


                                                                         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 обучителните затруднения; 

 включващо обучение на деца и ученици със специални образователни потребности 

(СОП); 

 включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно 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 цели 

осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на 

предучилищното възпитание и подготовка за училищното образование на децата и 

младежите като предпоставка за равноправно социално включване и пълноценна 

личностна реализация, участие в развитието на местните общности и на страната. 

 

Настоящата програма се изготвя на основание чл. 263, ал.1, т.9. от ЗПУО. 

 

НОРМАТИВНА ОСНОВА НА УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА 

 

 Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите 

малцинства (2015-2020 г); 

 Европейска социална харта /ревизирана/ от 2000 г.; 

 Европейска конвенция за защита на правата на детето – 1992 г.; 

 Международен пакт за граждански и политически права и Международен пакт за 

икономически, социални и културни права – 1970 г.; 

 Национална стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с 

увреждания от 2008 – 2015 г. 

 Закон за предучилищното и училищно образование; 

 Стандарт за приобщаващото образование; 

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

предостави равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, 

както и ефективно прилагане на училищни политики за подобряване качеството на 

живот на същите, недопускане на дискриминация по признак: „етнос, религия, 



увреждане“, осигуряване на равни възможности, пълноценно и активно участие във 

всички области на училищния живот. 

      Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Чирпан е институция, която спазва 

препоръките на Съвета на Европа, отправени към всички организации да работят 

активно в областта на интегрирането на хората от уязвимите групи. 

     Документът има за цел да подпомогне дейността на учителите за предоставяне на 

равни възможности и приобщаване на учениците от уязвимите групи. 

 

АНАЛИЗ НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА 

 

      Училището е институция, в която се обучават, възпитават и общуват ученици от 

различни етноси, вероизповедания, традиции и културни норми, ученици със СОП. Това 

налага изграждането на нов комплекс от умения за общуване и познания за другите, за 

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

другите и понякога към самите себе си. 

       В училището се предприемат политики в областта на: 

 интеркултурното образование; 

 умението за общуване с представители на различни култури; 

 съзнателно изграждане на толерантност; 

 обучение на учители по етническите проблеми; 

 засилване връзката учител – родител; 

 търсене на съпричастност и участие на родители в училищните дейности; 

 насърчаване на представители от етническите групи за участие в образованието на 

децата като помощник на учителя и образователен медиатор; 

 създадени са условия за достъпна и качествена грижа за учениците, която включва: 

целодневна форма на обучение, безплатна закуска за учениците до ІV клас, поевтиняване 

на обедното хранене; 

 своевременното обхващане на всяко дете в училищна възраст от уязвимите групи; 

 

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА 

 Равен достъп и приобщаване на всяко дете; 

 Равнопоставеност и недопускане на дискриминация; 

 Съхраняване на етнокултурното многообразие; 

   С цел реализирането на водещите принципи, предоставянето на безопасна училищна 

среда и пълноценно образование Основно училище „Св.св. Кирил и Методий“ предлага: 

 достъпна архитектурна среда; 

 екипи от специалисти, в зависимост от потребностите на децата; 

 диагностична и консултативна дейност; 

 специални учебно – технически средства и помагала за обучение; 

 индивидуални образователни програми; 



 осигурени уреди за поддържане на опорно-двигателната активност; 

 реновиран медицински кабинет; 

 ресурсен кабинет. 

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

1. Пълноценна социализация на деца и ученици със СОП, физически и ментални 

увреждания и от етнически групи. 

2. Гарантиране на равен достъп до качествено образование на горепосочените. 

3. Утвърждаване на интеркултурното и подкрепящо образование като неотменна част 

от процеса на модернизация на българската образователна система. 

4. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от 

различните етноси. 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

1. Работа с родителите за по-голяма заинтересованост към образователно – 

възпитателния процес. 

2. Насърчаване на родителите за включване като доброволци за работа с деца в риск от 

отпадане или отпаднали от образователната система. 

3. Назначаване на лица в училище на длъжност „помощник на учителя“ и „образовате 

       лен медиатор“. 

4. Осигуряване на допълнително обучение по български език за деца и ученици от 

уязвимите групи. 

5. Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогически специалисти за 

работа в мултикултурна образователна среда. 

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

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

различните етноси. 

7. Изграждане и функциониране на информационна система за проследяване на 

учениците в риск. 

8. Оказване на обща подкрепа на учениците от уязвимите групи, застрашени от 

отпадане и/или преждевременно напускане на училище. 

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

образованието. 

10. Създаване на условия за развитие на ученици с изявени дарби и стимулиране на 

техните изяви. 

 Контролът върху изпълнението на програмата за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи се осъществява 

от Директора на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Чирпан. 


