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У Т В Ъ Р Ж Д А В А М 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА 

ПРИОБЩАВАНЕ 

НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 

 

І. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА (SWOT) 

 

Ученици от уязвими групи: 

Ученици от уязвими групи  

Ученици с един родител 

 

Ученици без родители 

 

Ученици, които не живеят с родителите си и грижите за тях са поверени на други лица 

Ученици с месечен доход на семейството под определения минимален за страната 

Ученици с трайни увреждания 

 

Ученици с проблемно поведение 

 

Описание на уязвимите групи: 
1. Ученици с един родител – Нестабилно финансово положение, значим възрастен и авторитет – само един. 

Това често води до неправилни избори при учениците. 

2. Ученици без родители – Различен статус в обществото, който е предпоставка за наличие на дефицит и 

ограничава личностното развитие. 

3. Ученици, които не живеят с родителите си и грижите за тях са поверени на други лица – често избора на 

други лица, които да полагат грижи не е най-удачен и води до предпоставки за нередовно посещение на 

учебни занятия, както и несериозно отношение към учебните дисциплини. 

4. Ученици с месечен доход на семейството под определения минимален за страната –тези ученици по-често 

отсъстват от училище, което води до затруднения в усвояването на знания, което от друга страна е 

предпоставка за занижена самооценка.  

5. Ученици с трайни увреждания – Здравословното им състояние предполага по-често отсъствие от училище, 

което води до затруднения в усвояване на знания и умения. Затрудненията от това естество могат да 

обезкуражат и демотивират ученикът за учебна дейност. 

6. Ученици с проблемно поведение - Проблемното поведение на някои ученици е причина да не се вписват в 

групата. Не изпълняват преките си задължения и пречат на останалите участници в образователния процес. 

Причините за проблемното поведение са индивидуални за всеки ученик, което води до необходимостта от 

установяване и оказване на допълнителна подкрепа за личностното им развитие. 

Родители:  
Участието на родителите на учениците от уязвими групи в училищния живот е силно занижено. Тяхната 

ангажираност най-често се изразява в разговори по телефон за информиране и покана за срещи в училище, на които 

не всички се отзовават. Най-често от родителски срещи отсъстват именно родителите на учениците от уязвими 

групи. Когато отношението на тези родители е отговорно и адекватно, тогава се постигат положителни резултати. 

 

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. Изграждане на позитивен психоклимат. Преодоляване на проблемите с прояви на нетолерантно отношение 

и дискриминация. 

4. Привличане на незаинтересованите родители и решаване на проблемите 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. Извършване на оценка на индивидуалните потребности на учениците, съгласно Рамка за оценяване на 

индивидуалните потребности на ученика. 

1.2. Изготвяне на план за подкрепа за личностното развитие на учениците от уязвими групи от Екип за подкрепа на 

личностното развитие. 

1.3. Провеждане на консултации по учебни предмети и индивидуална работа с учениците от уязвими групи. 

1.3. Организиране и включване на учениците от уязвими групи в клубове по интереси. 

1.4. Настаняване на ученици в общежития, при необходимост. 

 

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

2.1. Развитие на дейността на Ученическия съвет и включване на ученици от уязвими групи в него. 

2.2. Участие на учениците от уязвими групи в дейности в полза на паралелката или училището. 

 

По специфична цел 3: Изграждане на позитивен психоклимат. Преодоляване на проблемите с прояви на 

нетолерантно отношение и дискриминация. 

3.1. Изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в паралелката. 

3.2. Въздействие върху вътрешната мотивация на учениците от уязвими групи за преодоляване на проблемното 

поведение на ученика и за справяне със затрудненията му с приобщаването в образователната и 

училищната среда чрез: 

3.2.1. Консултиране на ученика с педагогически съветник. 

3.2.2. Създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за 

общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин. 

3.2.3. Индивидуална подкрепа за детето/ученика от личност, която той уважава (наставничество). 

 

По специфична цел 4: Привличане на незаинтересованите родители и решаване на проблемите при затруднена 

комуникация учители-родители-ученици. 

2.3. Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти – изграждане на Екипи за подкрепа 

за личностното развитие на учениците. 

2.4. Работа с родителите: 

2.4.1. Провеждане на кампании сред родителите за повишаване на родителската отговорност и подкрепа за 

образованието. 

2.4.2. Индивидуална работа с родители, които възпрепятстват децата си от редовна посещаемост на 

училище. 

2.4.3. Включване на родители на деца от уязвими групи в родителските съвети на паралелкитe. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическия персонал в ПДТГ за 

сведение и изпълнение. 
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