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I. УВОД
Настоящата програма цели да начертае целите и задачите на работа с деца и ученици 
от Център за специална образователна подкрепа - гр. Велинград и урежда 
взаимоотношенията между институциите, във връзка с предоставянето на 
приобщаващо образование.

Програмата е изготвена в съответствие с действащите' стратегически и 
оперативни национални документи на централните ведомства, в изпълнение на 
държавната политика за предоставяне на равни възможности на всички български 
граждани и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.
Базира сена:

• Закон за предучилищното и училищното образование;
• Наредба за приобщаващото образование;
• Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства;
• Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 -  

2020 г.);
• Национална стратегия на Р. България за интегриране на ромите (2012 -  2020 г.);
• Закон за защита от дискриминация;
• Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието. 

Програмата включва реда и начините за оказване на допълнителна подкрепа на всички 
деца и ученици в ЦСОП-гр.Велинград, съобразно техните лични интереси, потребности 
и нужди.

II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
1. Пълноценна социализация на ученици със специални образователни потребности, 
ученици с физически и ментални увреждания и ученици от етническите малцинства.
2. Гарантирайе на равен достъп до качествено образование за учениците със специални 
Образователни потребности, ученици с физически и ментални увреждания и ученици 
от етническите малцинства.
3. Утвърждаване нц. интеркултурно и подкрепящо образование като неотменна част от 
процеса на модернизация на българската образователна система.

, III. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
1. Провеждане на информационни кампании сред родители и общественост за 
разясняване на взаимните ползи от обучението на учениците със специални 
образователни потребности, ученици с физически и ментални увреждания и ученици от 
етническите малцинства.
2. Специализирана работа с родителите за по-голяма заинтересованост към 
образователно-възпитателния и терапевтичния процес.
3. Работа с родителските общности за преодоляване на негативни стереотипи и 
Дискриминационни нагласи спрямо различните етноси и учениците с увреждания.
4. Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за 
работа в мултикултурна образователна среда и с деца и ученици със СОП.
5. Осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси с децата и учениците 
със СОП съчетана с традициите на отделните етнически групи.
6. Изграждане и функциониране на информационна система за проследяване’ на 
учениците в риск.
7. Допълнителна работа с ученици, застрашени от отпадане и/или преждевременно 
напускане на училище.
8. Създаване на условия за развитие на талантите на учениците с увреждания чрез 
насърчаване на техните творчески изяви.

IV. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА



Дейности Срок Отговорник Забележка
О пределяне на 
координатор и 
членове на 
координиращ ия 
екип за
организиране и 
координиране на 

•процеса на 
осигуряване на 
допълнителна 
подкрепа за 
личностно развитие

1У09. директор

4

Екипна работа на 
учителите от 
паралелките

постоянен ръководители на паралелки при
необходи
м ост

О ценка на потреб 
ността от 
допълнителна под 
крепа на деца и 
ученицй съ с С О П

30.09. КЕ

Л огопедична 
терапия, 
психологическа 
подкрепа, реха 
билитация .

по изготвен 
график

психолог, логопед, рехабилитатор, 
терапевти

Награждаване ? на 
ученици \

текущ директор, заместник-директор при и по 
определен 
повод за 
поощ рение

П редоставяне на 
дейности ; поt
интереси в центъра

през годината учител Ц Д О ,терапевти

П ревантивни мерки 
за недопускане 
отпадане: | ; ]' от 
училищ е ' 1 : .<

целогодиш -но педагогически специалисти

Организиране ( и 
провеждане 

на“ Училищ е за 
родители“

01.03. директор, КЕ при желание 
от
родителите

С тимулиране 
участието на деца и 
ученици в 
състезания и 
конкурси

целодогодиш
но

ръков. на паралелки, учител Ц ДО

Разглеждане на 
теми, свърза 
ни

е превенция на 
насилието и 
тормоза

през годината ръков. на паралелки

С ъвм естни 
дейности с

целогодиш -но директор, общ инскаадиминстрация



М К БП П М Н
О бучени е на 
педагогически 
специалисти за 
работа в 
м ултикултурна 
среда

по график, 
’залож ен в 
план за 
квалификация

ди ректор,З Д У Д

" *•'

Взаим одействие с 
РЦ П П П О , Дневен 
център, Ц Н С Т

постоянен координатор •' при
необходи
м ост . ,

П артньорство с 
родителите за 
справяне с 
проблемното 
поведение 
на децата им 
и приобщ аване към 
средата на 
центъра

постоянен ръков. на паралелки, КЕ

О бучени е на 
педагогическите 
специалисти, 
във връзка с 
дейностите по 
реализация на 
допълнителната 
подкрепа

пографик, 
заложен в 
планза 
квалифика
ция

ди ректор,З Д У Д

V. заклю чение  ■-
За изпълнението на Програмата важно значение има сътрудничеството между всички 
пряко ангажирайки институциии, неправителствения сектор иучилищната общност. 
Всички участници в образователния процес (семейство, детска градина, училище, 
институции, НПО) трябва да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигането на 
поставените цели.

VI. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И 
ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 
2019/2020 ГОЛИН А

Председател:
В.Лрсенова-Г агова
Членове:
1. И.Георгиев:.
2. II. Шарков


