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ПРОГРАМА 

 

ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ  НА  РАВНИ  ВЪЗМОЖНОСТИ  И  ЗА  ПРИОБЩАВАНЕ  
НА  УЧЕНИЦИТЕ  ОТ  УЯЗВИМИТЕ  ГРУПИ 

 

 

1. Идентификация на учениците от уязвими групи, чрез проучване на 

новоприетите и актуализиране на базата, за приетите през предходни 

години. 

Срок: 15.10.2016                                              Отг. Кл. р-ли, педаг. съветник 

2. Диференциация на групите, чрез диагностика и анализ на спецификата. 

     Срок: 30.10.2016                                               Отг. педаг. съветник 

3. Анализ на причините за сформиране на всяка група. 

Срок: 30.10.2016                                               Отг. педаг. съветник 

4. Набелязване на конкретни мерки и дейности за минимизиране на и 

ограничаване на причините за сформиране на групата. 

      Срок: 30.10.2016                                               Отг. педаг. съветник 

5. Преодоляване влиянието на социално-значими фактори, определящи 

съществуването на групата. 

Срок: постоянен                                               Отг. Кл. р-ли, педаг. съветник 

6. Създаване на оптимална среда в училище за достъпност и адаптивност на 

учениците от уязвими групи. 

Срок: постоянен                                               Отг. директор, педаг. съветник 

7. Осигуряване на условия за социална интеграция в училище на ученици от 

учзвими групи. 

      Срок: постоянен                                               Отг. директор, педаг. съветник 

8. Допълнителна работа с ученици от уязвими групи за повишаване на 

тяхната мотивация за учене. 

Срок: постоянен                                               Отг. директор, педаг. съветник 

9. Системна индивидуална работа на педагогическия съветник със всеки 

ученик от уязвима група. 

 Срок: постоянен                                               Отг. педаг. съветник 

10. Индивидуална и групова работа с родителите на ученици от уязвими 

групи. 

Срок: постоянен                                                Отг. Кл. р-ли, педаг. съветник 

11.  Обучение и квалификация на учители за работа с ученици от уязвими 

групи. 

Срок: постоянен                                                Отг. директор 



12.  Включване на на ученици от уязвими групи в различни проекти и 

ангажирането им с допълнителни извънкласни дейности. 

Срок: постоянен                                               Отг. директор, педаг. съветник 

13. Работа с неправителствени организации и институции, занимаващи се с 

ученици от уязвими групи. 

Срок: постоянен                                               Отг. директор, педаг. съветник 

14. Прилагане на практики и устойчиви модели, доказали своята ефективност 

и резултатност при работа с уязвими групи.  

Срок: постоянен                                               Отг. директор, педаг. съветник 

 

 

 

Програмата е приета на заседание на ПС с Протокол № 20/09.09.2016 г. и 

утвърдена със Заповед на директора № 11/15.09.2016 г. 

 

 

 


