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   ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“ АСЕНОВГРАД 
                 4230 Асеновград, ул.Асен Карастоянов“ 16, тел. 6-51-41, факс 0331/6-51-41 

E-mail: karavelov.ad@abv.bg 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ  

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА  

ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ВСИЧКИ ГРУПИ 

 

 

Настоящата програма е приета  на заседание на 

Педагогически съвет с  

Протокол № 1 / 08.10.2020г./ 
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І. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 

Осигуряване на приобщаващото образование на децата и учениците в 

системата на предучилищното и училищното образование по  

чл. 1 , чл. 2 и чл. 3 от НАРЕДБА за приобщаващото образование. 

 

ІІ. Цел 

Разработване и прилагане на цялостен училищен подход, полагане на 

координирани и последователни усилия за предоставяне на равни 

възможности за приобщаване на деца и ученици от всички групи в  

училищна среда. Формиране и утвърждаване на позитивна учебна среда в 

ОУ„ Петко Каравелов” чрез изграждане на ценности, правила и процедури. 

 

ІІІ. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПОГРАМАТА 

ДЕЙНОСТИ: 

 

1. Идентифициране на деца и ученици, които имат нужда от обща 

подкрепа 
 

Срок: постоянен 

Отговорник: педагогически съветник, логопед 

 

2. Екипна работа на преподавателите на даден клас и по учебни 
предмети 

 

Срок: постоянен 

Отговорник: класни ръководители, преподаватели по учебни предмети  
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3. Избор на координатор на екипа за оказване на подкрепа на 
личностното развитие 

Срок: октомври 2020 г. 

Отговорник: Директор 

 

4. Награждаване на ученици 
 

Срок: текущ 

Отговорник: Директор, заместник-директор 

 

5. Дейности на училищната библиотека, свързани с четивната 
грамотност 

 

Срок: декември 2020 г. и април, май 2021 г. 

Отговорник: учители 

 

6. Представяне на дейности по интереси в учебното заведение 
 

Срок: октомври 2020 г. 

Отговорник: учители в ПИГ на начален и прогимназиален етап 

 

7. Представяне на дейности по интереси но СТЦРЦ, НДД 
 

Срок: октомври 2020 г. 

Отговорник: представители на центровете 
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8. Кариерно ориентиране и консултиране на учениците в класовете 
от 3 до 7 клас 

 

Срок: декември 2020 г. и май 2021 г. 

Отговорник: педагогически съветник 

 

9. Идентифициране на деца и ученици със СОП 
 

Срок: целогодишно 

Отговорник: класни ръководители, логопед, ресурсни учители, учители 

 

10. Оценка на потребностите на учениците със СОП 
 

Срок: целогодишно 

Отговорник: ресурсни учители и екип 

 

11. Логопедична терапия, рехабилитация и консултации 
 

Срок: целогодишно 

Отговорник: логопед 

 

12. Психологическа подкрепа, психо-социална рехабилитация и 
консултации 

 

Срок: целогодишно 

Отговорник: педагогически съветник, психолог 
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13. Превантивни мерки срещу напускане и отпадане от училище 
Изготвяне на Програма за превенция на ранно напускане на училище, 
създадена на основание чл.283,ал.1,т.8 от ЗПУО. 
 

Срок: целогодишно 

Отговорник: Директор, заместник-директор, учители, психолог, екип за 

подкрепа на личностното развитие, координатор, учители 

 

14. Организиране и провеждане на „Училище за родители” – 
индивидуални срещи между учител и родител. 

 

Срок: май 2021 г. 

Отговорник: Директор, екип за подкрепа на личностното развитие 

 

15. Стимулиране участието на деца и ученици с изявени дарби в 
състезания и олимпиади 

 

Срок: целогодишно 

Отговорник: учители 

 

16. Стимулиране участието на деца и ученици от различни етнически 
групи в състезания и олимпиади, училищни празници и 
отбелязване на бележити дати от училищния календар 

 

Срок: целогодишно 

Отговорник: учители, класни ръководители, учители в ЦОУД 
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17. Съвместни дейности с МКБППМН 
 

Срок: целогодишно, по график 

Отговорник: Директор, районна администрация, представители на 

общината и центровете към нея 

 

18. Обучение на педагогическите специалисти за работа в 
мултикултурна среда 

 

Срок: по график, заложен в план за квалификация 

Отговорник: Директор, председатели на МО 

 

19. Участие на учениците в извънкласни дейности и ИКТ в 

образованието. 

Срок: целогодишно 

Отговорник: класни ръководители, учители по предмети, екип 

 

ІV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За изпълнението на Програмата важно значение има 

сътрудничеството между всички пряко ангажирани институции, 

неправителствения сектор и други. Всички участници в образователния 

процес(семейство, детска градина, училище, институции, НПО) трябва 

да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигането на 

поставените цели. 

 

  Изготвил: Стоянка Бикова /педагогически съветник/ 

 


