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1. Въведение
Програмата се основава на Закона за предучилищното и училищното 

образование, в който като основен принцип е заложено, че образованието е национален 
приоритет и се реализира чрез различни принципи, част от които са: равния достъп до 
качествено образование; приобщаване на всеки ученик; недопускане на дискриминация; 
толерантност и зачитане уникалността на всеки ученик; прилагане на 
индивидуализирани и диференцирани подходи за педагогическо въздействие и 
осъществяване на сътрудничество между образователните институции и 
заинтересованите лица.

Програмата е съобразена със Закона за защита от дискриминация, както и със 
Закона за защита на личните данни.

Програмата ще се реализира посредством съвместната дейност на 
представителите на училищната общност и е ключова за реализиране на т.нар. 
„демократично и развиващо училище“. При необходимост ще се разширят 
възможностите за подкрепа, като в дейностите ще се включат и специалисти от други 
институции за осигуряване на „сигурна и подкрепяща среда“

II. Основни принципи на програмата
Настоящата програма е изградена върху следните принципи:
I.3аконосъобразност -  съответствие на целите и на предлаганите дейности на 

законите и подзаконовите нормативни актове;
2.Кохерентност -  осигуряване на координираност и взаимна обвързаност на 

предлаганите политики и дейности при сътрудничество на всички заинтересовани 
страни;

3.Партньорство -  активно и координирано участие на ПГТМД с институциите 
за образование и обучение, гражданското общество, на учителите и родителите в 
реализацията на политиката за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 
децата и учениците от уязвимите групи;

4.Устойчивост на резултатите -  осигуряване на трайно и дългосрочно 
въздействие на постигнатите резултати;

5.Своевременност -  осигуряване на навременни адекватни мерки за 
предотвратяване на възможни рискове относно реализацията по предоставяне на равни 
възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи;

8.0тчетност, мониторинг и контрол на реализацията на целия процес, 
включваща в себе си анализ и оценка на постигнатите резултати;

9.Иновативност -  разработване на нови подходи за равен достъп до качествено 
образование и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи;

Ю.Недискриминация -  откриване на силните страни и създаване на условия за 
развитието им за всички ученици, без изключение;

II. Социална значимост -  гарантиране на възможности за образование и 
компетентности, като предпоставка за ефективно социално включване, излизане от 
изолация и бъдеща реализация на пазара на труда.

съгл. Запове;.

Утвър;
Дирек
Дание;

mailto:sofia@abv.bg
http://pgtmdsofia.com


Ш.Цели на програмата
Основните цели на програмата са:
1.Да се гарантира предоставянето на равни възможности за всички ученици;
2.Да се осъществи пълноценна социализация на учениците от уязвимите групи;
3.Да се осигури развиваща способностите учебна среда;
4.Да се изгради и поддържа позитивен психологически климат и среда за 

конструктивен диалог

IV.Задачи на програмата:
I .Да се работи на всички нива за преодоляване на негативните стереотипи спрямо 

учениците от уязвимите групи;
2.Да се работи с родителите за по-голяма заинтересованост към образователно- 

възпитателния процес;
3.Да се извършват извънкласни дейности, занимания по интереси, организиран 

отдих и спорт;
4.Да се работи допълнително с ученици от уязвимите групи, застрашени от 

отпадане и/или преждевременно напускане на училище;
5.Да се работи върху подкрепата на учениците от уязвимите групи за 

продължаване на образованието им и след задължителната училищна възраст;
6.Да се работи върху мотивиране на учениците от уязвимите групи за 

продължаване на образованието във висши училища;
7. Да се търси и прилага индивидуален подход към всеки ученик с рисково 

поведение;
8.Да се създаде атмосфера на толерантност и недискриминация в рамките на класа 

и училището;
9. Да се установят допълнителни форми за по-добро професионално ориентиране 

на родителите и бъдещите ученици;
10.Да се планират формите на обща и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие, съобразно индивидуалните потребности на всеки конкретен ученик;
II  .Да се създадат работни екипи за ранно идентифициране на риска, анализ на 

потребностите и своевременно осъществяване на подкрепа за личностно развитие на 
учениците в рамките на гимназията, а при необходимост и в сътрудничество с други 
институции;

12.Да се създадат и развиват условия за поддържане на позитивна учебна среда.

V. Очаквани резултати от прилагане на програмата
Очакваните резултатите са свързани с реализация на целите и намират израз в 

създаване на атмосфера на недискриминация, отчитане на възможни рискове и 
преодоляването им, създаване на развиваща среда за подкрепа на способностите, 
включване на учениците в основни и допълнителни форми за работа, превенция на 
отпадането, екипно взаимодействие и подкрепа в трудни ситуации, поощряване на 
участието, въздействие върху нагласите на семейството и осъществяване на позитивно 
сътрудничество и други.

VI. Основни структури и съдържание на дейността им за подкрепа на 
приобщаването

1.Класен ръководител
В часовете на класа да създава възможности за възпитание в гражданско съзнание 

и уважение към човешките права, както и за осмисляне приложимостта на основните 
принципи на демокрацията в контекста на отговорното гражданско поведение.

Да използва подходящи форми за работа с учениците от класа по осмисляне на 
различието между културите като богатство на базата на познаването на различните 
измерения на културните идентичности и за изграждане на умения за конструктивни 
взаимодействия в мултикултурна среда.

Да прилага в час на класа различни форми за работа по развитие на умения за 
емпатия, анализ на ситуация, толерантност и др.



Да търси и реализира подходи часовете на класа да се превърнат във възможност 
за развитие на потенциала на учениците.

Да работи върху поощряване на силните страни на всички ученици.
Да използва часовете на класа за осмисляне на правата и отговорностите на 

учениците за собственото им образование, в това число и за бъдещата им реализация.
В часовете на класа да се създаде среда за повишаване на мотивацията на 

учениците за посещаване на училище и за упражняване на учебен труд.
Да се включват ученици от уязвимите групи в различни инициативи, за изява на 

способностите им.
Да се осигури участие на всички ученици в процеса на създаване на училищни 

политики, основани на разбирането за универсалносност на правата и необходимостта 
от баланс между права и отговорности.

Да се работи за ранно идентифициране на рискови фактори и да се реализират 
мерки, на базата на зачитане на личността и гарантиране правото на образование, 
сигурност и закрила на всяко дете.

Да оценява периодично ефективността на предприетите мерки и да търси нови 
ресурси.

Да включва учениците от уязвими групи във форми за допълнителна подготовка 
за подобряване на справянето.

Да подпомага мотивацията на конкретен ученик за включване във форми за 
подкрепа.

Да отправя предложения за своевременна финансова подкрепа при необходимост, 
при спазване на приетите правила за получаване на стипендии или еднократни целеви 
помощи.

Да реализира подходи за превръщане на родителите в партньори на училището.
Да информира своевременно екипите за обхват за деца в риск
Да подкрепя екипите, оказващи обща и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на конкретен ученик, като ги подпомага с наблюдения и обективни анализи на 
поведението на конкретно дете.

Да не толерира поведения и да реагира адекватно при прояви, основани на 
ксенофобия, омраза, расизъм, дискриминация и незачитане правата на другите

2. Методическо обединение на класните ръководители
Да се споделят добри практики за работа с учениците от уязвимите групи.
Да развие и приложи механизъм за обмяна на опит.
Да се оказва подкрепа на класни ръководители за справяне в рискови ситуации.
Да оказва подкрепа на класните ръководители за откриване на нови ресурси за 

повишаване на ефективността на предприетите мерки за приобщаване на учениците.
Да подкрепя екипите за обхват, с полезна, навременна и актуална информация за 

подпомагане на приобщаването.

3. Ученически съвет на гимназията
Да се подкрепя младежкото участие в развитието на училищни политики за 

превенция на насилието и тормоза.
Да се подкрепя ученическото участие в организирането на празници и 

развлечения в училището.
Да се поощряват учениците, включително от уязвимите групи към участие в 

реализиране на обучения между връстници по различни превантивни програми.
Да се използват инициативите на Ученическия съвет за включване на повече 

ученици от уязвимите групи и развитие на капацитет.
Да се поддържа политика на толерантност, разбиране на различието, съвместно 

изработване на правила и подкрепа за преодоляване на проблемно поведение.
Да се приобщават учениците, включително от уязвимите групи към участие в 

благотворителни кампании, организирани от ученическото самоуправление.

4.Вътрешно-училищен екип за превенция на рисковото поведение /класен 
ръководител, учители, педагогически съветник/



Да създаде среда за откриване на индивидуалните способности на учениците и за 
личностно развитие.

Да работи в екип, за постигане на общо съгласие за целта на работата с ученика, 
да съгласува действията на отделните членове на екипа и периодично да установява 
напредъка на всеки ученик.

Да организира процеса за осигуряване на общата и допълнителна подкрепа, на 
базата на обективна информация и анализ на потребностите.

Да разработи и приложи план за подкрепа за личностно развитие на всеки 
конкретен ученик и периодично да обменя информация относно реализацията.

Да информира родителите и да търси сътрудничеството им при реализиране на 
дейностите предвидени в плана.

Да анализира ефективността на предприетите мерки и да се търсят нови форми за 
ефективно въздействие при необходимост.

Да търси и открива силните страни на всеки конкретен ученик и да създава 
условия за развитието им.

Да разширява превантивната работа за повишаване отговорността на учениците.
Да предприема навременни мерки за преодоляване на рисково поведение.
Да идентифицира своевременно риска и да се планират съвместни мерки от 

всички ангажирани страни.
Да създаде условия за практическа реализация на изискванията на стандарта за 

гражданско, здравно и интеркултурно образование относно развитието на социални, 
граждански и интеркултурни компетенции на учениците и умения за прилагането им, 
като използва различни форми за работа /семинари, тренинги, информационни табла, 
презентационни материали, тематични дни/ и разнообразява методите /мозъчна атака, 
работа по казус, решаване на ситуации, дискусии, дебати, игри - симулации и др./, за да 
гарантира участието на всеки ученик.

Да се работи по развитие на чувствителността на цялата училищна общност, към 
прояви на дискриминация, неглижиране, изолиране и други форми на отхвърляне и да се 
приложат навременни мерки за адекватна реакция, съобразно действащи в гимназията 
утвърдени форми /Механизъм за противодействие на тормоз, Правила на класа, 
Правилник на гимназията и др./

Да се използват възможности за приобщаващо образование.
Да се споделят добри практики за работа с учениците от уязвимите групи.
Да развие и приложи механизъм за обмяна на опит.
Да се оказва подкрепа на класни ръководители за справяне в рискови ситуации.

5.Комисия за борба с противообществените прояви
Да осъществява превенция на деструктивно поведение.
Да търси и прилага конструктивни подходи за корекция на поведението на 

ученици в риск и използване на потенциала им за позитивна промяна на поведението 
/опити за възлагане на отговорности за реда и дисциплината, дежурства/.

Да анализира протективни и рискови фактори и да използва влиянието на 
положителните фактори за подобряване на справянето в училище на всеки конкретен 
ученик.

6.Координационен съвет за противодействие на насилието и тормоза
Да съдейства за осъществяване на дейности по превенция на неприемливо 

поведение на ниво клас и училище.
Да подкрепя дейността по разработване, създаване и прилагане на защитна мрежа.
Да поддържа позитивна среда за работа по отстраняване на извършено нарушение 

и оказване на подкрепа на конкретен ученик за преодоляване на рисково поведение.
Да подкрепя екипното взаимодействие за разкриване потенциала на ученика и 

оказване на подкрепа за позитивна промяна.
Да съдейства за разширяване на подкрепящата среда за личностно развитие на 

ученика.
Да оценява ефективността на подходите и да подкрепя търсенето и прилагането 

на нови подходи в „интерес на ученика“ и подобряване на функционирането му в 
училище.



7.Ръководство на гимназията
Да съдейства за развитие на училищна политика за недискриминация и равенство 

във възможностите.
Да поощрява добри практики за екипно взаимодействие за ефективно 

приобщаване на ученици в риск към училищния живот.
Да изисква периодична обратна връзка относно ефективността на предприетите 

мерки за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците 
от уязвимите групи.

VII. Обхват и действие на програмата
Програмата ще се реализира през цялата година. Ефективносттта на мерките и 

дейностите, предвидени в нея, ще се наблюдават и отчитат периодично. Ще се търсят 
нови подходи за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 
учениците от уязвимите групи. Работата с всеки конкретен ученик ще бъде съобразена с 
индивидуалните му особености. Подходите и формите за работа ще бъдат планирани, 
съгласувани, провеждани, проследявани и своевременно корегирани. Ще се търсят 
протективни фактори за засилване на позитивните въздействия. Училищната общност 
ще координира усилията си за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 
децата и учениците от уязвимите групи. Ще се търсят подходи за осъществяване на 
сътрудническто със семейството за преодоляване на риска и подобряване на 
функционирането на всеки конкретен ученик. При необходимост ще се разширят 
параметрите на оказваната подкрепа, като се използват гъвкави подходи и възможности 
за взаимодействие с други институции за гарантиране на „най-добрия интерес на детето“

Програмата е актуализирана през м. септември 2019г. от комисия в състав 
Председател: Цецилия Рангелова и членове: Пламен Дилков, Йорданка Николова, и 
съгласувана с Даниела Шошова -директор на гимназията.

Настоящата програма е приета на Педагогически съвет с Протокол №15 от
11.09.2019г .


