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Уязвими са онези деца и ученици, които търпят ограничения по отношение на 

участието им в социалния живот. Това са: деца и ученици със специални образователни 

постребности; деца и ученици от малцинствените групи; деца и ученици, загубили един 

или двамата си родители; деца и ученици, чийто живот е в крайна бедност и/или търпят 

материални лишения и др.. 

За да имат равен шанс и за да бъдат предоставени равни възможности на всички 

ученици на Частно средно училище с немски език „ВЕДА“ е изработена специална 

програма, поставяща акцент върху: 

• Пълноценната социализация на децата и учениците от уязвимите групи; 

• Гарантиране на равен достъп до качествено образование на всички деца в 

училището; 

• Съхраняване и развитие на културната идентичност на децата и учениците от 

етническите малцинства, като уязвима група; 

• Подпомагане на децата, загубили един или двамата си родителя, които търпят 

материални лишения или са в друго неравностойно положение. 

 

Пълноценна социализация на децата и учениците от уязвимите групи. 

• Взаимно опознаване на децата от различни уязвими групи и възпитаването им 

в дух на толерантност; 

• Осигуряване на психологическа подкрепа за децата от различни уязвими 

групи; 

• Разработване и прилагане на мерки за подкрепа на учениците от уязвимите 

групи с участието на родителски общности, на представители на местната 

власт и гражданския сектор; 

• Индивидуална работа от страна на учители, класни ръководители и психолога 

във връзка социализацията на децата и учениците от уязвимите групи; 

• Включване на учениците в занимания по интереси; 

• Повишаване участието и ангажираността на родителите на деца от уязвими 

групи в училищни мероприятия; 
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Гарантиране на равен достъп до качествено образование на всички деца в 

училището. 

• Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическия персонал за 

работа за деца със СОП и деца от малцинствените групи; 

• Разработване и изучаване на училищни програми, адаптирани към нуждите 

на учениците със специални образователни потребности и деца от други 

уязвими групи; 

• Индивидуална работа от страна на учители, класни ръководители с ученици 

от уязвими групи, съобразна с нуждите им; 

• Ресурсно и логопедично подпомагане; 

• Осъществяване на извън класна работа и работа по интереси, където могат 

да бъдат приобщени децата от уязвимите групи; 

• Осъществяване на извън класна работа и извънучилищни дейности с акцент 

върху интеркултуралното образование; 

• Гъвкава социална политика на училището, включваща социални стипендии, 

безплатна храна в стола на училището, еднократна финансова помощ и др. 

• Психологическо и педагогическо консултиране на децата от уязвими групи 

и техните родителите във връзка с проблеми, свързани с училищното им 

пребиваване;  

• Лекции в Час на класа, свързани с толерантност, разбиране и  приемане на 

деца от уязвимите групи.  

• Обмен на „добър опит” между педагози и психолози от други училища. 

 

Съхраняване и развитие на културната идентичност на децата и учениците от 

етническите малцинства, като уязвима група. 

• Включване в годишния план за дейността на училището на традиционен 

празничен календар с изяви на ученици от уязвимите групи; 

• Разработване и изучаване на училищни програми, адаптирани към нуждите 

на учениците със специални образователни потребности; 

• Лекции в Час на класа, свързани с толерантност, разбиране и  приемане на 

деца от уязвимите групи; 

• Лекции в Час на класа, свързани със съхраняване и развиване на културната 

идентичност; 

• Осъществяване на извън класна работа и извънучилищни дейности с акцент 

върху интеркултуралното образование; 

 

Подпомагане на децата, загубили един или двамата си родителя, които търпят 

материални лишения или са в друго неравностойно положение. 

• Гъвкава социална политика на училището, включваща:  
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- социални стипендии;  

- безплатна храна в стола на училището;  

- еднократна финансова помощ. 

• Организиране на благотворителни акции за подпомагане на  социално слаби 

деца; 

• Повишаване участието и ангажираността на родителската общност; 

• Повишаване участието и ангажираността на представители на местната 

власт и гражданския сектор. 

 

Ръководството и Педагогическата колегия на Частно средно училище с 

немски език „ВЕДА“  полагат усилия всички деца да се чувстват уютно в училище, 

да бъдат щастливи,  добре обгрижвани, със самочувствие на свободомислещи, 

знаещи и можещи хора. 

  

 

 

 


