
ПГСС „ СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ” ГР. ЛУКОВИТ 

ул.”Васил Левски” № 26 е-mail pgss_lukovit@abv.bg, тел: 0697 5 25 77  

 
 

          Утвърждавам: 

                                                                   Директор:……………… 

                           /инж. Р. Георгиева/ 

 

ПРОГРАМА 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА 

ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 

 
Приоритетите и дейностите, които си поставя настоящата Програма за 

предоставяне на равни възможности на децата и учениците от етническите  малцинства 

са  важни  за постигане на равноправно интегриране на представителите от различните 

етнически общности в  нашето общество.  

Образователната  интеграция е  процес, в който участват както деца  и ученици  от 

всички етноси, така и ученици със специални образователни потребности. Този процес 

ангажира образователните институции и цялата общност за осъществяването му.     

Интеграцията е важна за  цялостния процес на работа с уязвимите групи, тяхното 

последващо приобщаване на пазара на труда, за повишаване на здравния им статус и за 

подобряване на жилищните им условия. 

Образователната интеграция е механизъм за намаляване процента на безработица 

и стесняване на  контингента от граждани  на социално подпомагане. 

В ПГСС „Сергей Румянцев“ гр. Луковит се обучават приблизително  40%  

ученици от ромски произход и около 10% деца със специални образователни 

потребности. За  част от тях  образованието не е приоритет.  Семейната среда не 

подтиква към любознателност и самоусъвършенстване. Учениците не се стараят да се 

подготвят за следващия ден и в съзнанието им остава само това, което се работи в клас. 

Поради различни, главно икономически причини, много ученици не  присъстват на 

учебните занятия. С други думи около 50% от учениците в ПГСС ”С.Румянцев” са 

рискови. 

 
I. Основни уязвими групи ученици за нашето училище: 

1. Ученици, които са от крайно бедни и мизерстващи семейства (безработни 

родители; работещи родители на минимална заплата; ученици принудени да работят; 

многодетни семейства). 

2. Ученици, чиито семейства са икономически емигранти и за тях се грижат 

роднини. 

3. Ученици, които заедно със своите родители пребивават много дълго време в 

чужбина и отсъстват от училище.  

4. Ученици,  с влошено физическо и психическо здраве: заболели, подлежащи на 

продължително лечение, стресирани, в изолация. 

5. Ученици, жертви на насилие и   тормоз: в семейството, в училището, на 

улицата. 



6. Сираци: с един или два починали родители, с приемни родители, живеещи в  

социални  домове. 

7. Ученици, произхождащи от семейства, нежелаещи да се интегрират в 

обществото поради етнически, политически, религиозни причини. 

8. Ученици, на които член от семейството е настанен или е бил в специализирана 

институция поради алкохолизъм, психиатрия, излежаващи присъди. 

9. Ученици на разведени родители. 

10. Ученици, произхождащи от семейства с един или двама  тежко болни 

родители или близки. 

11. Ученици с регистрирани   противообществени прояви - проявяващи агресия, с 

една или повече кражби, увреждащи материалната база на училището, държавната  или 

частната собственост (вандализъм), ранно забременяване и сексуални посегателства, 

онлайн тормоз. 

II. Главни цели на програмата: 

1. Предоставяне на равни възможности за развитие на ученици от уязвими групи. 

2. Приобщаване на ученици от уязвими групи към  ценностната система на 

обществото. 

 

III. Задачи на програмата 

1. Да направим  училището привлекателно за младите хора 

2. Да се намалят до минимум безпричинните отсъствия 

3. Да се увеличи заинтересоваността на учениците за разширяване на знанията по 

общообразователните предмети, като предпоставка за усвояване на професия. 

4. Усвояване на професионални  умения  и компетенции чрез  активно участие в 

часовете по практика и извънкласни дейности. 

5. Усвояване на организационни умения и компетенции: работа  в екип, 

адаптивност  и целенасоченост. 

6. Придобиване на социални  умения и компетенции - комуникативност   и 

отговорност. 

7. Други умения и компетенции: самодисциплина и креативност. 

8. Увеличаване броя на успешно завършилите училище, като дипломирани млади 

специалисти, конкурентно  способни на пазара  на  труда. 

 

IV.Основни насоки на  работа за постигане на главните цели 

1. Индивидуална работа с ученици : 

 Включване в клубове и занимания по интереси; 

 Включване в общо училищни  дейности - труд,  спорт и изкуства; 

 Възлагане  на самостоятелни  задачи, поощряване и похвала  пред  всички за 

добре  свършената работа, за  овладяване на  знания и практическата  им 

реализация, за постижения в спорта и изкуствата; 

 Възпитаване  на  ученика в  дух   на  екипност ,  другарство    и взаимопомощ. 

 

2. Индивидуална  работа със  семействата на уязвими ученици: 

 Поддържане   на  контакти   по  местоживеене  с цел  подкрепа  от родителите; 

 Навременно     уведомяване  за   възникнали   проблеми  и постигнати  успехи 

 

 

3. Постигане широка  обществена подкрепа при  работа  с уязвими  деца и  

ученици: 

 Уведомяване на кметствата по местоживеене и търсене на тяхното съдействие; 



 Публична  изява  на  учениците  с участие  в  празници, тържества състезания и 

др.; 

 Публично огласяване на постигнатите успехи (снимки, интернет). 

 

4. Работа с институции: 

 Тясна връзка с кметствата и сътрудничество по  местоживеене на уязвимите 

ученици при  възникнали  проблеми;  

 Работа  с   МВР     (с  кварталния отговорник); 

 Търсене съдействие от представители на  Детска  педагогическа стая, Закрила   

на детето, лекуващия лекар   и  др. 

 

 
V. Очаквани резултати 

1. Сведен до  минимум  процент  на  деца  застрашени  от  отпадане от  училище. 

2. Ранно  идентифициране  на  деца  от  застрашени  групи  за успешното им  

социализиране. 

3. Повишена  роля  на  училището  за  изграждане  на  приобщаваща 

образователна  среда. 

4. Привличане родителите  на  учениците от рискови  групи  в  различни 

училищни  дейности. 

 

Програмата е приета на ПС с Протокол № 10/03.09.2018 г.  

 

 

 

Изготвила комисия в състав:                                       

1. М. Цолова        

2. инж. Н.Няголова       

3. инж. Й. Кунева 

4. П. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


