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ПРОГРАМА
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА
ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” - ГР. РАКОВСКИ
ЗА УЧЕБНАТА 2020 -2020г.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА
Програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи е
разработена във връзка с чл. 263, ал.1, т. 9 от ЗПУО в съответствие с рамковите европейски и национални документи и е
гласувана на ПС. Основава се на принципите и насоките на ЗПУО, наредбата за приобщаващото образование,
приоритетите на МОН, РУО - Пловдив, община Раковски и спецификата на училището.
Настоящата програма начертава целите и задачите за работа с деца и ученици от ОУ "Христо Ботев" - гр.
Раковски и урежда взаимоотношенията между институциите във връзка с предоставянето на приобщаващото
образование.
Училищната програма се базира на ЗПУО, Наредбата за приобщаващото образование, Стратегията за
образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Рамковата програма за интегриране на
ромите в българското общество (2010-2020г.), Националната стратегия на Р. България за интегриране на ромите (20122020г.), Законът за защита от дискриминация, Конвенцията за борба срещу дискриминацията в областта на
образованието.
Основна цел на училищното образование е интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и
физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите,
способностите и интересите му.
Цели:
• Пълноценна социализация и интеграция на децата и учениците от уязвимите групи;
• Гарантиране на равен достъп до качествено образование;
• Осигуряване на безопасна и сигурна среда в училище (превенция овладяване на агресията);
• Подобряване на материалната база в училище;
• Превенция (Превантивни мерки) за предотвратяване и противодействие на тормоза в училище;
• Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация в българската
образователна система;
• Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства;
• Превантивна работа в училище в посока развитие на социалните умения, уменията за общуване и развитие на
емоционалната интелигентност у учениците.
I.

•
•
•
•
•
•
•
•

Задачи и дейности:
провеждане на информационни кампании сред родителите на рисковите деца;
осигуряване на координационен механизъм между заинтересованите страни за провеждане на ефективни
действия;
специализирана работа с родителите за по-голяма заинтересованост към образователно-възпитателния процес;
картотекиране на децата и учениците от така наречените уязвими групи и прилагане политика на подкрепата на
личностното развитие на децата;
на децата и учениците да се предостави обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, която да
осигурява физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им;
учениците да се включат в дейностите по проекти;
индивидуална работа от страна на класния ръководител, педагогически съветник и образователен медиатор с
рисковите ученици и техните семейства;
своевременно уведомяване на родителите за отсъствия, добри и лоши прояви на учениците;
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да се проявява индивидуален подход към рисковите деца.
Програмата включва редът и начините за оказване на обща и допълнителна подкрепа на всички деца и ученици,
които имат необходимост от такива в ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски, съобразно неговите лични интереси,
потребности и нужди.
Уязвимите групи в ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски са деца и ученици, диагностицирани със:
• специални образователни потребности;
• хронични заболявания;
• двигателни увреждания;
• деца и ученици в риск;
• деца, отглеждани от близки и/или роднини, родителите на които работят в чужбина;
• деца сираци и полусираци;
• деца с изявени дарби;
• деца от различни етнически групи;
• деца с други идентифицирани нужди.
II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО В УЧИЛИЩЕ:
ОУ „Христо Ботев” – гр. Раковски е единственото училище в кв. Секирово в гр. Раковски.
През изминалата 2019-2020 се обучаваха 609 ученика- /справка от към 30.06.2020 г/, разпределени в 26 паралелки от 1 до
7 клас и една подготвитена група /5 и 6 годишни/
Първи до четвърти клас са по 4 паралелки. В пети- 3 паралелки, шести – 4 паралелки и седми клас има по паралелки.
През предходната учебна 2019/2020 година в училище се обучаваха 12 деца и ученици със СОП, като 7 от
учениците бяха в индивидуална форма на обучение (ИФО)
Въпреки многобройните предприети мерки и действия от страна на училището и институциите, отпадналите
ученици през учебната 2019/2020 г. са трима- един ученик от 5 а клас, един ученик от 6 а клас и ученичка от 7 в клас.
През 2018/2019 г. В ОУ „Христо Ботев” – гр. Раковски стартира учебната година с 577 ученици, от които 290
момичета и 287 момчета, разпределени в 25 паралелки от I до VII клас и в една подготвителна група (5- и 6-годишни).
В първи, втори и трети клас имахме по 4 паралелки. В четвърти клас- 3 паралелки. В пети- 4 паралелки, шести и седми
клас бяха по 3 паралелки. Учениците от начален етап наброяваха 334. В прогимназиален етап се обучаваха 264 ученици,
а в подготвителна група общо 21 деца.
В края на учебната 2018/2019 г. към 03.07.2019г. броят на учениците е 564. Преместените ученици са общо 32, а
придошлите и записаните са 14. Нямаме ученици, които да повтарят клас през 2019/2020 година поради слаб успех.
За 2018/2019 учебна година децата със СОП бяха 13, като 5 от тях на индивидуална форма на обучение -ИФО, а
останалите се обучаваха в дневна форма. Със сензорни увреждания- 1 дете, с езиково-говорни нарушения-12 деца, с
физически увреждания-1, със специфични нарушения на способността за учене-6 деца, с разтройства от аутистичния
спектър- 2 деца, с множество увреждания- 3 деца, с емоционални и поведенчески разстройства-4 деца.
• През учебната 2017/2018 година в училище има 12 деца и ученици със СОП, като двама от учениците се
обучават в комбинирана форма на обучение (КФО), двама в индивидуална форма на обучение (ИФО) и двама
ученика от ЦСОП;
• През учебната 2016/2017 година в училище има 11 деца и ученици със СОП, като три от учениците се обучават в
комбинирана форма на обучение (КФО);
• През учебната 2015/2016 година в училище са 15 деца и ученици със СОП, като 3 от учениците се обучават в
комбинирана форма на обучение (КФО);
• През учебната 2014/2015 година в училище са 9 деца и ученици със СОП, като 2 от учениците се обучават в
КФО;
• През учебната 2013/2014 година в училище са 6 ученици със СОП;
• През учебната 2012/2013 година в училище са 5 ученици със СОП;
• През учебната 2011/2012 година в училище са 6 ученици със СОП;
• През учебната 2010/2011 година в училище са 4 ученици със СОП.
III. ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ
Подкрепата на личностното развитие се осъществява във връзка и съответства с разработените областни
стратегии за подкрепа на личностното развитие, както и въз основа на анализ на необходимостта от обща и
допълнителна подкрепа.
1. Обща подкрепа
За организиране на подкрепа за личностно развитие в ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски за координатор е
определен педагогическият съветник Елена Гаджева, която изпълнява функциите си съобразно Наредбата за
приобщаващо образование.
Общата подкрепа в ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски се осъществява от екип, ръководен от координатора, както
и ресурсни учители, логопед и психолог.
Общата подкрепа е насочена към развитие на потенциала на всеки ученик.
Общата подкрепа включва различна екипна работа между отделните специалисти и осигуряване или насочване
към допълнителна работа.
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Кариерното ориентиране, провеждано от педагогическия съветник или консултант от кариерен център също е
част от общата подкрепа на учениците.
Описаните в ПДУ морални и материални награди също са част от предоставяната от ОУ "Христо Ботев" - гр.
Раковски обща подкрепа.
2. Допълнителна подкрепа
Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка на индивидуалните способности на
определено дете или ученик от ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски. Оценката на способностите се извършва от специално
назначен екип от специалисти, съобразно необходимостта на ученика 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 СОП - 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 комуникативните нарушения;
• осигуряване на достъпна архитектурна среда;
• специализирани средства;
• ресурсно подпомагане.
Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за действие (план за подкрепа) 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, училището уведомява
отдел "Закрила на детето" към ДСП по местоживеене на детето с цел социалните служби да окажат съдействие и ако се
налага помощ на родителите за осъзнаване на нуждите на детето.
При необходимост се изработва индивидуална учебна програма по съответните учебни предмети с цел полесното възприемане от ученика, а също така се изготвя и индивидуален учебен план в комбинирана форма на обучение.
За ученици с изявени дарби също се изработва индивидуален учебен план.
IV. ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

№

ДЕЙНОСТИ

1

2
Разработване и приемане
на
Програма
за
предоставяне на равни
възможности
и
за
приобщаване на децата и
учениците от уязвимите
групи
Разработване и приемане
на План за изпълнение на
Програма за предоставяне
на равни възможности и за
приобщаване на децата и
учениците от уязвимите
групи
Идентифициране на деца и
ученици,
които
имат
необходимост от обща
подкрепа
Изготвяне на картотека на
децата и учениците в риск
от отпадане
Награждаване на ученици

1

2

3

4

7

ИЗПЪЛНЯВА

КОНТРОЛ
ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ/
ОРГАНИЗАЦИЯ

РАЗМЕР И
ИЗТОЧНИЦИ НА
ФИНАНСИРАНЕ

ТЕКУЩА
СТОЙНОСТ

ЦЕЛЕВА
СТОЙНОСТ

3

4

5

6

7

8

09.2020г

Членове на
комисия

Директор

Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

1 бр.

09.2020г

Членове на
комисия

Директор

Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

1 бр.

ЗД УД

Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

... бр.

н/п

1 бр.

н/п

... бр.

целогодишно

целогодишно

текущ.

5

6

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

Осигуряване на ресурсно
подпомагане

Създаване на екипи за
подкрепа на личностно
развитие

целогодишно

целогодишно

Педагогически
съветник,
психолог,
логопед
Педагогически
съветник,
Психолог
Педагогически
съветник,
Психолог
Ресурсен
учител,
логопед,
психолог
Класен
ръководител,
ресурсен
учител,

Директор
Директор,
ЗД УД

Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране

Директор,
ЗД УД

Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

... бр.

Директор,
ЗД УД

Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

... бр.

3

8

Създаване на позитивна
среда за обучението на
ученици със СОП и
обучителни трудности

целогодишно

логопед,
психолог,
мед. сестра
Ресурсен
учител,
логопед,
психолог

Директор,
ЗД УД

Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

... бр.
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