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Въведение: 

Настоящата програма е разработена във връзка с предоставянето на подкрепа за 

личностно развитие на учениците от ПГТТ „Христо Ботев“ и е насочена към предоставяне 

на равни възможности на учениците за разгръщане на потенциала на всеки ученик за 

личностно развитие, успешна реализация и социализация и гарантиране качествено 

образование и участие в училищния живот. 

Програмата включва редът и начините за оказване на обща и допълнителна подкрепа 

на учениците, които имат необходимост от такава в училището съобразно личните 

интереси, потребности и нужди на отделния ученик. 

Увод: 

Програма за равен достъп до образование и личностно развитие цели осигуряване на 

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

образование на учениците като предпоставка за равноправно социално включване и 

пълноценна личностна реализация и участие в развитието както на местните общности, 

така и на тези в страната. Настоящата програма цели да начертае целите и задачите на 

работа с ученици от ПГТТ „Христо Ботев" гр. Смолян и урежда взаимоотношенията между 

институциите във връзка с предоставянето на допълнителна подкрепа и 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. 

В училището се обучават ученици с различен социален статус, ученици с хронични 

заболявания, със специални образователни потребности. Няма данни за етническа и/или 

друга дискриминация. 

 

Училищната програма се базира на: 

• Закон за предучилищното и училищното образование;  

• Наредба за приобщаващото образование; 

• Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в 

Република България (2021 - 2030) 

• Стратегия на Европейския съюз за правата на децата (2021-2024) 

• Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства:  

• План за действие на ЕС срещу расизма за периода 2020—2025 г. 

• Закон за защита от дискриминация; 

• Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието; 

• Конвенция за правата на детето на ООН; 

• Правилник за дейността на ПГТТ „Христо Ботев“. 

• Стратегия за развитие на ПГТТ „Христо Ботев“. 

 

I. Подкрепа на личностното развитие: 

Подкрепата на личностното развитие се осъществява в съответствие с Наредбата за 

приобщаващо образование. 

 
1.1 Обща подкрепа 

Общата подкрепа е насочена към развитие на потенциала на всеки ученик и включва 



екипна работа на учителите и други педагогически специалисти, насочена към формиране 

у учениците на интелектуални компетентности, граждански ценности и социални умения, 

не накърнявайки тяхната идентичност, с цел получаване на равни възможности за 

реализация. В съответствие с Наредба за приобщаващото образование се предоставя, след 

обсъждане, подкрепа на учениците, която включва: 

• Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти: 

• Кариерно ориентиране на учениците - чрез дейности, планирани в училището. 

• Проследяване на училищна готовност -провеждано от психолог 

• Занимания по интереси. 

• Обучение по учебни предмети и модули, както и участие в извънкласни дейности. 

• Библиотечно-информационно обслужване.  

• Грижа за здравето въз основа на информация от родителя и при взаимодействие с 

медицинския специалист в здравния кабинет в училището. 

• Поощряване с морални и материални награди.  

• Дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение. 

• Дейности за превенция на обучителните затруднения, включително работа с 

психолог и педагогически съветник. 

1.2. Допълнителна подкрепа 

Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя въз основа на оценка на 

индивидуалните потребности на ученика, извършена от екип за подкрепа за личностно 

развитие на ученика, утвърден със заповед на директора за конкретен ученик по чл. 187, ал. 

2 от ЗПУО. Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за действие за всеки 

конкретен ученик. Родителите задължително се включват в плана за действие като активни 

участници в дейностите. 

Работата по конкретен случай включва: 

• определяне на цели и действия, насочени към ученика; 

• формулировка на случая; 

• изготвяне на план за подкрепа; 

• взаимодействие и работа е подкрепящата среда; 

• постигнати резултати от работата по случая. 

За всеки отделен случай координиращия екип в училище определя водещ на случая, който 

развива отношение на доверие с ученика, така че тези отношения да стимулират неговото 

обучение и участието му в дейностите на училището, както и личностното му развитие. 

II. Цели на програмата 

1. Разгръщане на потенциала на всеки ученик за личностно развитие. 

2. Пълноценна социализация на учениците, включително и тези със специални 

образователни потребности. 

3. Гарантиране на равен достъп до качествено образование на учениците, със специални 

образователни потребности. 

4. Утвърждаване на интеркултурно и подкрепящо образование като неотменна част от 

процеса на модернизация на българската образователна система. 

5.      Съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците. 

III. Дейности за постигане на целите      



№ Дейности Отговорници 

І. 1. Прилагане на интерактивни методи на обучение, ИКТ и дидактични 

материали в дейности, които провокират мисленето и 

самостоятелността на учениците, формиране на практически умения и 

развитие на личността.  

2. Ежедневна комуникация между педагогическите специалисти, 

участващи в образователния процес в училището.  

3. Ефективно диференциране на задачите в планирането на 

образователния процес в зависимост от индивидуалното развитие на 

всеки ученик.   

4. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на 

възпитателно-образователния процес и ориентирането му към 

конкретни резултати.  

5. Целенасочена квалификация на учителите. 

6. Осигуряване на подкрепа на ученици със СОП от специалисти, 

съобразно индивидуалните им потребности - логопед, психолог и 

ресурсен учител. 

7. Проучване необходимостта от подкрепа на учениците и родителите 

за обезпечаване ефективното обучение в електронна среда. Подкрепа 

на нуждаещите се от такава. 

класни 

ръководители, 

учители 

ІІ. 1. Дейности за популяризиране на организацията на възпитателно-

образователния процес в ПГТТ „Христо Ботев” 

класни 

ръководители, 

учители 

 1. Организиране на дейности, които да бъдат представяни пред 

родители и общественост. 

2. Популяризиране на добри практики в „Дни на отворени врати“.  

3. Реализиране на съвместни дейности с родители, социални 

партньори, работодателски организации, културни институции, 

екоакции, спортни мероприятия и състезания, свързани с професията.  

класни 

ръководители, 

учители 

ІІІ. 1.Дейности и критерии за отчитане на възпитателно-образователните 

резултати 

класни 

ръководители, 

учители 

 1. Изготвяне и използване на единни стандарти и система за оценка на 

развитието на учениците. 

2. Анализ на възпитателно-образователния процес. 

3. Увеличаване на извънкласни дейности-брой изяви и брой включени 

класни 

ръководители, 

учители 



ученици.  

4. Изграждане на позитивна атмосфера в училището, занимания по 

интереси, обогатяване на материално техническата база. 

 

IV. Очаквани резултати: 

Гарантиране на достъпа на всеки ученик до подкрепа за личностно развитие, в 
зависимост от неговите индивидуални потребности, с оглед възможността за възникване на 
затруднения в процеса на обучение и приобщаване и на необходимостта от подходяща 
подкрепа. 

Постигане на равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на 
училищното образование, гаранции за които са създадените условия за обучение на всички 
ученици заедно, независимо от трудностите и различията, които може да възникнат при 
ученето и научаването и при участието им в дейността на училището. 

Сътрудничество между всички участници в процеса на предоставяне на подкрепа за 
личностно развитие - училището, ученикът, семейството и общността. 

V. Отчетност на дейностите: 

Планираните дейности са в съответствие с Правилника за дейността на училището, 

Училищната стратегия и Годишния план на училището. Отчитането и проследяването им 

се извършва от наблюдаващите изпълнението на горните документи екипи. Директорът 

проследява пряко изпълнението на дейностите по оказване на допълнителна подкрепа чрез 

преки наблюдения, контролна дейност и проследяване докладите на екипите. 

VI. Заключение 

Основен фактор за изпълнение на програмата е сътрудничеството между всички 

институции, имащи отношение към проблема, ангажираност и съдействие от родителската 

общественост и пряка отговорност на всички участници в процеса на предоставяне на 

равни възможности на учениците. 


