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 ПРОГРАМА  

за предоставяне на равни възможности и 

за приобщаване на ученици от уязвими 

групи 

 

 

в ПМГ „Иван Вазов“ – Димитровград  

за учебната 2022/2023г. 

 

 Програмата e в  съответствие със Стратегията за развитие на училището. 
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I. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА (SWOT)  

В ПМГ „Иван Вазов“ се обучават ученици в 23 паралелки, между които има ученици от така 

наречените  “уязвими групи“: ученици от етнически малцинства, ученици от бедни семейства, 

ученици, чиито родители са в чужбина и т.н. 

II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Основна цел на програмата: Предоставяне на равни възможности на учениците от уязвими групи 

и гарантиране на тяхното качествено образование и участие в училищния живот заедно с 

останалите ученици. 

Специфични цели на програмата: 

1. Пълноценна социализация на учениците от уязвими групи. 

 

2. Гарантиране на равен достъп до качествено образование за учениците от уязвими групи. 

 

3. Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от учебния процес и 

училищния живот. 

 

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

малцинства. 

 

III. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

- ученици от етническите малцинства 

- ученици от бедни семейства 

- ученици, чиито родители са в чужбина 

 

IV. ДЕЙНОСТИ 

 

1. Включване на учениците от уязвими групи в дейностите на Ученическия съвет. 

2. Консултиране на настойниците на ученици, чиито родители са в чужбина от учители, 

класни ръководители и педагогически съветник. 

3. Работа на екипи в училище за подкрепа на личностното развитие на ученика. 

4. Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти. 

5. Допълнителни консултации по учебни предмети, за наваксване на учебен материал. 

6. Кариерно ориентиране на учениците. 

7. Занимания по интереси. 

8. Осигуряване на библиотечно-инфармационно обслужване. 

9. Грижа за здравето на учениците, чрез осигуряване на медицинско лице в училище. 

10. Поощряване с морални и материални награди. 

11. Индивидуални консултации на педагогическия съветник с ученици за преодоляване на 

проблемно поведение. 

12. Дейности на Ученическия съвет по превенция на насирието в училище. 

13. Разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното  и интеркултурното 

образование в часа на класа. 

14. Партньорство с родителите. 

15. Въвеждане на практиката „ученици-наставници“ при нужда. 
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16. Механизми за индивидуална работа при ученици от уязвими групи: Изготвяне на личен 

профил на тези ученици; Изработване на индивидуален тематичен план и календарен 

график за консултации с класен ръководител, педагогически съветник и учители по 

предмети. 

17. Съвместна работа с институциите за работа с деца и ученици на територията на общината: 

- Детска педагогическа стая 

- Център за обществена подкрепа 

- ОП „ Детски и младежки център“ 

- Местна комисия за борба с противообществените прояви 

- Отдел за закрила на детето. 

Изготвил: 

Комисия с председател: Галя Пенкова 

Членове: 

1. Анжелина Мелниченко 

2. Цанка Колева 

3. Деляна Бодурова – представител на ОС 

 


