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I.ВЪВЕДЕНИЕ 

         Настоящата Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

деца и ученици от уязвими групи на ОУ „Христо Ботев“ с. Мъглен е израз на готовност 

за изготвяне и прилагане на политики на приобщаване и предоставяне на равни 

възможности на всички деца в училището. Изготвена е в съответствие с действащите 

стратегически и оперативни национални документи на централните ведомства, в 

изпълнение на политиката за гарантиране на равните възможности на българските 

граждани. 

           Целите и дейностите, които си поставя настоящата Програма за предоставяне на 

равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвимите групи са 

съобразени с Приоритет „Образование“ от приетата с Решение 1 от 5 януари 2012 

година на Министерски съвет и Решение от 1 март 2012 година на Народното събрание. 

Национална стратегия за интегриране на ромите в Република България /2012-2020/ и 

Държавно образователен стандарт за приобщаващото образование. 

          Имайки предвид, образователното равнище на децата и учениците от уязвими 

групи в с. Мъглен и района, разработването и изпълнението на тази програма, се счита 

за важен механизъм за постигане на равноправното им интегриране в българското 

училище. 

           Образователната интеграция е процес, в който участват деца и ученици от всички 

уязвими групи. Този процес ангажира отговорните образователни институции и цялата 

общност за осъществяването им. Образователната интеграция е важна предпоставка за 

цялостния процес на приобщаване на тези групи на пазара на труда, за повишаване на 

здравния им статус и за подобряване на жилищните им условия. Липсата на 

образование и квалификация на децата и учениците от уязвимите групи ги прави 

неконкурентно способни на трудовия пазар. Резултатът е нарастващ процент на 

безработица и огромен контингент от граждани за социално подпомагане. 

 

II. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ 

• Закон за предучилищно и училищно образование 

• Държавен образователен стандарт за приобщаващо 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 Р България за интегриране на ромите /2012- 2020 г./ 

• Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието 

• Световна програма на ЮНЕСКО „Образование за всички“ 

• Национална стратегия на детето /2008- 2018 г./ 

 

III. ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОБЛЕМА 

       Бедността и ниския стандарт на живот са фактори за нередовно посещение на 

учебните заведения, за отпадане на учениците от училище и невъзможността им за 

включване в онлайн обучение ( в  образователна платформа Microsoft Teams). 

Ниска степен на грамотност и квалификация и при някой родители от уязвимите групи. 



Недостатъчна мотивация на децата и родителите от уязвимите групи за необходимостта 

от обучение и образование. 

Затруднена адаптация на децата и учениците от уязвимите групи в детската градина и 

после в училище. 

Незадоволително усвояване на преподавания учебен материал поради неспособността 

сами да се справят в овладяването. Липса на помощ от родителското тяло. 

 

IV. МИСИЯ 

       Превръщане на училището в модел на толерантност и равнопоставеност на всички 

ученици в решаващ фактор за мултикултурно възпитание на младите хора като бъдещи 

граждани на Обединена Европа. 

 

V. ВИЗИЯ 

     Визията на ОУ „Христо Ботев“ с. Мъглен като училище, осигуряващо ефективна, 

качествена и достъпна подкрепа за ученици, застрашени от отпадане, която осигурява 

пълноценна личностна реализация в училищния живот, се фокусира върху: 

 - Разнообразни дейности, насочени към удовлетворяване на желанията и 

потребностите на учениците; 

 - Съчетаване на класно-урочни, извънурочни и извънкласни форми на обучение и 

възпитание; 

- Работа с талантливи ученици; 

- Работа с ученици в неравностойно социално положение; 

- Работа с ученици с различна етническа принадлежност; 

- Уютна и функционална образователна среда. 

 

VI. ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

       Принцип за равенство и недискриминация на децата и учениците. 

Принцип за осигуряване на равен достъп до качествено образование и социална 

интеграция. 

Принцип за гарантиране на баланс между интеграцията на децата и учениците от 

уязвимите групи в образователната система и съхраняване и развитие на тяхната 

специфична културна идентичност, която да бъде предпоставка за качественото им 

образование и равноправната им интеграция в училищния живот. 

Утвърждаване в учебните заведения на атмосфера за между-културно опознаване и 

сближаване. 

            Подобряване на социално-психологическия климат в извънучилищната среда по 

отношение на образованието, като катализатор за активизиране на процеса на 

интеграция. 

 

 

VII. ПРИНЦИПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

Осигуряване и гарантиране правото на равен достъп до качествено образование 

на децата и учениците от уязвимите групи в обществото. 

 

Развитие на потенциала на всеки ученик с цел неговата личностна професионална и 

гражданска реализация. 



На учениците в системата на училищното образование се предоставя обща и 

допълнителна подкрепа за личностно развитие в съответствие с идивидуалните 

образователни потребности на всеки ученик. 

Съхраняване и развитие на културната идентичност на децата и учениците от 

етническите малцинства. 

Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата от уязвимите групи. 

Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и 

духовно развитие на подрастващите и за създаване атмосфера на взаимно уважение, 

толерантност и разбирателство. 

Формиране на подходящ социално-психологически климат, който да благоприятства 

реализацията на настоящата програма. 

Обхващане и задържане на всички деца и ученици от уязвимите групи на територията 

на с. Мъглен и района в образователната система. 

Осигуряване на качествено образование. 

 

VIII. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 

1. Обхващане на всички деца и ученици от уязвимите групи в с. Мъглен и 

района. Създаване на условия за всички деца и ученици от уязвими групи на 

територията на с. Мъглен и района да имат възможността да се обучават в 

училище и в онлайн среда. 

2. Превантивни мерки за недопускане отпадането на децата и ученици. 

3. Обучение в дух на толерантност и недискриминация в училище. 

4. Допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за работа и 

взаимодействие с деца и ученици от уязвими групи. 

5. Приобщаване на родителите към образователния процес и засилена работа с 

тези, които не подкрепят образованието на техните деца. 

6. Стимулиране развитието и изявата на талантливи деца и ученици от 

уязвимите групи. 

 

 

IX.ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 

По приоритетно направление 1: Обхващане на всички деца и ученици от 

уязвимите групи в с. Мъглен и района. Създаване на условия за всички деца и 

ученици от уязвими групи на територията на с. Мъглен и района да имат 

възможността да се обучават в училище. 

 

      

Дейности 

Отговорна 

институция/отговорни

к 

         

Срок 

Източник на 

финансиране 

Очакван 

резултат 

1.Обхождане 

и обхват на 

всички 

ромски деца в 

задължителна 

училищна 

възраст.  

Служба ГРАО; 

Училище 

Постояне

н 

Не е необходимо Максимално 

обхващане на 

подлежащите 



2. 

Сформиране 

на екип, който 

да определи 

видовете 

уязвими 

групи 

ученици. 

Класни ръководители, 

 

Постояне

н 

Не е необходимо Обхващане на 

уязвимите групи 

в училище 

3.Подпомаган

е на 

застрашените 

от отпадане 

по социални 

причини 

ученици, чрез 

осигуряване 

на учебни 

пособия, 

устройства 

(таблети, 

лаптопи и др.) 

материали и 

др. 

Училище Постояне

н 

Училищен 

бюджет, 

Благотворителнос

т 

Превантивни 

мерки за 

застрашените от 

отпадане 

ученици 

4. 

Индивидуалн

и разговори 

на класния с 

всеки ново 

постъпил 

ученик от 

уязвима група 

Класен ръководител Постояне

н 

Не е необходимо Идентифициран

е на 

трудностите, 

които срещат 

учениците и 

оказване на 

конкретна 

психологическа 

помощ 

5. Прилагане 

на мерки и 

дейности за 

адаптиране на 

учениците 

към новата 

училищна 

среда 

Класен ръководител Постояне

н 

Не е необходимо Бърза и успешна 

адаптация в 

новата 

училищна среда 

 

 

По приоритетно направление 2: Превантивни мерки за недопускане отпадането на 

учениците  

 

 

      Дейности Отговорна 

институция/отговорни

к 

         

Срок 

Източник на 

финансиран

е 

Очакван 

резултат 

1.Постоянно 

наблюдение на 

учениците за тяхното 

редовно посещение в 

училище и в електронна 

Училище, Социален 

работник, Класен 

ръководител, Медиатор 

постояне

н 

Не е 

необходимо 

Успешна и 

устойчива 

социализация 

на децата от 

уязвимите 



среда, добър успех, 

разговори с 

учениците,индивидуалн

и срещи със семействата 

на учениците. 

групи 

2.Допълнителна работа 

в училище с деца с 

нисък успех в часовете 

за консултации и след 

часовете по тяхно 

желание 

Учители, класни 

ръководители 

постояне

н 

Не е 

необходимо 

По добра 

адаптация на 

учениците от 

уязвимите 

групи 

Повишаване 

нивото на 

постиженият

а в училище. 

3.Кандидатстване по 

проекти и търсене на 

финансиране за 

реализация на програми 

подпомагащи 

обогатяването културата 

на децата и уязвими 

групи ученици от 

различен произход и 

достъп до по -добри 

възможности за 

ограмотяване 

 

Училище постояне

н 

Друг 

източник 

Финансиране 

за реализация 

на програми 

подпомагащи 

обогатяванет

о културата 

на децата и 

уязвими 

групи 

ученици от 

различен 

произход и 

достъп до по 

-добри 

възможности 

за 

ограмотяване 

4.Проучване на 

изоставащите ученици 

по класове и предмети 

Учители и класни 

ръководители 

постояне

н 

Не е 

необходимо 

Подобряване 

диалога 

между 

учениците и 

учителите. 

Повишаване 

нивото на 

постиженият

а по 

определения 

предмет. 

5.Включване на всички 

изоставащи ученици в 

групи за взаимопомощ. 

ученици постояне

н 

Не е 

необходимо 

Подобряване 

на 

общуването 

на учениците 

от 

различните 

групи. 

Толерантност 

и търпимост. 

 

 



По приоритетно направление 3: Обучение в дух на толерантност и недискриминация в 

училище 

 

      Дейности Отговорна 

институция/отговорник 

         Срок Източник на 

финансиране 

Очакван 

резултат 

1.Възпитание и 

обучение в дух на 

толерантност и 

добро отношение 

на учениците 

спрямо 

връстниците си от 

уязвимите групи 

Класни ръководители постоянен Не е 

необходимо 

Толерантно 

отношение 

между децата 

в училище; 

благоприятна 

приемна среда 

2.Отбелязване Ден 

за борба с расовата 

дискриминация  

21.03.2021 г. 

Класни ръководители Март 2021 г. Не е 

необходимо 

Създаване за 

благоприятна 

училищна 

среда 

3.Провеждане на 

часове посветени 

на търпимостта и 

толерантността 

към различията в 

ЧК чрез тренинги 

Класен ръководител Постоянен Не е 

необходимо 

Толерантно 

отношение 

между децата 

в училище; 

Благоприятна 

приемна среда 

 

 

По приоритето направление 4: Допълнителна квалификация на педагогическите 

специалисти за работа и взаимодействие с деца и ученици от уязвими групи 

 

      Дейности Отговорна 

институция/отговорник 

         Срок Източник на 

финансиране 

Очакван 

резултат 

1.Обучение на 

педагогически 

специалисти за 

работа с уязвими 

групи 

Училище Постоянен Училищен 

бюджет 

Умение за работа 

на учители с деца 

от уязвимите 

групи. 

Усъвършенстване 

на 

образователните 

условия за 

качествено 

образование. 

 

 

По приоритетно направление 5: Приобщаване на родителите към образователния процес 

и засилена работа с тези, които не подкрепят образованието на техните деца 

 

      Дейности Отговорна 

институция/отговорник 

         Срок Източник на 

финансиране 

Очакван 

резултат 

1.Организиране 

на срещи за  

повишаване на 

осведомеността 

родители относно 

ползите от това 

Класни ръководители Ежегодно Училищен 

бюджет 

Изграждане на 

доверие у 

родителите на 

деца от 

уязвимите 

групи към 



детето да 

посещава редовно 

училище  и се 

включва в 

образователна 

платформа 

(Microsoft Teams) 

образователната 

институция. 

2. Запознаване на 

родителите с 

необходимостта 

от завършена 

степен на 

образование 

Учители, класни 

ръководители; социален 

работник 

Постоянен Не е 

необходим 

Устойчивост на 

интеграцията; 

Увеличаване 

броя на 

учениците, 

които 

посещават 

редовно 

училище и имат 

добра 

успеваемост.  

 

По приоритетно направление 6: Стимулиране развитието и изявата на талантливи деца и 

ученици от уязвимите групи. 

 

Дейности Отговорна 

институция/отговорник 

         Срок Източник на 

финансиране 

Очакван 

резултат 

1.Мотивиране на 

деца и ученици от 

уязвимите групи с 

изявени дарби, да 

развиват своята 

дарба, чрез 

допълнителни 

занимания 

Класни ръководители, 

учители 

Постоянен Друг източник Да бъдат 

включени в 

извънучилищни 

и извънкласни 

дейности 

2.Стимулиране, 

чрез материална 

подкрепа на 

талантливите 

деца, 

чрез предоставяне 

на материали и 

пособия, 

необходими за 

развитие на 

дарбата на деца от 

социално слаби 

семейства 

Училище Постоянен Училищен 

бюджет 

Преодоляване 

пречките и 

гарантиране до 

някаква степен 

на 

продължаващо 

обучение, 

свързано с 

развитие на 

дарбата на 

детето 

 

 

X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

           За изпълнението на програмата от съществено значение е сътрудничеството на 

всички пряко ангажирани институции. Всички участници в образователния процес 

/семейство, училище, институции, НПО/ трябва да бъдат еднакво отговорни и 

ангажирани за постигането на поставените цели. 
 



 

Изготвил:  

1. Мария Янчева 

 

2. Димитринка Грудева 

 

3. Гюлшен Мехмедали 

 

 


