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ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И 

ЗА ПРИОБЩАВАНЕ 

НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І. ВЪВЕДЕНИЕ И АНАЛИЗ НА РЕАЛНАТА СИТУАЦИЯ  

Настоящата програма е разработена във връзка с предоставянето на подкрепа за 

личностно развитие на учениците от VІІІ до ХІІ клас и има за цел предоставяне на 

равни възможности на учениците от уязвими групи и гарантиране на тяхното 

качествено образование и участие в училищния живот заедно с останалите ученици. 

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

на учениците, които имат необходимост от такава в училището съобразно личните 

интереси, потребности и нужди на отделния ученик. 

В ПДТГ „Димитър Хадживасилев” се обучават ученици с различен социален статус. 

Няма ученици с хронични заболявания, със СОП, както и от ромски етнос. Няма данни 

за етническа и/или друга дискриминация. Няма регистрирани ученици, извършили 

противообществени прояви. 

 

 

 

ІІ. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Обща цел на програмата: 

Осигуряване на подкрепа за равен достъп до качествено образование и за развитие 

на потенциала на учениците от уязвими групи и участие в училищния живот заедно с 

останалите ученици. 

Специфични цели на програмата: 

1. Гарантиране на равен достъп до качествено образование и подкрепа за  

личностното развитие в зависимост от индивидуалните потребности на всеки ученик от 

уязвими групи. 

2. Пълноценна социализация на учениците от уязвими групи. 

3. Привличане на родителите и решаване на проблеми при затруднена 

комуникация учители-родители-ученици. 

 

ІІІ. ДЕЙНОСТИ 

По специфична цел 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование и 

подкрепа за личностното развитие в зависимост от индивидуалните потребности на 

всеки ученик от уязвими групи. 

1.1. Определяне на учениците от уязвими групи, въз основа на индивидуална 

карта. 



                    Срок: месец октомври  

Отг.: класни р-ли,  

                                                                                                      педагогически съветник 

1.2. Осигуряване на учебници и помагала на нуждаещите се ученици за равен 

достъп до образование. 

Срок: месец октомври  

Отг.: класни р-ли 

1.3. Осигуряване на безплатна закуска за ученици от социално слаби 

семейства, при наличие на средства.                 

            

              Срок: постоянен 

Отг.: педагогически 

съветник, 

     класни р-ли 

 

По специфична цел 2: Пълноценна социализация на учениците от уязвими групи. 

2.1. Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в 

съответствие с чл. 17 и чл. 27 от Наредбата за приобщаващото образование, чрез 

допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения 

и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание 

 Срок: постоянен 

Отг.: педагогически    

съветник,  класни р-ли 

2.2. Допълнителни обучения във втори гимназиален етап за преодоляване на  

пропуски при усвояването на учебното съдържание и/или за актуализация на 

компетентностите с цел успешно полагане на държавния зрелостен изпит по български 

език и литература, както и държавни зрелостни изпити по други предмети от 

общообразователната подготовка 

Срок: постоянен 

Отг.: педагогически    

съветник, класни р-ли 

2.3. Осъществяване на обща подкрепа, чрез осигуряване на занимания по  

интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за 

учене, в т.ч. и тези, участващи в дейност по т. 2.1. 



Срок: постоянен 

Отг.: класни р-ли,       

педагогически съветник 

 

По специфична цел 3: Привличане на родителите и решаване на проблеми при 

затруднена комуникация учители-родители-ученици. 

 

 

3.1. Включване на родители на деца от уязвими групи в тренинги и/или обучения. 

Срок: постоянен 

      Отг.: класни р-ли, 

педагогически съветник 

 

 

Училищната програма е приета на заседание на Педагогическия съвет – Протокол 

№13/14.09.2022 г. и е утвърдена със Заповед № 1216/14.09.2022 г. на директора на 

ПДТГ „Димитър Хадживасилев”. 

 


