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ПРОГРАМА
ЗА П Р Е Д О С Т А В Я Н Е НА РА В Н И В Ъ ЗМ О Ж Н О С Т И ЗА П Р И О Б Щ А В А Н Е
Н А Д Е Ц А Т А И У Ч Е Н И Ц И Т Е ОТ У Я ЗВ И М И Т Е ГРУ П И

I. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМ АТА:
1. Обща цел на програмата:
Създаване и предоставяне на равни възможности за приобщаване на учениците от уязвими групи. На всеки ученик да се предостави
достъп до качествено образование, като се вземат под внимание неговите умения, способности, ресурси и зоните, в които са налични
затруднения. А ктивното взаимодействие с родители, институции, организации и специалисти да е насочено към помощ и подкрепа за
адаптацията на учениците в образователната система и социалната среда.
2.Специфич11н цели на програмата:
• Усъвърш енстване на уменията за работа в електронна среда. Някои от заложените дейности в програмата ще се осъщ ествяват и във
виртуално пространство при необходимост. Да се повиш и личната самооценка на учениците. Създаване на условия за позитивен
микроклимат в училищ е при реализиране на учебния процес и извънкласни дейности.
• О сигуряване на помощни средства и подобряване на емоционалния микроклимат в класната стая.
• У ченикът да бъде пълноправен участник относно планирането на подкрепата, от която има нужда.
• Стимулиране на цялостното развитие на учениците за успеш на социална интеграция и професионалната им реализация.
• Осъщ ествяване на партньорство с родители, учители, институции, специалисти.
• Пълноправно включване на учениците в различни извънкласни дейности.
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• Развиване на уменията и обогатяване на методите за работа от педагогическата колегия с ученици от уязвими групи, както и с
изявени дарби.
II. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
В програмата ще бъдат вклю чении
образователната система.

ученици от уязвими групи в риск, с изявени дарби застраш ени от отпадане

и отпаднали от

III. ДЕЙНО СТИ

Дейност

Очаквани резултати

Откриване на учебната година

Запознаване на учениците с
училищния живот и с
противоепидимичните
мерки.

09.2020 г.

Необходими
ресурси
украса, сценарий

Сформиране на доброволчески екип

Изграждане на социална
адаптивност и
добронамероност при
подрастващите.
Подпомагане и мотивиране
на учениците за постигане на
успехи в училище.

09.2020 г.

не са необходими

10.2020 г.

не са необходими

Работа по конкретни случаи
и постигане на резултати в
зависимост конкретиката на
проблема

10.2020 г.

индивидуални
срещи,
анкети,графици

Заседание на екипа за подкрепа
личностно развитие,
идентифициране на ученици, за
които ще се предоставя обща
подкрепа
Предоставяне на график за работа с
учениците от всички включени
специалисти. Провеждане на екипни
срещи.

Срок

Отговорник
Директор
Комисия за честване и
тържества
Класни ръководители

Педагогически съветник
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Екип за подкрепа
личностното развитие на
ученика
Класни ръководители
Преподаватели по
предмети
Екип за подкрепа
личностното развитие на
ученика
Педагогически съветник
Класни ръководители и

преподаватели
Родители
Изграждане у учениците
екипност и позитивно
поведение.

11.2020 г.

материали с
обучителна цел

Мотивиране у учениците
толерантност

11.2020 г.

нагледни

Провеждане на благотворителен
коледен базар

Ангажиране на ученици от
различни класове в
разнообразни дейности.

12.2020 г.

цветни листи,
флумастери, моливи
хартия

Участие в Коледното тържество

Пълноправно участие на
всички ученици

12.2020 г

украса, сценарий

Подготовка и провеждане на
училищни кръгове за национални
състезания по професии.

Проследяване нивото на
усвоен материал и нови
възможности за обмяна на
опит и знания
Осигуряване на равни
възможности за учениците
от уязвими групи да
демонстрират ниво на
заинтересованост към
образованието.

01.2021 г.

практически умения

Комисия по честване на
тържества
Директор
П реподавателите по
професии

не са необходими

Директор,
Учители по съответните
предмети

Провеждане на обучение, чрез
подхода връстници обучават
връстници на тема „Превенция на
рисково поведение”
Провеждане на мероприятие
съвместно с МКБППМН по повод
,Деня на толерантността”

Участие в общински кръгове на
олимпиади по различни предмети
съобразно графика и изискванията
на МОН.

Отбелязване гибелта на „Васил
Левски”
Участие в деня на „розовата
фланелка”
Провеждане на състезания с
образователен характер

01. 2021 г.

02.2021 г.

не са необходими

Превенция срещу насилието

02. 2021 г.

Ангажираност към нови
знания и мотивация за успех.

03.2021 г.

лично изработени
материали
електронни ресурси
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Педагогически съветник

Директор, Представител
от М КБППМ Н и
педагогически съветник
Св.Георгиева,
М .Салова,
В.Илиева,
Р.Димитрова
М .П еткова

Д. Х аджииванов
М. Петкова
Комисия по честване на
тържества
Колеги провеждащи
състезанията

Провеждане на беседа с обществен
възпитател по тема: „ Приложение
на ЗБППМН”

Провеждане на клуб „Дебати”
по темата за професионалното
ориентиране и други актуални
теми касаещи тяхното развитие.

Запознаване конкретно със
закона за борба
противообществените
прояви на малолетни и
непълнолетни.
Младите хора да вземат
пълноценни решения
касаещи бъдещето им.

03.2021 г.

таблети, прожектори

Директор
М. Петкова
Обществен възпитател

04. 2021 г.

листи, интернет,
таблети, флипчарт

Директор
М .Петкова
Председател на УП и РК
Директор,
Комисия по честване на
тържествата
Преподаватели по
съответните предмети

Честване на патронния празник на
гимназията и участие в национални
състезания по изучаваната професия

Стимулиране и мотивиране
учениците да развиват своя
потенциал и силните си
страни

04.2021 г.

не са необходими.

Участие на ученици в деня на
ученическото самоуправление и
отбелязване ,Деня на Европа”

Осигуряване на равен достъп
на всички ученици да бъдат
в ролята на учители и да
представят Европа
Намаляване риска до
минимум учениците да
употребяват наркотици.
Важността на бащата в
живота на децата.
Поощряване и мотивиране
чрез различни награди
учениците и подкрепяйки ги
за бъдещи успехи
Стимулиране учениците да
получават равноправно,
достъпно, иновативно и
качествено образование за
всички
Повишаване на четивната
култура и стимулиране на
интереса към образованието

05.2021 г.

подготовка от страна
на учениците

Участие в инициативи свързани с
превенция употреба на наркотични
вещества и седмица на бащата

Връчване на годишни награди на
гимназията „Ученически оскари”

Включване на учениците в
екскурзии с образователна цел и
проекти

Осигуряване на свободен достъп до
библиотеката в гимназията и
организиране на събития посветени

Ученически парламент

06.2021 г.

ръчно изработени и
нагледни

Директор,
Колегия,
Родители,
УП и пед.съветник

06.2021 г.

предметни награди,
грамоти

Директор,
Комисия по честване и
тържества

Учебната
2020/2021 г.

по разпределение на
групите от
съответните
ръководители.

Директор,
Ръководители на групи.

Целогодишен

наличния
библиотечен фонд
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Колегия

на книгата
Участие в здравни беседи,
доброволчески инициативи,
превенция на зависимости,безопасен
интернет,съвместни дейности с
институции

Повишаване на здравната
култура на учениците,
информиране за рискове.
Разясняване и запознаване с
дейността и на различни
институции към които могат
да се обърнат

Учебната
2020/2021 г.

П рограмата е приета на педагогически съвет с П дотокол № 09/ 01.09.2020 г.
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брошури нагледни
материали, филми

П ед.съветник,
Институции

