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ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ
ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И
УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2018 – 2019)
І. УВОД
Настоящата програма цели да начертае целите и задачите на работа с ученици от НХГ„
Цанко Лавренов” и урежда взаимоотношенията между институциите, във връзка с
предоставянето на приобщаващо образование.
На основание чл. 259, ал. 1 и чл. 188, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното
образование, чл. 132, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование, приета с ПМС
№ 286 от 04.11.2016 г., във връза с чл. 19, ал. 2, т.2 от Наредба № 12/01.09.2016г. за
статута и професионалното развитие на учителите, директорите и други педагогически
специалисти.
Програмата включва редът и начините за оказване на обща и допълнителна подкрепа на
всички деца и ученици, които имат необходимост от такива в ....училище, съобразно
неговите лични интереси, потребности и нужди.
Уязвими групи са ученици, диагностицирани със специални образователни потребности,
хронични заболявания, двигателни увреждания, деца и ученици в риск, деца и ученици,
застрашени или жертва на насилие, деца с изявени дарби, деца-сираци и полусираци,
деца-бежнаци, деца от различни етнически групи и др. с други идентифицирани нужди.
II. ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ
Подкрепата на личностното разитие се осъществява във връзка и в корелация с
разработените областни стратегии за покрепа на личностното развитие, както и въз
основа на анализ на необходимостта от обща и допълнителна подкрепа.
2.1 Обща подкрепа
За организиране на покрепата на личностното развитие в НХГ„Цанко Лавренов” за
координатор е определен педагогическия съветник и заместник-директор, които
изпълняват функциите си съобразно Наредбата за приобщаващото образование.
Общата подкрепа в НХГ„ Цанко Лавренов” се осъществява от екип, ръководен от
координатора и педагогическия съветник. Общата подкрепа е насочена към развитие на
потенциала на всяко дете и ученик. Общата подкрепа включва различна екипна работа
също така и между отделните специалисти и осигуряване или насочване към занимания

по интереси. Заниманията по интереси могат да се организират от НХГ„ Цанко
Лавренов” или от други центрове.
Кариерното ориентиране, провеждано от педагогическия съветник или консултант от
кариерен център също е част от общата подкрепа на учениците от първи до последния
клас за училището.
В НХГ„ Цанко Лавренов” функционира училищна библиотека, ръководена от определен
за целта служител, която чрез осъществяване на различни дейности представлява част от
общата покрепа на учениците.
Описаните в ПУД морални и материални награди също са част от предоставяната от
НХГ„ Цанко Лавренов” обща подкрепа.
Общата подкрепа включва и други дейности, подробно описани в Наредбата за
приобщаващото образование
2.2. Допълнителна подкрепа
Допълнителната покрепа се осъществява въз основа на направена оценка на
индивидуалните способности на ученик от НХГ„ Цанко Лавренов”.
Оценката на способностите се извършва от специално назначен екип от специалисти,
съобразно необходимостта на детето и след това се потвърждава от Регионален център
за подкрепа на приобщаващото образование.
Учениците за които може да се поиска оценка на способностите са от следните уязвими
групи:
-деца със специални образователни потребности – в началото на учебната година
- деца с хронични заболявания
- деца в риск
Допълнителната подкрепа включва:
- работа с дете или ученик по конкретен случай
- психо-социална рехабилитация
-рехабилитация на слуха
-зрителна рехабилитация
-рехабилитация на комуникативни нарушения
-осигуряване на достъпна архитектурна среда
-специализирани средства
-ресурсно подпомагане
Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за действие за всяко конкретно дете.
Родителите задължително се включват в плана за действие като активни участници в
дейностите.
Ако Регионалният център препоръча допълнителна подкрепа, но родителите откажат,
НХГ„ Цанко Лавренов” уведомява отдел „Закрила на детето“ към ССП по местоживеене
на детето с цел да социалните служби да окажат съдействие и ако се налага помощ на
родителите за осъзнаване на нуждите на детето.
При наличие на три и повече ученика в паралелка се осигурява подрепящ учител за
подпомагане работата на учителите. Задълженията на подрепящите-учителите са
разписани в Наредбата за приобщаващото образование.
При необходимост се изработва индивидуална учебна програма по съответните учебни
предмети с цел по-лесното възприемане от ученика, а също така се изготвя и
индивидуален учебен план или учебен план за обучение в самостоятелна форма на
обучение. За ученици с изявени дарби също се изработва индивидуален учебен план.
III. ЕКИП ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
Основни функции на екипа за подкрепа за личностно развитие, съгласно чл. 189 от
Закона за предучилищното и училищното образование:

 идентифицира силните страни на ученика, затрудненията, свързани с
развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното
възникване;
 извършва оценка на индивидуалните потребности на ученика;
 изготвя и реализира план за подкрепа;
 извършва наблюдение и оценка за развитието на случая.
Специфични функции на екипа за подкрепа за личностно развитие, съгласно
държавния образователен стандарт за приобщаващото образование:
1. осигурява необходимия инструментариум за извършване на оценката на
индивидуалните потребности на детето или ученика и определя правила за работата си;
2. проучва документите и информацията за детето или ученика, включително от
изследвания и консултации при наличие на такива, и извършва наблюдение на детето
или ученика в естествената му среда във връзка с провеждането на оценката;
3. обсъжда проведената оценка и наблюденията на всеки член от екипа и формулира
общо решение за предоставяне на допълнителна подкрепа в протокол от заседанието;
4. информира директора на училището за взетото решение за предоставяне на
допълнителна подкрепа;
5. определя вида и формата на обучение на детето или ученика въз основа на оценката
на индивидуалните му потребности;
6. до един месец от извършването на оценката на индивидуалните потребности при
необходимост разработва индивидуални учебни планове и индивидуални учебни
програми по един или повече учебни предмети за ученици със специални
образователни потребности и за ученици с изявени дарби, съответно по чл. 95, ал. 1, т.
1 и 2 от ЗПУО за учебната година;
7. до един месец от извършването на оценката на индивидуалните потребности
разработва индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми за ученици
със специални образователни потребности и множество увреждания; в случай че
учениците се обучават в центрове за специална образователна подкрепа,
индивидуалните учебни планове и програми се разработват в сътрудничество с
координиращите екипи в центровете за специална образователна подкрепа; при
изготвянето на индивидуални учебни планове и програми на ученици със сензорни и
множество увреждания може да участват и специалисти от специалните училища за
обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания;
8. проследява напредъка в развитието на детето или ученика на всеки три месеца от
учебното време през учебната година и при необходимост внася промени в плана за
подкрепа и в индивидуалните учебни програми след информирано писмено съгласие на
родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето;
9. работи с децата и учениците, с учителите, с родителите, с представителите на децата
или с лицата, които полагат грижи за децата, за изпълнение на дейностите в плана за
подкрепа;
10. извършва консултативна дейност с децата и учениците, с учителите, с родителите, с
представителите на децата или с лицата, които полагат грижи за децата, свързана с
изпълнението на индивидуалните учебни програми;

11. извършва консултативна дейност с всички деца или ученици в паралелката в
училището, с учителите и с родителите, представителите на децата или с лицата, които
полагат грижи за децата, за приемане и приобщаване на децата и учениците със
специални образователни потребности в общността на училището;
12. провежда екипни срещи заедно с учителите и с другите педагогически специалисти
в училището, свързани с изпълнението на плановете за подкрепа;
13. координира взаимодействието със социалния работник, водещ на случай от
съответния отдел за закрила на детето – за деца и ученици в риск;
14. координира взаимодействието със съответните специалисти от лечебни заведения –
за деца и ученици с хронични заболявания;
15. изготвя доклади до директора на училището, съответно в 7-дневен срок след края на
първия учебен срок и в 10-дневен срок след края на втория учебен срок на учебната
година, съдържащ оценка на развитието на детето или ученика, на постигнатите цели и
резултатите от обучението, на използваните специални педагогически средства и
методи на работа, на изпълнението на плана за подкрепа на детето или ученика.
В работата на екипа на ученика участва родителят/представителят на детето/лицето,
което полага грижи за детето, а при необходимост и представител от съответния
регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и/или от
центъра за подкрепа за личностно развитие, в т.ч. центъра за специална образователна
подкрепа, и/или от Държавния логопедичен център, и/или от съответното специално
училище за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания.
Сформираният екип работи целогодишно като провежда общите си заседания по
предварително изготвен график, който включва не по-малко от две заседания месечно.
При възникнала необходимост заседание може да се провежда и извън определения
график. Ръководителят на екипа отправя покана за участие на родителя/представителя
на детето/лицето, което полага грижи за детето, както и на представители на
институции, които се включват в работата на екипа при необходимост, за всяко
заседание на екипа, но не по-късно от 7 дни преди датата на провеждане на
заседанието. Този срок може да е по-малък в случай на възникнала необходимост от
провеждане на заседание извън определения график.
Заседанията на екипа са редовни, когато присъстват всички членове. Решенията се
вземат с пълно мнозинство. За всяко заседание на екипа за подкрепа за личностно
развитие се води протокол от определен от ръководителя на екипа специалист, който се
подписва от ръководителя и от членовете на екипа. Към протокола се прилагат
писмените доклади на членовете на екипа. Ръководителят на екипа запознава
родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето, с протокола на
екипа и изисква писменото му съгласие относно решението на екипа за предоставяне
или за непредоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на детето или
ученика.
Екипът за подкрепа за личностно развитие на ученика осъществява дейностите по
допълнителната подкрепа за личностно развитие на детето или ученика. За част от
дейностите екипът може да предлага привличането на външни за училището
специалисти.
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V. 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, училище, институции, НПО)
трябва да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигането на поставените цели.

