ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО
ИКОНОМИКА ГРАД ШУМЕН
О

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И
*

ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Програмата е създадена на основание чл. 263, ал. 1, т. 9 от Закона за
предучилищното и училищното образование.
Приета на заседание на ПС протокол №12 /3.09.2018 г.
Утвърдена със заповед № РД 12- 897 /13.09.2018 г. на директора на ПГИ

I. ОСНОВНИ ЦЕЛИ
1.Предоставяне на равни възможности за приобщаване на учениците от уязвими групи
съгласно принципите, заложени в държавния образователен стандарт за приобщаващо
образование и закона за предучилищното и училищното образование.
2.Предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на всеки
ученик от уязвима група.
2.1.Общата подкрепа може да включва:
- занимания по интереси за развитие на интересите, способностите,
компетентностите и изявата на учениците в областта на науките, технологиите,
изкуствата и спорта;
- педагогическа и психологическа подкрепа, включително дейности по
превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
- допълнително обучение по учебен предмет;
3.Организиране на дейности, спомагащи приобщаването на учениците от уязвими
групи и спомагащи за намаляване на влиянието на социалните неравенства върху
ученето.
4.Организиране и координиране на процеса
допълнителната подкрепа за личностно развитие.
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5.Успешно приобщаване на ученици със специални образователни потребности,
ученици с физически и ментални увреждания и ученици от етническите малцинства.

II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1. Да се сформират екипи за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно
развитие.
2. Изготвяне и приемане на план за дейността на екипите за предоставяне на
допълнителна подкрепа за личностно развитие.
3. Да се утвърди списък на учениците, на които ще се предоставя допълнителна
подкрепа за личностно развитие въз основа на извършената оценка на индивидуалните
им потребности от екипите за подкрепа за личностно развитие.
4. Да се извърши оценка на индивидуалните потребности на учениците със специални
образователни потребности, в риск, с изявени дарби и с хронични заболявания от
екипите за подкрепа за личностно развитие.

Ш.ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
1.Дейности, основаващи се на принципа на позитивната дисциплина, свързани с мерки
и подходи, гарантиращи равни възможности за приобщаване на учениците от уязвими

групи.
срок'.постоянен
отговорници: педагогически специалисти
2. Изготвяне на доклад за броя и положението на учениците от уязвими групи в ПГИ Шумен.
с>
срок: постоянен
отговорници: учители, класни ръководители, педагогически съветник
3. Управление на информацията за учениците от уязвими групи,
срок: постоянен
отговорници: екипи за подкрепа (приобщаване).
4. Изграждане и функциониране на информационна система за проследяване на децата в
риск.
срок: постоянен
отговорници: екипи за подкрепа (приобщаване).
5. Провеждане на информационни кампании сред родители и общественост за
разясняване на взаимните ползи от интегрираното обучение на учениците със
специални образователни потребности, ученици с физически и ментални увреждания и
ученици
от
етническите
малцинства,
срок: постоянен
отговорници: педагогически специалисти
6. Провеждане на информационни кампании сред родителските
преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи.
срок: постоянен
отговорници: педагогически специалисти
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7. Допълнителна работа с ученици със специални образователни потребности и ученици
от етническите малцинства, застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане
на училище.
срок: постоянен
отговорници: педагогически специалисти
8. Подкрепа на учениците от уязвимите етнически общности за продължаване на
образованието им и след задължителната училищна възраст.
срокшостоянен
отговорници: педагогически специалисти

Изготвил : Адрияна Атанасова
Педагогически съветник

