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ВЪВЕДЕНИЕ 

Изграждането на училищна програма за равен достъп до образование е подчинено на 

основните приоритети на правителството в посока:  

Изграждане на образователна среда за:  

 разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както 

и успешна реализация и социализация;  

 по-високо качество и по-добър достъп до образование;  

 ранна превенция на обучителни затруднения;  

 включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно поведение;  

 разширяване на обхвата на институциите в предучилищното и училищното 

образование за осъществяване на включващо обучение и надграждане на 

досегашния положителен опит в тази област.  

 

НОРМАТИВНА ОСНОВА НА УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА  

 Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в 

Република България (2021 – 2030); 

 Постановление № 100 от 8 юни 2018 г. за създаване и функциониране на 

механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст; 

 Конвенцията за борба срещу дискриминацията в областта на образованието;  

 2000 Европейската социална харта /ревизирана/;  

 1992 - Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните 

свободи и първия допълнителен протокол към нея;  

 1970 - Международния пакт за граждански и политически права и Международния 

пакт за икономически, социални и културни права;  

 Национална стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с 

увреждания 2008-2015 г.  

 2016 - Закон за равнопоставеност на жените и мъжете; 

 2015 - Закон за предучилищното и училищното образование;  

 Стандарт за приобщаващото образование.  

 

Настоящата училищна програма има за цел да защити правата и интересите и да 

предостави равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, 
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както и ефективното прилагане на училищни политики за подобряване качеството на живот 

на хората с увреждания, недопускане на дискриминация по признак „увреждане”, 

осигуряване на равни възможности, пълноценно и активно участие във всички области на 

училищния живот.  

Спортно училище „Георги Живков“, гр. Велико Търново е институция, която спазва 

препоръките на Съвета на Европа, отправени към всички организации, да работят активно в 

областта на интегрирането на хората от уязвими групи.  

Документът има за цел да подпомогне дейността на учителите за предоставяне на 

равни възможности и приобщаване на учениците от уязвими групи.  

 

Анализ на училищната среда  

В съвременното българско училище учат ученици от различни националности и 

вероизповедания, с различни културни традиции, както и ученици със специални 

образователни потребности. Това налага изграждането на комплекс от умения за общуване и 

познания за другите, за възможните точки на различие и начините за тяхното преодоляване, 

за толерантност във взаимоотношенията. Срещата с носители на различни културни модели 

често е трудна, но може да бъде обогатяваща и ползотворна. Проблемите с 

равнопоставеността по етнически, религиозен, социокултурен и полов признак не изглеждат 

явни, но съществуват на битово ниво и това налага предприемането на конкретни стъпки. 

  

Спортно училище „Георги Живков“, гр. Велико Търново се предприемат политики в 

областта на:  

 интеркултурното образование;  

 умението за общуване с представители на различни култури; 

 съзнателно изграждане на толерантност към различието.  

 

Училищната общност споделя идеята, че ролята на образованието за изграждането на 

висока култура на толерантност и приобщаване е ключова: ранното образование, достъпно за 

всички, независимо от социално-икономическия статус и интелектуалните умения и 

възможности, да се използва максимално. Наш ръководен принцип е, че спортът обединява 

хората и заличава различията от етнически, социален, културен и религиозен характер. 

Спортът възпитава и изгражда личности - дисциплинирани, успешни и толерантни в живота. 

Обхващането на всяко дете в училищна възраст в образователната система и 

изграждането на съответната подкрепяща среда за него е основна дейност за достъп до 

качествено образование. В резултат от успешното изпълнение на дейностите по създаване на 

подкрепяща среда в училище Спортно училище „Георги Живков“, гр. Велико Търново 

изгражда своя авторитет чрез спортните успехи на възпитаниците си. Със своята 

отговорност, целеустременост и креативност учениците създават неговата модерна визия.                                                       

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА  

1. Пълноценна социализация на деца и ученици от двата пола, на тези със специални 

образователни потребности, ученици с физически и ментални увреждания и ученици от 

етническите малцинства.  

2. Гарантиране на равен достъп до качествено образование на учениците от двата пола, с 

изявени дарби и такива от етническите малцинства.  

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

процеса на модернизация на българската образователна система.  

4. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от 

етническите малцинства.  

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

 

А) ДЕЙНОСТИ С ПОСТОЯНЕН ХАРАКТЕР 
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1. Ежегодни квалификационни курсове на педагогическите специалисти по теми, свързани с 

осигуряване на условия за подкрепа, обучение и развиване способностите на деца и ученици 

с обучителни трудности и девиантно поведение. 

2. Създаване и публикуване на подходящи материали, свързани с обучението, възпитанието 

и социализацията на учениците, за родители на сайта на училището.  

3. Целенасочена работа с родителите за повишаване на мотивацията им за активно участие в 

образователно-възпитателния процес.  

4. Изграждане и усъвършенстване на информационна система за проследяване на децата в 

риск.                                                        

5. Провеждане на съвместни дейности  с представители на Агенцията за закрила на детето и 

ДПС, свързани с различни аспекти на правата на детето. 

6. Провеждане на информационни кампании сред родители и общественост за разясняване на 

взаимните ползи от интегрираното обучение на ученици от етническите малцинства.  

7. Оказване на обща подкрепа на ученици с изявени дарби.  

8. Оказване на допълнителна подкрепа на ученици с обучителни затруднения и от 

етническите малцинства, застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на 

училище.  

9. Осигуряване на обучение и възпитание в здравословна, безопасна и сигурна среда.  

10. Зачитане на всички ученици като активни участници в образователния процес. 

11. Превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща работа с 

деца и ученици. 

 

Б) ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА  

 

1. Осигуряване на индивидуално консултиране на ученици с девиантно поведение по 

проблеми, свързани с взаимоотношенията с връстници, родители и учители. 

2. Осигуряване на условия за участие в проектни дейности за формиране на знания, умения и 

нагласи за успешна социална и културна адаптация и професионална реализация.  

3. Поощряване с морални и материални награди при показани високи постижения в областта 

на спорта и науката. 

4. Участие в ритуализацията на училищния живот чрез предложения и дейности, свързани с 

училищните традиции и изграждане на новата визия на училището.  

5. Участие в европейски програми, проекти и конкурси. 

6. Реализиране на дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин на 

живот. 

7. Реализиране на дейности за възпитание в национални и общочовешки ценности. 

8.Планиране на дейности и форми на сътрудничество за осигуряване на позитивен 

организационен климат, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички 

участници в процеса на образование – училище, институции, териториалните органи на 

изпълнителната власт, органите за местното управление, спортните федерации и клубове.  

9. Продължаване на традицията за популяризиране на спортните постижения на учениците 

от Спортно училище „Георги Живков“, гр. Велико Търново в сайта на училището.  

Програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи се актуализира ежегодно или при необходимост.  

 


