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    Образованието у нас днес е изправено пред сериозни предизвикателства: 

все по - често се сблъскваме с представители на различни култури, 

различни ценности и норми, традиции и гледни точки. 

     

      Законът за предучилищното и училищно образование определя четири 

групи деца от уязвими групи, които са разпознати с потребности от 

допълнителна работа, поради специфики на тяхното развитие: деца в риск, 

деца със специални образователни потребности, деца с таланти, и деца с 

хронични заболявания. Вариациите вътре във всяка от групите е 

предизвикателство пред учителите, което неизбежно води до разместване 

на педагогическите практики в класната стая и създава нова обучителна 

ситуация за намиране на начини за учене и напредък за всяко дете. 
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Дейности: 

  1.Педагогическият екип на СУ ,,Желязко Терпешев‘‘ полага особена 

грижа за задължително обхващане в образователната система на деца и 

ученици от уязвими групи, като създава подкрепяща среда и необходимите 

условия за равен достъп до качествено образование образование, за 

пълноценното им включване в образователния процес и тяхната по-добра 

социална адаптация. 

   2. Осъществява се обмен на идеи и методи на работа между учителите, 

както и на похвати за разнообразна учебна дейност с деца от уязвими 

групи. 

   3. Насърчаване на самообразованието и стремежа на учителите за 

усъвършенстване на собствената педагогическа, методическа и научна 

подготовка с цел повишаване качеството на образование на тези деца и 

ученици. 

   4. Организиране на учебно-възпитателния процес в съответствие със 

способностите и потребностите на учениците от уязвими групи. 

   5. Формиране на нагласа и умения за работа в група и изграждане на 

умения за търсене на реална връзка на знанията с практическата им 

приложимост. 

   6. Стимулиране на творчеството и изявата на децата и учениците от 

уязвими групи и  създаване на възможности за публично представяне на 

творческите им постижения. Участие в различни училищни инициативи, 

състезания, викторини, изложби: 

             - Коледен базар 

             - Великденски базар 

             - ,,Да изчистим България заедно‘‘ 

             - Ден на ученическото самоуправление 

             - Ден на розовата фланелка 

     7. Непрекъснато подобряване и обогатяване на наличната материална 

база и естетизация на кабинетите, като се осигуряват условия за 

физическото, умственото, нравственото и социалното им развитие и 

приобщаване. 

     8. Насърчава се овладяването и практикуването на интелектуални 

умения, стимулиращи активното, комуникативно поведение на учениците 



от уязвими групи, като се поставя в активна позиция по отношение на 

проблемите. 

    9. Формиране на знания и умения у тях чрез активно взаимодействие със 

социалната среда. 

   10. Разгръщане на по-високо ниво на общообразователна, профилирана  

и професионална подготовка на личността, съобразена с условията на 

пазарна икономика и правова държава. 

    11. Ежедневни срещи и консултации с родителите относно принципите и 

организацията на обучението в училище. 

   12. Действащ ,,Механизъм за обхващане и задържане в образователната 

система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст“. 

 

        Образованието, което СУ ,,Желязко Терпешев‘‘ предлага на децата и 

учениците от уязвими групи, се явява като механизъм, чрез който 

ефективно могат да бъдат включени, така че да намерят работа, да 

преодолеят икономическите бариери, които създават бедността и 

нищетата, да преодолеят културните различия и конфликти и да станат 

равноправни участници в обществото. 

 

 

         Настоящата програма за предоставяне на равни възможности на деца 

и ученици и за приобщаване на децата и учениците е приета и гласувана на 

заседание на Педагогическия съвет с Решение №       от Протокол №        /             

      .09. 2020 г. 

 

 

 


