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училищна вбрнЙогнис и е приегв от Педагогически съвет на проведено заседание найе.
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УЧЕБНА ГОДИНА
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1.

Н.

въвшнин приобщаващвтв пбразовгшие представлява всеобхватен процес. който
втппочва оеитуривнне на подкрепа и равин възможнпсти за качествено обршпвание. приеманеишидуалимт на всяко дете. разнопбршието от потребност на всички деца и включванена ресурси юсачвии кьм издаване на възможности тн развитето и учапигю им във всичкиаеиенти нн живота в общата. Постига-кап на стандарти за приобщават образовани: нпгмкг „Свети Никола" гр.Бургас изисш осигуряването на ниференцнранв грижа.непагвгичесни подходи. съобразени с шрапрвнге особеност. превенция нв раннотонаиусннне нв училище. навременно сиетемативнрнне на имичнш информация, с цел да се
организира и оптимизира учебният процес, съобразно потенциала на учениците. Училищнап
програми ан равен дос-пп по образование реботи в посока за изГраждшв на среда за.* РЮМЩаипо на потенциали на всеки ученик за личностно развит-и:, както и успешнаршшздция и социшщия:
- "со-високо качество и по-добърдаспп до обратовчние;
- ранна превенция на обучителни затруднения;
. вшпочвдщв обучение и сппивлно включване на ученици с девнвптно поведение;

НОРМАТИВНА ОСНОВА НА УЧИЛИШНАТАПРОГРАМА
Закана предумишпю и учшшщиото образовани:-
Ипр://1*1ирег]Хамет.ьуПУ“165Шпошммегйа]ВУ.]5р7ММЩ=97877
Наредба за приобщава-по образование:те:ж:Шветв/Що/Впвтоадв/шоек. 905 впоьзииоаеьхо оьт наовдоштошвагСтратегия за образователна интегрални на данни и учениците от тичсските малцииггва:
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Програми-ка включва редът и начините за оваааане на обща и дшгшнитслна подкрепа на
всички ученици. които имат необходимост от такива в ПГМКР .. Свети Никола .. ситбразио
техните лични итперееи. потребности и нужди.

основни принципи и нали нд пгогмматн ЗА пшдоспвянг. нАмини възможностии пгипвщнвннвНА Ученици от уязвими ггупи:Всяко дете има право на достъп по образование независимо от ептическна му произход.наличието на увревщане или икономическото положение на семейството му и това право е
залегнато в Конвенннттта на ООН за правата на детето. Процееът на приобщаване се състои в
търсене на ресурсите на всяко дете за активното му участие в училищната общност. СпаредАлианса за приобщаватцо образование има девет водещи принципа на ттрнобщаващото
образование и те са:

. Човек е ценен независимо от нетовнте способности или от нетовнте постижения.

. Всяко човешко същество е способно да чушки и на мисли.

. Всяко човешко същество има правото да общува и да бъде чуто.
- Хората се нужааат един от друг.
- Истинското образование може да се случи единствено чрез исшнски азаимоотнощенит.. Всички хора се нуждаят от подкрепа и припелскоотоплениеот хора на своята възраст,- Прогрес в ученето се постита чрез надтраждане на това. което човек може да прави, а не на
това което не може.
. Различивта внасят здравина в отношенията в обществото.
. Сътрудничеството е за предпочитане пред конкуренцията.
и. пишат НА пгогммдти ЗА пгиовщавнщо ОБРАЗОВАНИЕПрограмата за
прелистиш: на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групивклточ
1. принципите на приобщаваптотаОбрвшшие:
2. условната и реда за оеитурнванена обща подкрепа за личностно развитие на учениците:3. условията и реда аа оснтурхване на допвтиителна подкрепа за личностно раааитие на
учениците въз основа на оценката на индивидуалните нн потребност и изтотвннент на план
за подкрепа на ученика от екип за подкрепа на личноешото раааиттте а учтититпето;4. изграждане на позитивен психологически клима-г в учштището;
5. прупурата. усповитта и рсиа за утвърждаване на индивидуалните учебни планове и на
индивидуалните учебни прот-рани на ученици със специални обрааовчшщн потребности н на
ученици : изтвени дарби по ч.л. 95, ал. 1. т. | и 2 от закона за предучипиннтото и учшхищиотообразование;
б. условит и реда за постъпване. организации-тц и осъществяването на обучението и
подкрепата за личностно развитие на учениците със специатии образоватепни потребности.

У. ПОДКРЕПАЗАличностно РАЗВИТИЕНА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ
Поштрепата на личностното рааитие се осъществява във връзка и в корелации с разработенитеобластни етрвтегии за покрепа на личностното развитие. както и въз основа на анализ нанеобходимостта от обща и допълнитепна подкрепа.



5.1. обща подкрепа та ортаиианране на подкрепата на личностното развитие в , ПГМКР
„.с-ети Николи" тр “ургас :: координатор е определен нед-готически. готик, коитоизпълнил функциите и и повратна Наредба за приобщи-щото обрповдние. общата
подкрепа в се осъществява огг екип. ръководен от координатора. Общата подкрепа е насочена
към развитие на потенциала на всеки ученик и включаа различни екипноработа и оситурааанеили насочване към таиимвииа по нноереси. Кариерното ориентиране на учениците от н и |2
клас. провеждано от консултант от кариерен център. морални и материални награди също сачаст от общата подкрепа. Общата подкрепа включаа и други дейности, подробно описани а
Наредбата та приобщаоашотообразование.
5.2. допътнителна подкрепа
допълнителната искрена се оеъщестатва вът основа на направена оценка на ипдивщдлнитсспособности на опрелено дете тати ученик от пгмкр „Свети Никола- гр.Бургас. Оценката наспособностите се и звършва от специално назначен екип от спсциалисги. съобразнонеобходимостта на детето и след това се потвърждава от Регионален център за подкрепа на
приобщанаитото обратоааиие. Учениците. та които може да се поиска оценка наспособностите, са от следните уязвими трупи:
. деца сос специални пбрвювдклиипотребности , а началото на учебната година;
» деца с хронични ааболттнаиитт;
- дена в риск.
допълнителната иошсрепа включва:
. работа с ученик по конкретен случаи;
- специализирани средства:
. ресурсно подпомагане.
допътптнтелната подкрепа се реатитира чрет титан та действие за всяко конкретно дете.Родителите тааълатпално се включват в плана за депстаие като активни участници ндейностите. Ако Регионалният иетггър препоръча допълнителна подкрепа но родителитеоткажат. пгмкР „Свети Никола" гр.Бургасуведощм отдел „закрила на листо“ към ссп помосюживееие на детето с цел социалните служби да окавкат съдеистние и ако се палата помощна родителите за псъшшне на нуиоотте на детето. При необхошмост се итрлботаа
нишвидуалиа учебна протрама по съответните учебни предмети с цел ио-песното
нъаприемаиеот ученика а също така се иттотаа и индивидуален учобен план или учебен планаа обучение а комбинирана форма на обучение. За ученици с итттвеии дарби същи се изработва
иншидуален учебен план.

У1т ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕПО ПРОГРАМАТА

Двйипспк Српк Око-оранта Зябшщкя

Определатте на координатор аа
организиране и коортдотираие
на процеса на осигурттаане на
общата и допътщитетна
пцшсрепа та личностно
развитие 20.09.2022т. директор



Ортанизиране на групи и класни При интерес отклубове за занимания по ръководители. страна наинтереси постоянен учтли ученицитеДейности на училищата
библиотека. свързани ::

и:!рвжлдне на паници за
четене и компетентности за
гьррене и ползване на
информация постоянен бнблеотекар
Стимулиране участието на класни
деца : инвени дарби в ръководители.
състезания и олимпиади постоянен читепн

Випочване на учениците в
организирани образова-келпи. класни
творчески. възпитателни. ръководители.
спортни дейности постоянен учитеш

при необходимост
и по програма

шсни съобразена сРигпекдаве на теми, свърши ръководители. графика зас превенция на насилието и педагогически провеждане на частормоз съветник на класа
при необходимостПровеждане на обучения. и по програма,свързани с превенция на съобразена с

адрееилни тормоза и за класни графика за
развитие на толеранптост във ръководители. пратите на ЧасШмшашеиипв учители наима
Обсъждане на обобщената
информация за индивидуалния
напредък и необходимостта от до 14 дни след
конкретни мерки за обща подаване на класни
подкрепа. изготвяне на анализа от рькоаошпепи и
ишшвщушшя планове за класните координиращ При еьшлаиденс-пие ръководители екип необходимост
Оценка на потребността от
пошнитвшня подкрепа на екип за
При необхцдимост екип за личностно
лиаттосттка ратвштте, деца и ранните.
ученици в риск» : хронични сформиран зазабощаанщ и така с изявени конкретнадарби случай

екип заОсъщестшане на конкретна личностнообща и допълнителна развитие.
подкрепа. проследяване на сформиран за
напредъка корекции в плана конкретнаШи вюбхошшвп На 3 месеца случай



дирек-шу. при и По определил
плат.-ни повод еаНщвшше на ученици поето-нет. рниоводитепи поощрение
Карнерни
консултатпи.

Кариерно ориентиране и пепдгпгичсски
консултиране постоянен съветник
Психплигичвскаподкрепа и педатогичееки
ионсутпацни постоянен съветник
Партньорство с родните за
справяне :: проблемната класнн
поведение на децата им и ръководители,
приобщаване към средата на координиращищт ностоннен екип
сформиране на екипи за
допнттиителиа подкрепа Постоянен квартала-гор при необходимост
обучение на педагогически
специалиста, във нишка с
дейностите по репутация на по трафик.
обща и допътнтитепна заложен в план директор.
подкрепа та кваттттфииатнти учители

Уп. ЗАКШОЧЕНИЕ

ап тттпълвеинето на Програмата важно значение има сътрудничеството между всички Прякоантанптрани инсппуннин. неправителствени сектор и родителската общност. Всички
участници в обратователини процес (семеиство. у-тилище. институции, ние) трябва на бъдатеднакво товарни и ангажирани за постигнат на поставените пели.
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