обучение в различните общности – 

учители, ученици и родители.  

• Създадени условия, гарантиращи интеграцията на учениците със специални 

образователни потребности в училището чрез изграждане на подкрепяща среда.  

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

1. Пълноценна социализация на ученици със специални образователни потребности, 

ученици с физически и ментални увреждания и ученици от етническите малцинства чрез 

осигуряване на качество на човешките ресурси за ефективно посрещане на разнообразието от 

потребности на всички деца и ученици. 

2.  Гарантиране на равен достъп до качествено образование за учениците със специални 

образователни потребности, ученици с физически и ментални увреждания и ученици от 

етническите малцинства чрез осигуряване на достъпни образователен процес и среда на учене, 

които премахват пречките пред ученето и създават възможности за развитие и участие на 

децата и учениците във всички аспекти на живота на общността. 

 

3. Утвърждаване на интеркултурно и подкрепящо образование като неотменна част от 

процеса на модернизация  и дигитализация образователния процес. 

4. Подобряване на взаимодействието между участниците в  образователния процес (деца 

и ученици, педагогически специалисти и родители) и между институциите за осигуряване на 

най-добрия интерес на детето и ученика. 

5.  Подобряване на материалните условия и достъпност на средата за обучение на деца и 

ученици със специални образователни потребности в институциите в системата на 

предучилищното и училищно образование. 

6. Подобряване на обществената информираност и чувствителност, относно целите и 

принципите на приобщаващото образование. 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

1.  Провеждане на информационни кампании сред родители и общественост за 

разясняване на взаимните ползи от интегрираното обучение на учениците със специални 

образователни потребности, ученици с физически и ментални увреждания и ученици от 

етническите малцинства.  

2.   Специализирана работа с родителите за по-голяма заинтересованост към 

образователния процес и включването им в тематични дни, чествания, кръгли маси, 

инизиативи, празници и различни форми на кариерно ориентиране.  

3. Работа с родителските общности за преодоляване на негативни стереотипи и 

дискриминационни нагласи спрямо различните етноси и учениците с увреждания.  

4.   Осигуряване при необходимост на допълнително обучение по български език за деца 

и ученици от етническите малцинства, бежанци или такива получили международна закрила, 

включително и проектни дейности.  
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5. Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за 

работа в мултикултурна образователна среда, включително за преподаване на български език 

на ученици, за които той не е майчин.  

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

отдих и спорт в мултикултурна образователна среда, съчетана с традициите на отделните 

етнически групи.  

7.  Своевременно актуализиране данните на информационната система ИСРМ за 

проследяване на учениците в риск.  

8. Допълнителна работа с ученици със специални образователни потребности и ученици 

от етническите малцинства, застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на 

училище.  

9. Подкрепа на учениците от уязвимите етнически общности за продължаване на 

образованието им и след задължителната училищна възраст.  

10. Създаване на условия за развитие на талантливите ученици с увреждания чрез 

насърчаване на техните творческите изяви. 

11.   Участие в проекти за преодоляване на обучителните трудности. 

12.  Изграждане и подобрения на средата:    

 Изграждане на съоръжения за достъпност на всички входове на училището (рампи и 

асансьор); 

 Изграждане и адаптиране на детски площадки и съоръжения за игра за ученици с 

увреждания; 

 Изграждане на адаптирани санитарни възли за ученици със СОП; 

 Осигуряване на достъп за обслужване на ученици с увреждания в останалите помещения 

(библиотеки, административни кабинети и други); 

 Оборудване на самостоятелни кабинети за логопед и психолог и дообогатяване на 

кабинета за ресурсно подпомагане; 

 Обогатяване на дидактичните материали за ресурсно подпомагане с 

високотехнологични такива. Осигуряване на високотехнологична техника за работа с 

невербални ученици и ученици с множество увреждания; 

 Организиране на работни и игрови кътове за индивидуална работа с ученици със СОП с 

ресурсен учител или помощник на учителя; 

 Осигуряване на повече специализирани зали за терапия за ученици със сензорно – 

интегративна дисфункция, от аутистичния спектър, с емоционални проблеми. 

13. Целенасочени дейности за преодоляване  на затрудненията за подкрепа на личностно 

развитие, насочени към: 

 Паралеки с максомерни паралелки, в които учителите са затруднени да обърнат 

внимание на всеки ученик индивидуално; 

 Диференцираната работа с ученици със СОП, когато те се обучават интегрирано при 

условията на дневна форам ан аобучение и отделянето на необходимото внимание от страна на 

учителите конкретно към ученика със СОП; 

 Ученици със СОП, които по - трудно възприемат учебния материал и такива, чието 

присъствие води до проблеми с дисциплината в клас; 
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 Подобряване на квалификацията на педагогическите специалисти за работата с ученици 

със СОП; 

 Подобряване на физическата среда в училище и пригодяването и напълно за нуждите на 

учениците със СОП. 

14. Целенасочени действия за подобряване на демонстрираните резултати от страна на 

учениците със СОП, като: 

 В рамките на редовния учебен процес с ученика се работи чрез подходящи техники за 

усвояване на учебния материал; 

 Ученикът регулярно и качествено получава допълнителна подкрепа от специалист 

(ресурсен учител, логопед, психолог и помощник на учителя); 

 С ученика се работи с подходящи дидактически материали; 

 Родителите работят допълнително с ученика у дома. 

 

15. Целенасочени действия за подобряване на допълнителната подкрепа за учениците с 

изявени дарби във училището, изразяащи се в: 

 Допълнителна индивидуална работа с педагогическите специалисти за развитие и 

надграждане на изявените дарби; 

 Допълнителна индивидуална работа с квалифицирани специалисти за допълнителна 

подкрепа в съответната област - науки, технологии, изкуства, спорт; 

 Осигуряване и ползване на подходяща физическа среда, обзавеждане и оборудване, на 

необходими материали и консумативи; 

 Участие в различни национални и международни изяви – състезания, конкурси, 

олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и др.; 

 Включване в програми и проекти, насочени към стимулиране на изявите и подобряване 

на постиженията на учениците; 

 Сътрудничество с висши училища, културни институции и Българската академия на 

науките за подкрепа на даровити ученици; 

 Отпускане на стипендии за отличен успех или при достигане на призови места на 

национални и международни олимпиади и състезания. 

 

16. Подобряване  и насърчаване на уменията педагогическите специалисти в училищния 

екип да: 

 Осъществяват навременно идентифициране на риска от обучителни затруднения пред 

учениците; 

 Предоставят ефективни действия за компенсирането на обучителни затруднения на 

учениците; 

 Противодействат на агресията и да въздействат върху вътрешната мотивация на 

учениците. Действат активно за превенция на тормоза и насилието. Мотивират учениците за 

преодоляване на проблемното поведение; 

 Оказват подкрепа за развитие и надграждане на дарбите и талантите на учениците с 

изявени дарби; 



                      

 

  град Самоков /2000/, ул. „Булаир” №2 mail:su_samokov@abv.bg 

тел./деловодство 0884965483, счетоводство 0884063724, директор 0884063753 

 12 

 Работят за предотвратяване на риска от отпадане от училище. Предотвратяват  

напускането на училище и действат активно за ефективното включване на отпаднали ученици 

обратно в образователната система; 

 Подпомагат кариерното ориентиране на учениците; 

 Извършват функционална оценка на учениците и определят своевременно нуждата от 

допълнителна подкрепа. 

17. Училищното ръководство, специалните педагози, помощник учителя и учителите от 

ЕПЛр на учениците си взаимодействат ползотворно с: Регионалното управление на 

образованието (РУО); Отдела „Закрила на детето; Специалистите от общинските социални 

институции; Местната комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни; Гражданския сектор (НПО); Родителите на ученици със СОП, с изявени дарби и 

в риск. 

18. Активно взимодействие с Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо 

образование (РЦПППО) и ползване на предоставяната от центъра подкрепа чрез: 

 Участие в провежданите работни съвещания с директори и педагогически специалисти 

за оказване на методическа подкрепа по въпросите на приобщаващото образование; 

 Използване на разпространените от РЦПППО информация, материали и образци за 

организиране на приобщаващото образование;  

 Участие във форми за представяне на добри практики на общинско и областно ниво; 

 Методическа подкрепа от РЦПППО при заявка и конкретна нужда/проблем на екипа за 

подкрепа за личностно развитие (ЕПЛР); 

 Индивидуално консултиране по конкретни казуси. 

19. Дейности с родителите, насочени към повишаване на обществената информираност и 

чувствителност относно целите и принципите на приобщаващото образование: 

 Форуми, празници и други дейности, насочени към преодоляване на предразсъдъците 

към учениците със СОП; 

 Срещи с родители на ученици без СОП с цел преодоляване на предразсъдъци по 

отношение на съвместното обучение с ученици със СОП; 

 Срещи с родители с цел повишаване информираността на родителите относно 

затрудненията в образователния процес и възможностите за преодоляването им; 

 Форуми, празници и други дейности, свързани с темата за етническата идентичност и 

етническа толерантност; 

 Кампании и дейности за промотиране на позитивното оползотворяване на свободното 

време на младите хора;  

 Занимания по интереси, свързани с опознаването на професиите. Включване в дейности 

на кариерните консултанти в центрове за кариерно ориентиране и консултиране; 

20. Искане и ползване на финансова подкрепа от община Самоков на инициативи и 

проекти на неформални ученически и младежки групи и организации. 
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21. Участие в олимпиадите и състезанията на МОН и дейности от националния календар, 

регионални състезания, конкурси и други инициативи, организирани от РУО Софийска –

област, целящи осигуряване на условия за изява на учениците в разнообразни направления. 

22. Ползване на посреднически услуги за ученици, предлагани от дирекция “Бюро по 

труда” гр. Самоков: 

 Групови информационни срещи с учащи лица за организацията на работа в ДБТ и 

възможностите, от които могат да се възползват учениците; 

 Групови мероприятия по професионално и кариерно ориентиране за представяне на 

професиите, възможностите за обучение за придобиване и повишаване на квалификация; 

 Индивидуално психологическо подпомагане; 

 Индивидуално консултиране за професионално развитие; 

 Участие в Ателие за търсене на работа за придобиване на умения как се търси и 

кандидатства за работа; 

 Изготвяне на личностен профил /WEB- приложение/, в който ученикът може да записва 

своите умения, да ги актуализира и да си поставя достижими цели за личностно израстване; 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА 

 

Дейности Срок  Отговорник  Забележка  

Определяне на координатор и членове на 

екипа за организиране на процеса на 

осигуряване на обща и допълнителна 

подкрепа за личностно развитие 

15.09 Директора   

Организиране на групи за занимания по 

интереси  

15.09 Класни 

ръководители, 

учители 

При 

наличие на 

подадени 

заявления 

Включване на учениците в организирани 

образователни, творчески, възпитателни, 

спортни и туристически дейности 

Постоянен  Класни 

ръководители, 

педагогически 

съветник 

 

Дейности на училищната библиотека, 

свързани с изграждането на навици за 

четене и компетентности за търсене и 

ползване на информация 

Постоянен Педагогически 

съветник 

 

Стимулиране участието на ученици с 

изявени дарби в състезания и олимпиади 

Постоянен  Педагогически 

специалисти 

 

Разглеждане на теми, свързани с превенция 

на насилието и тормоза 

Постоянен  Класни 

ръководители, 

педагогически 

съветник, 

психолог 
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Провеждане на дискусии с ученици, 

свързани с превенция на агресията и 

развитие на толерантност във 

взаимоотношенията 

Постоянен Класни 

ръководители, 

педагогически 

съветник, 

психолог 

 

Оценка на потребността от допълнителна 

подкрепа на ученици със СОП, в риск, с 

хронични заболявания и тези с изявени 

дарби 

Не по-късно от 

3 месеца от 

разпознаване 

на 

потребността 

от извършване 

на оценка 

ЕПЛР за 

съответния 

ученик 

 

Осъществяване на обща и допълнителна 

подкрепа, проследяване на напредъка и 

евентуални корекции в плана на съответния 

ученик 

Оценка на 

напредъка в 

края на I срок и 

в края на 

учебната 

година 

ЕПЛР  

Кариерно ориентиране и консултиране на 

учениците 

Постоянен  Педагогически 

съветник, 

външни 

консултанти 

 

Логопедична консултация и терапия Постоянен  Логопеда  

Психологическа консултация и подкрепа Постоянен  Педагогически 

съветник, 

психолог  

 

Ресурсно подпомагане Постоянен  Ресурсен учител  

Осъществяване на партньорство с 

родителите за справяне с проблемно 

поведение на децата им и приобщаване към 

училищната среда 

Постоянен  Класни 

ръководители, 

педагогически 

съветник 

 

Сформиране на ЕПЛР за допълнителна 

подкрепа 

Постоянен  Координатор на 

ЕПЛР 

 

Взаимодействие с РЦПППО - София 

област, НПО, Национален дворец на 

децата, научни, спортни и други клубове 

Постоянен  Координатор на 

ЕПЛР, класни 

ръководители 

 

 

 

ЕЖЕГОДНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И 

ЗАДЪРЖАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – ГРАД 

САМОКОВ  
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Месец от 

годината 
Дейност: 

Септември  Организиране и провеждане на тържеството за откриване на учебната година 

Посещение в детска градина - поздрави и подарък за новата учебна година 

Отбелязване на  Световния ден на мира- изработване на гълъбчета на мира с 

послания 

Отбелязване на Световния ден на мира-изработване на табло, послания и 

гълъбчета 

Ден без жертви на пътя. Беседа с районен полицай 

Европейски ден на спорта  

Провеждане на учебна игра „Познай плода“  

Изработване на постер „Здравословен начин на живот“ 

„Живеем и празнуваме заедно”- изработване на проекти свързани с 

празниците на различните народи 

Октомври  Посещение в Народната библиотека  “Св. Св. Кирил и Методий“ гр. София 

Запознаване с изложбата на първите книги и посещение на паметника „Васил 

Левски” 

Участие в 20 – тия щосеен пробег за купата на Самоков в памет на Драголюб 

Спасов 

Национален конкурс, организиран от община Благоевград  - участие с 

презентации  на тема „Рила – позната и непозната” 

Тематична украса в училище  посветена на есента, изработена от природни 

материали 

Двудневно посещение на ПБ „Шумнатица” с учебно-възпитателна цел  

Отбелязване на Световния ден на ходенето. Поход в парк „Лаго” 

Капсула на времето, „За бъдещата професия“ – работа с родители 

Екскурзия с образователна цел до град София. Посещение на Детски куклен 

театър, НПНМ, Народната библиотека  Св. Св.“Кирил и Методий“ и на 

паметника „ Васил Левски” 

Тематични беседи: „За отпадъците”  

„За възобновяемата енергия” лекция, беседа/родител специалист 

Посещение с образователна цел на завод „Самел” 90. Запознаване с дейността 

на промишлени предприятия и провеждане на различни интерактивни игри. 
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Посещение на филм в информационен център  на национален парк „Рила“ 

Да се запознаем с миналото на родния край -посещение на Сарафската къща в 

гр. Самоков 

Посещения на въжения град в туристическата градина на гр. Самоков 

Класен проект „Народни будители” - изработване на постери с народни 

будители 

 Посещение на детската библиотека - четене на приказки и презентация. 

Класен  проект – „ Самоков - минало и настояще“ съвместна работа с 

родители 

Проект „Малки патриоти- химн, знаме, герб“ 

Посещение на община Самоков – Отворени врати на община Самоков 

Математическо състезание „Математика без граници” есенен кръг 

Октомври  

 

Изработване на книжки посветени на Самоковските будители и Митове, 

предания и легенди за Самоков и родния край 

Посещение на детската библиотека по повод „Деня на народните будители” 

Посещения на и ролбана и открития фитнес 

Подготовка и провеждане на патронния празник на училището. Изработване 

на украсата за сцената 

Включване на ученици в  учебна компания 

в СУ „Отец Паисий“  

Запознаване на ученици с инициативата „Мениджър да един ден“,  

кандидатстване за избрани позиции. 

Ноември  

 

Посещения на музея, художествената галерия, градската библиотека 

Участие в състезанието „Многознайко” – български език „Родна реч” 1 кръг 

Провеждане на акция "Най-достойният съученик" 

Участие в Ученически игри – общински кръг: лека атлетика, футбол, 

волейбол, баскетбол 

Ноември –

февруари на 

следващата 

календарна г. 

Подготовка на участници за Национално състезание по правопис  на 

Английски език “Spelling Bee” – СУ ”Отец Паисий” 

Ноември  Участие в инициативата на Уницеф „Най-големият урок в света” – 

компютърни презентации и постери 



                      

 

  град Самоков /2000/, ул. „Булаир” №2 mail:su_samokov@abv.bg 

тел./деловодство 0884965483, счетоводство 0884063724, директор 0884063753 

 17 

 Дейности по програма „Иновации в действие“ 

Какво работят татко и мама – родители разказват за своята професия. 

Изработване на табла, свързани с бита, културата и традициите и поставянето 

им в коридорите на училището 

Отбелязване „Деня на Добротата и Деня на толерантноста” - викторина и 

постери 

 „Кутия на Доброто“- възпитание на добродетели, ежегодни съвместна 

дейност с родители 

Музейко в училище - „За планетите и сл. система“ 

Участие в общински конкурс „С обич за Самоков" 

Отбелязване на Седмицата на бащата - четене на любима приказка, забавна 

викторина и разкази на нашите татковци,  гатанки, образователни и щафетни 

игри и кулинарен час под ръководството на бащи и дядовци; коя професия ми 

харесва; засаждане на дърво в двора на училището, посещение на конната база 

в к-с Боровец, on-line срещи и други дейности. 

Участие в състезанието на българските филолози „Любословие” 

Участие в международното състезание „Моята Родина” – 1 кръг 

Посещение на редакцията  на вестник „Приятел” -запознаване с дейността на 

вестника. 

Участие в Световен ден на почитане жертвите по пътищата 

Класен проект -  „Животни в капан“-  постери, табла, разкази 

Класни проекти – „Червената книга на България” и „Екокалендар” -

изработване на постер 

Участие в състезание по рисуване организирано от СБНУ 

Участие в състезанието „Многознайко” – „Млад математик „1 кръг 

Подготовка, организиране и провеждане на регионален кръг на Национално 

състезание по творческо писане на Английски език “Creative Writing” – СУ 

”Отец Паисий 

Участие в „Кариерен форум” - Подготовка на учениците от гимназиален етап 

за бъдещото им развитие по различни специалност от изучаваните в 

училището професии. Запознаване на учениците от 7-мите класове с  

професииите и профилите. 

 Участие в кариерен форум „Професии на бъдещето“ в  Международно висше 

бизнес училище гр. София 

След подбор на участниците, кандидатствали в инициативата „Мениджър за 

един ден“, покана и посещение на ученичка от XI клас международна 
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компания, среща лице в лице с истинският свят на бизнеса. 

Програма за финансова грамотност „Нашите пари“ и предприемачество 

Декември  

 

Кариерно ориентиране- посещение на БТВ 

Организиране на картофено парти 

Математически турнир “Иван Салабашев” 

Вътрешно училищен конкурс за компютърна  рисунка на тема „Училищно 

знаме“ 

Образователна екскурзия до гр. София – Детски научен център „Музейко” 

Образователна екскурзия до гр. София – музей 

„Земята и хората“  

Отбелязване на Националната седмица на четенето 9 – 13 декември 

Посещение на детска градина и детската библиотека. Изработване на книжки 

с гатанки, викторини, утринна приказка и интерактивни игри. Маратон на 

четенето и четене на приказки от петокласници 

Състезания по класове „ Най-добър четец”, изразително четене на любима 

книга, посещение на библиотеката 

Приемственост между Начален етап  и детските градини. Изработване на 

картички и програма за Коледа 

Посещение с образователна цел на детската библиотека и читалнята в град 

Самоков 

Образователна екскурзия до гр. Велико Търново и други 

Учебна екскурзия с посещение на музея за история на град София 

Изработване на сувенири, венци, сурвачки, икони и др. и участие в Коледния 

базар на училището и  градския  Коледен базар 

Участие в кампанията „Бъди човек” 

Класни Коледни тържества 

Коледно училищното тържество 

Благотворителна инициатива на учениците от 6-ти клас за набиране на 

средства за лечение на Асен Тотев 

Посещения на ледената пързалка 

Януари  Участие в национален конкурс „Млад иноватор” – видеоклип  

Посещение на ледена пързалка 
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„Кукерите - да изгонят лошото, тъмнината и болестите“- конкурс в гр. Бургас  

Изработване на Кукерски маски. 

Участие в Ученически игри – общински кръг по тенис на маса и бадминтон 

Изготвяне и представяне на презентации за кукерите 

Февруари  Кариерно ориентиране- посещение на Нова телевизия  

Посещение на театрална постановка на Театър на народната армия в чест на 

Апостола на свободата - читалище ”Отец Паисий”- гр.Самоков 

Прожектиране на филм за Булаирската битка 

Участие в поклонение на паметната плоча на  В. Левски при Девическия 

манастир в Самоков 

Организиране и провеждане на  училищен  кръг на Национално състезание по 

правопис  на Английски език “Spelling Bee ” – СУ ”Отец Паисий” 

Участие в общинско мероприятие на Младежки дом гр. Самоков – „Една 

валентинка за двама“ 

Честване Ден на розовата фланелка - "Тормозът спира тук" 

Посещение на Информационния туристически център към национален парк 

Рила в гр. Самоков 

Посещение на детската градина за Баба Марта – кратък рецитал 

Март  Отбелязване на 1 март - Баба Марта. Изработване на мартеници за училището 

за дърветата в Община Самоков 

Тържествен концерт организиран от Ученическия съвет към училището 

посветен на Националния празник 3-ти март. 

Организиране, домакинство и участие в Ученически игри – общински кръг по 

шахмат. 

Тържество за 3 март и за 8 март – онлайн или присъствено – дейности за 

ученическо самоуправление 

Отбелязване на Световния ден енергийната ефективност – онлайн. 

Провеждане на регионален кръг на Национално състезание по правопис  на 

Английски език “Spelling Bee ” 

Участие в Ученически игри – областен кръг по спортовете, по които има 

класиране на общинските кръгове 

Провеждане на училищно състезание по майсторско управление на велосипед. 

Март –  

Април  

Изработване на  проекти във връзка с опазването на околната среда и честване 

на международните дни на водата и на Земята - онлайн 
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Април  Безопасен интернет- онлайн 

Изработване на модели, доклади, съобщения за слънчевата система и за 

космически изследвания във връзка с деня на космонавтиката 

Отбелязване Седмицата на гората – различни инициативи 

Маратон на четенето – седмица на детската книга 

Отбелязване на Деня на авиацията и космонавтиката 

Ден на Земята 

Посещение на съда в гр. Самоков 

Международният ден на книгата 

Годишнина за Иван Вазов 

Май - юни Активна подготовка в разнообразна образователна среда за НВО и ДЗИ 

Заключителни събития за публичност по различните проекти, по които 

училището участва. 

Подготовка и тържествено на 15.05  и 24.05 – дни за ритуализация на 

училищния живот. 

 

ЛИЛЯНА МИНКОВА 

Директор на СУ „Отец Паисий” 

гр. Самоков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


