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ПРОГРАМА 

 за предоставяне на равни възможности 

и приобщаване на ученици от уязвими групи 

 

Програмата включва следните дейности: 

 

1. Определяне на  учениците в ПГ по земеделие, които попадат в 

уязвима група по следните критерии: 

Социално положение:   

� от семейство без родители    

� от семейство с един родител  

� от семейство с нисък социален и икономически статус  

� от многодетно семейство  

� от семейство на лице/а с увреждане  

� от семейство със заминали в чужбина родители 

2. Да се проведе анкета на определените ученици, попадащи в 

уязвимата група. 

Кое от изброените би ви осигурило равни възможности за учене в 

сравнение с останалите ученици: 

� Осигуряване на учебници, тетрадки и учебни помагала  

� Толерантна учебна среда  

� Осигуряване на карта за транспорт  

� Осигуряване на възможност да уча и работя едновременно  

� Да е в удобно за мен време, за да ми остава време за семейството ми  

� Толерантност на учителите към мен  

� Осигуряване на допълнителна подготовка за матурите  

� Осигуряване на допълнителна професионална подготовка 



� Осигуряване на възможност за работа с компютър, след учебно време, 

за допълнителна теоретична подготовка за придобиване на категории 

Ткт и В. 

� Помощ за усвояването на учебният материал  при затруднения  

� Осигуряване на място, където мога да споделям проблемите си  

� Възможност да ползвам интернет да си търся работа  

� Нови съученици и приятели  

� Да има някой, който да ми помага, когато ми е трудно  

� Осигуряване на помощ при проблеми с родителите, когато не ме пускат 

на училище 

3. Анализ на отговорите на въпросите от анкетата и предприемане 

на следните мерки: 

Осигуряване на:  

� абонаментни карти за градски и междуселищен транспорт, 

�  учебници и учебни помагала, 

� помощни учебно-технически средства за обучение,  

� индивидуални консултации от специалист-психолог за 

психологическа подкрепа, 

�  индивидуални консултации по основните учебни дисциплини, по 

които учениците изпитват затруднения в тази връзка. 

� съдействие при търсене на работа на завършилите средно 

образование и придобили свидетелства за управление на МПС, 

кат. „В” и „Ткт” и свидетелства за правоспособност за работа 

категория „Твк” и „Твк – З”. 

Програмата е приета на педагогически съвет с протокол 

№1/02.09.2016г. 

 

Директор ПГЗ :…………………….. 

                                                                                                      /Ж. Жеков/ 


