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ВЪВЕДЕНИЕ

Изграждането на училищна програма за равен достъп до образование е подчинено на
основните приоритети на правителството в посока:
Изграждане на образователна среда за:
 разгръщането на потенциала на всяко дете и 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 деца и ученици със специални образователни потребности
(СОП);
 включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно поведение;
* Девиантното поведение се разглежда като функция на индивидуалните
различия. Смята се, че носителят на ДП притежава такива личностни
характеристики, които се явяват подпомагащи за проява на една или друга форма
на девиантност. Напр. ниската самооценка, високото ниво на невротизъм,
екстерналната локализация на контрол и др. са предпоставки за проява на
агресивно поведение.
 разширяване на обхвата на институциите в предучилищното и училищното
образование за осъществяване на включващо обучение и надграждане на
досегашния положителен опит в тази област.
Националната програма за равен достъп до образование и личностно развитие
урежда взаимоотношенията между институциите, във връзка с предоставяне на
приобщаващо образование.
„Програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и
ученици от уязвими групи“ на ОУ „Васил Априлов“ – гр. Бургас, начертава целите и
задачите на работа за осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и
приобщаване в системата на училищното образование на децата и младежите като
предпоставка за равноправно социално включване и пълноценна личностна
реализация.
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В контекста на националните политики, законът за предучилищното и училищно
образование възлага на педагогическия съвет в училище да изготви и приеме училищна
програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците
от уязвими групи /чл. 263, ал.1,т.9/.

НОРМАТИВНА ОСНОВА НА УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА







2000 - Европейската социална харта /ревизирана/;
1992 - Европейската конвенция за защита на правата на човека и
основните свободи и първия допълнителен протокол към нея;.
1970 - Международния
пакт за граждански и политически права и
Международния пакт за икономически, социални и културни права;
Национална стратегия за осигуряване на равни възможности на
хората с увреждания 2008-2015 г.
Закон за предучилищното и училищно образование;
Стандарт за приобщаващото образование.

Настоящата училищна програма има за цел да защити и правата и интересите, и да
предостави равни възможности за приобщаване на децата и 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”,
осигуряване на равни възможности, пълноценно и активно участие във всички области на
училищния живот.
ОУ „Васил Априлов“ – гр. Бургас е институция, която спазва препоръките на
Съвета на Европа, отправени към всички организации да работят активно в областта на
интегрирането на хората с увреждания и от уязвими групи.
Настоящата програма е изготвена от работна група на ОУ „Васил Априлов“ –
гр. Бургас под ръководството на директора Марияна Стефанова. Документът има за цел
да подпомогне дейността на учителите за предоставяне на равни възможности и
приобщаване на учениците от уязвими групи.
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АНАЛИЗ НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА
През последните години се създава една пъстра картина от ученици от различни
националности, различни вероизповедания, различни традиции и културни норми, както и
ученици със специални образователни потребности. Това налага изграждането на един
нов комплекс от умения за общуване и познания за другите, за възможните различия и
начините за тяхното преодоляване, за толерантност към другите – и понякога към самите
себе си. Срещата с различни хора и 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:
-

подкрепа на личностното развитие на ученика;
изграждане на позитивен организационен климат;
утвърждаване на позитивна дисциплина;
развитие на училищната общност;
подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното
образование;
превенция на насилието;

Чрез превенция на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях се
създават условия за достъпна и качествена грижа за децата в училище.
Изгражда се позитивен организационен климат за създаване на условия за
сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички
участници в процеса на образование.
При децата в училищна възраст се обръща особено внимание на семейството като
част от образователния процес.
Обхващането на всяко дете от уязвими групи в училищна възраст в образователната
система и изграждане 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 и екипната работа с психолога, регионалните
центрове за подкрепа и другите специалисти, които подпомагат процеса, нараства броят
на интегрираните ученици със специални образователни потребности.
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ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
 Пълноценна социализация на деца и ученици със специални образователни
потребности, ученици с физически и ментални увреждания и ученици от
мултикултурна среда.
 Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците със
специални образователни потребности, ученици с физически и ментални
увреждания и ученици от мултикултурна среда.
 Утвърждаване на интеркултурно и подкрепящо образование като неотменна част от
процеса на модернизация на българската образователна система.

ОБЩА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ
ГРУПИ
Общата подкрепа за личностно развитие на ученика се осигурява от постъпването до
завършването на училищното образование съобразно индивидуалните му потребности и
възможностите на училището.
За организиране на подкрепата за личностно развитие в ОУ „Васил Априлов“ – гр. Бургас
работят психолог, педагогически съветник, логопед и ресурсни учители.
Общата подкрепа за личностно развитие включва:
1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;
2. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;
3. допълнително обучение по учебни предмети;
4. допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните
учебни часове.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ
УЯЗВИМИ ГРУПИ
Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца и ученици:




със специални образователни потребности;
в риск;
с хронични заболявания.
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Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва:
1. работа с дете и ученик по конкретен случай;
2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна
рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически
увреждания;
3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда,
технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и
специалисти;
4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни
увреждания;
5. ресурсно подпомагане.

Допълнителната подкрепа за личностно развитие се реализира чрез план за подкрепа на
ученика. Родителите задължително се включват в плана за действие като активни
участници в дейностите.
Планът за подкрепа включва:
1. целите, задачите и видът на допълнителната подкрепа за личностно развитие;
2. описание на възможностите, силните страни и потенциала на детето и ученика за
включване и участие в образователния процес;
3. определяне на срока на предоставяне на допълнителната подкрепа;
4. определяне на конкретни образователни цели и очаквани резултати от обучението на
детето или ученика;
5. определяне на начини за оценяване на напредъка на детето или ученика;
6. определяне на специални педагогически, терапевтични и други методи и средства за
постигане на целите;
7. определяне на честотата на осъществяване на дейностите за допълнителна подкрепа;
8. описание на екипната работа с детето или ученика, на ролята и отговорностите на
педагогическите специалисти и на родителя/представителя на детето/лицето, което полага
грижи за детето, при предоставянето на допълнителната подкрепа;
9. описание на необходимите ресурси за допълнителната подкрепа и за ефективен преход
между институциите или между отделните етапи и степени на образование и на
координацията на работата с децата и учениците, които получават допълнителна подкрепа
за личностно развитие.
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При необходимост се изработва индивидуална учебна програма по съответните
учебни предмети с цел по-лесното възприемане от ученика, а също се така се изготвя и
индивидуален учебен план или учебен план за обучение в комбинирана форма на
обучение.
ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Дейности

Срок

Отговорник

Идентифициране на
ученици, които имат
необходимост от обща
подкрепа

постоянен

Психолог, Педагогически
съветник, Логопед

Регулярни екипни срещи
между учителите в
групата/класния
ръководител, учителите
и другите педагогически
специалисти

постоянен

Класен ръководител,
Педагогически
специалисти

Идентифициране на
ученици със СОП

целогодишно

Класен ръководител,
Педагогически
специалисти, Логопед,
Ресурсен учител

Оценка на потребности
на ученици със СОП

целогодишно

Ресурсен учител и екип

Логопедична терапия,
рехабилитация и
консултации

целогодишно

Логопед

Психологическа
подкрепа, психосоциална рехабилитация

целогодишно

Педагогически
съветник/Психолог

Забележка

при
необходимост

не по-късно от 3
месеца след
идентифициране
на нуждата
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и консултации
Идентифициране на
ученици със СОП

целогодишно

Класен ръководител,
Педагогически
специалисти, Логопед,
Ресурсен учител

Обмяна на информация
и на добри
педагогически практики
между педагогическите
специалисти

целогодишно

Педагогически
специалисти, Логопед,
Ресурсен учител

Да се предоставя
информация на
родителите и при
необходимост се канят
на екипните срещи.

целогодишно

Педагогически
специалисти, Логопед,
Ресурсен учител

Обучение на
педагогически
специалисти за работа с
деца от уязвими групи и
в мултикултурна среда

Директор
по график,
заложен в план
за квалификация

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, детска градина, училище,
институции, НПО) трябва да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигането на
поставените цели.

