rrq ttBacr.ur [pyruen"
rp. Be,rurco Trpnono, y.rr. toBe,ra BJraroesa" J\t 10, TeJr. r{ Qarcc: 062 62 02 74
www.pmgvt.org, e-mail: pm
bv.bg
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IlporpaMa 3a rrpeAocraBnriE Ha paBHrr
Bb3MO)r(HOCTr.r V 3A

rpyru

rpUO6UaBaHe Ha AeUaTA \t

yqeHr{rlr.rTe oT yfl3B[t}{\t
3a y.re6Hara 202112022 roAr.rHa

Bc.f,xo Aere B Euraprax tpx6na la ilvra [paBo r,r paBeH Aocrbrr 4o o6pasoBaHr.re.
@arropu Karo erH[IrIecKIiI rlpol43xoA, I{KoHoM}IqecKo rIoJIoxeHI4e, coIIIiIuIneH craryc,
peJII,IrI{o3Hu y6eN4env:s, :rrarvrrure na SusuuecKr,I LrJrr{ MeHTaJrHr,r 3arpyArreHnfl. He r:prr6sa ga
6rAar flpeqKa rlpeA Aerero rro orHorrreHr{e Ha Herouare o6pasoBareJrHr.r norpe6nocua.
Ilpanata Ha AeIIara rlo oruomeHr.re Ha o6pasonanr{ero ca orrucilrrr B KoHBeHrIr{flTa3a rrpaBara
Ha.(erero, rlpuera or OC sa OOH sa20.11.1989 r. u e paru(fuqupala c perreHrre na BHC
ua 11.04.1991r. PasHLIr{T rocrbn 4o o6pa3oBaulre e eA}rH or ocHoBHu:re npo6neMr,r B
Ernrapnx rI cb3AaBaHero Ha upuo6qanarr(a o6pa:oBareJrHa clrcreMa e or cbrrlecrBeHo
3HarreHl{e. Ilpno6qanalrloro o6pa:onanre [peAcraBn Ba nceo6xnaren [poqec, xoftro
BKrIotIBa ocllryprBaue Ha rrorKpeila v paBnlr Bb3MoxHocrrr 3a KaqecrBeHo o6pasonauue,
rlprIeMaHe vuruBkrryanHocrra Ha BcrKo Aere, pa3Hoo6pasuero or [orpe6noctu Ha Aerlara r.r
BKJIIOTIBaHe Ha peCypCI{, HaCOqeHr,r K6M Cb3AaBaHe Ha BS3MOXHOCTTr 3a pa3Br,rrr{ero r4
fracTlleTo LIM BbB BoLIIIKLI aCTIeKTLI Ha xr.IBoTa n O6qnocma. [eqata rpt6ea la 6rlLa:t

upzo6ulenll B yceqaHero

cv 3a rlprrnaAnexHocr KbM Apyrr{Te freHr{rlu,

HerIe.4arorI{rIecKLI [epcoHan. flpuo6qanarr[oro o6pasonaru{e e Her{3MeHHa rracr
ua o6pa-:onauvle v ce peaJru3l,Ipa B ctorBercrBlre cbc cneAHr{Te [pLIHIIT{rru:

1.

frr{Tenra

or

rr

rrpaBoro

fapanurpane Ha npaBoro Ha Bc.flKo Aere u freHraK Ha rocrbrr Ao AercKa lpaAlrHa Irnrl
frllnllrqe nafi-6nzso .qo HeroBoro Mecroxr{BeeHe r.r Ha npaBoro My Ha KaqecrBeHo
o6pasonauue;

2. fapanrupaHe Ha Aocrbrla Ha BcrKo Aere r.ilra yqeuuK Ao rroAKperra 3a JrrrrlHocrHoro
PA3BI,IT}IE B 3ABI,ICI4MOCT OT HETOBI{TE I4HAI,IBI,IAYANHI,I UOTPE6UOCTZ C OrNCA
Bs3MoxHocTTa sa BS3HLIKBaHe Ha 3aTpyAHeHVfl B rlpoqeca Ha freHeTo vt

npzo6qanaHero

ra

na neo6xo.ulrMocrra or flo,ryoAsrrla rroAKperra;

rlpuraraue Ha 4rE(fepenqrapanr rreAaron{rrecxr{ rro,4xo.q[, opr{eHTr.rpaHr,r K6M
LIHTepeCI,ITe LI CTI{MynIapaIq[ MoTLIBaII[.f,Ta Ha AeTeTO u Ha 1nleHraxa, crO6pa3eHrr C
BS3pacroBI,ITe I{ coquilJrnr4 rrpoMeHr{ B xl{Bora My I,I a,qa[Ttapatalz KbM
MY Aa rrpr4nara ycBoeHr{Te KoMIeTeHTHOCTT4 Ha [paKTr4Ka;

I{

cloco6uoctra

yuzKanHocrra Ha BcsKo Aere r{ f{eurrK- r,rHAt4Br.rAyanH}rre
norpe6noctu kr Br3MoxHocrl4, rI{rIHocrHLITe KarlecrBa, s3H_aHl{qra, yMeHI4sra ut
[HTepecI4Te, Ha KoLITo o6pasonareJrHara :a:ac'n4Tqkrs. r:firr6na Aa orroBopr{ ilo
IIOAXOATIII IJaqUIII) TaKa qe AeTeTO I4JII{ fIeHI,IKbT Aa pa3BI{€ MaKCLIMaJIHO CBO.f,

4. flpzenaane

3aqI,ITaHe Ha

rroTeHIII{aJr;
5.

PasnolocraBeHocr

vr

HeAo[ycKaHe Ha . A]rcKpr.rMrana\Lrs.

rrprl [poBexAaHe

Ha

IPEAYuI,III,IIUHOTO I,I TII,IJII,IIIIHO O6PASONAHUE) TAPAHIII{I 3A KOI,ITO CA Cr3AAIEH}ITC
ycnoBl,Ir 3a o6yrenue Ha BcI{tIKIlI Aeqa Lr freHr{rlu 3ae.UHo, He3aBr,rcLtMo or
TpyAHOCTI,ITe V pa3nl{I{ul5'fa, Kor,rro Moxe Aa Bb3Hr{KHaT B rrpoqeca Ha rreHero r,r

HafraBaHero
yql,rnl{rqeTo;

vI [pu fracrl{ero LIM n 1efiuocrra Ha AercKara

rpaAr{Ha

rrlrpr

6. Системен и холистичен подход на организация и сътрудничество на
образователните институции в областта на приобщаващото образование на
всички равнища– управление и екипност, използване на приобщаващи
педагогически практики, създаване на сигурна и подкрепяща среда, участие
на родителите, мониторинг на процеса и на качеството на подкрепата за
личностно развитие, както и на влиянието им върху обучението и постиженията
на децата и учениците;
7. Сътрудничество между всички участници в процеса на приобщаващото
образование– детската градина/училището, детето/ученика, семейството и
общността;
8. Намаляване на влиянието на социалните неравенства върху ученето и върху
участието на децата и учениците в дейността на детската градина или
училището;
9. Нетърпимост към дискриминиращите нагласи и поведение и подготовка на
децата и учениците за живот в приобщаващо общество;
10. Гъвкавост и динамичност на процеса на приобщаващото образование
съобразно потребностите на децата и учениците и в зависимост от спецификата
на обществения живот.

Осигуряване на равен достъп до образование на ученици със специални образователни
потребности и обучителни трудности
Оперативни
цели

Дейности

Бюджет

Срок за
изпълнение

1. Осигуряване
на индивидуално
обучение на
ученици със
СОП и
обучителни
трудности

Осигуряване
на учител,
провеждащ
индивидуални
часове на
ученици със
СОП и
обучителни
трудности

В рамките
Учебна
на бюджета 2021/22година
на
училището

2. Осигуряване
на ресурсно
подпомагане в
рамките на
училището

Възлагане на
учебни часове
на ресурсен
учител

В рамките
Учебна 2021/22
на бюджета година
на
училището

Очаквани
резултати
Повишени
учебни
резултати,
постигнати от
учениците със
СОП и
обучителни
трудности,
вследствие на
индивидуалния
подход
Повишени
учебни
резултати,
постигнати от
учениците със
СОП и
обучителни
трудности,
вследствие на
индивидуалното
ресурсно
обучение

Ангажирани
хора/
институции
Училищно
ръководство,
педагогически
персонал

Училищно
ръководство,
педагогически
персонал

3. Създаване на
позитивна среда
за ученици със
СОП и
обучителни
трудности

Провеждане на
групови
тренинги за
изграждане на
умения за
толерантност

В рамките
Учебна 2021/22
на бюджета година
на
училището

Създаване на
позитивен
психоклимат и
приемане на
„различието”

Училищно
ръководство,
педагогически
персонал

В рамките
Учебна 2021/22
на бюджета година
на
училището

Осигурена обща
и допълнителна
подкрепа за
личностното
развитие на
учениците със
СОП и
обучителни
трудности

Училищно
ръководство,
педагогически
персонал

Индивидуални
консултации

4. Създаване на
екипи за
подкрепа на
личностното
развитие и
повишаване на
учебния успех

Организиране
на
мероприятия,
целящи
сплотяване и
сближаване
между
учениците
Осигуряване
на външни
специалисти,
включващи се
в екипите за
подкрепа на
личностното
развитие

Осигуряване до равен достъп на образование на ученици с поведенчески проблеми,
дисциплинарни нарушения, живеещи в рискова семейна среда, с девиантни постъпки
Оперативни
цели
1.
Индивидуален
подход към
ученици с
проблемно
поведение и
дисциплинарни
нарушения

Дейности

2. Подобряване
на
психоклимата в
класовете
посредством
групова работа

Провеждане на
групови
тренинги с цел
подобряване на
взаимоотношен
ията в рамките
на класа и
повишаване на
толерантността
към
„различните”.

Провеждане на
консултации с
педагогически
съветник

Бюджет

Срок за
изпълнение
В рамките
Учебна 2021/22
на бюджета година
на
училището

Очаквани
резултати
Осигурена
допълнителна
подкрепа на
учениците с
проблемно
поведение и
дисциплинарни
нарушения

Водещ
отговорник
Училищно
ръководство,
педагогически
персонал,
педагогически
съветник

В рамките
Учебна 2021/22
на бюджета година
на
училището

Осигурена
допълнителна
подкрепа на
учениците с
проблемно
поведение и
дисциплинарни
нарушения и
подобряване на
психоклимата в
рамките на класа

Педагогически
съветник,
външни
специалисти

3. Осигуряване
на подкрепа и
съдействие на
родители или
настойници
срещащи
затруднения
във
възпитанието
на своите деца

Провеждане на
срещи между
родители,
педагогически
съветник,
класен
ръководител и
училищно
ръководство.
Насочване към
външни
специалисти,
институции и
неправителстве
ни организации
при
необходимост.

В рамките
Учебна 2021/22
на бюджета година
на
училището

Осигурена
допълнителна
подкрепа на
учениците с
проблемно
поведение и
дисциплинарни
нарушения и
техните
семейства.

Училищно
ръководство,
педагогически
персонал

Осигуряване на равен достъп до образование на ученици от малцинствени групи
Оперативни
цели
1. Създаване на
менторска
програма „Деца
обучават деца”

Дейности

Бюджет

Осигуряване на
стабилна връзка
между дете с
изявени дарби и
дете, чиито
майчен език не е
български.

В рамките
на
бюджета
на
училището

2. Въвеждане на
индивидуална
работа с децата
от малцинствени
групи

Осигуряване на
занимания по
интереси и
часове за
овладяване на
българския език
от учениците от
малцинствени
групи
Провеждане на
индивидуални
консултации с
педагогическия
съветник на
училището

В рамките
на
бюджета
на
училището

Учебна
2021/22
година

В рамките
на
бюджета
на
училището

Учебна
2021/22
година

3. Осигуряване
на
индивидуална
подкрепа на
деца от
малцинствени
групи

Срок за
изпълнение
Учебна
2021/22
година

Очаквани
резултати
Повишаване на
резултатите от
учебния процес
и даване на
добър пример
пред другите
деца по
отношение
примствеността
и
толерантността
към децата,
които се
различават по
етнически
принцип
Повишено ниво
на владеене на
български език

Водещ
отговорник
Училищно
ръководство,
педагогически
персонал,
педагогически
съветник

Осигурена
допълнителна
подкрепа,
насочена към
личностното
развитие на
децата от

Педагогически
съветник

Училищно
ръководство,
педагогически
персонал,
педагогически
съветник

4. Подкрепа и
съдействие от
страна на
училището,
насочени към
семействата на
учениците от
малцинствените
групи.

Провеждане на
срещи между
родители,
педагогически
съветник, класен
ръководител и
училищно
ръководство.
Насочване към
външни
специалисти,
институции и
неправителствени
организации при
необходимост.

В рамките
на
бюджета
на
училището

Документът е актуализиран на 10.09.2021 г.

Учебна
2021/22
година

малцинствените
групи
Осигурена
допълнителна
подкрепа на
учениците от
малцинствени
групи и техните
семейства

Училищно
ръководство,
педагогически
персонал,
педагогически
съветник

