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Атмосферата при нас е спокойна и приятелска.

Това сме ние – ученици и учители:



Нашата мисия

• Да издигнем ново поколение лидери на основата на 
християнска етика и духовни ценности, в контекста 
на партньорство с родителите и личния пример на 
преподавателите.

• Екипът на училището зачита уникалността на всяко 
дете и се съобразява с неговите индивидуални 
дарби и потребности. 



2 клас:

• Тук има две деца със СОП – едното е с дислексия,
  а другото има проблеми с паметта и със зрението.



Наша важна цел за тази учебна година:

• Да работим за подобряване на условията за 
обучение на деца със специфични образователни 
потребности.

• Да съберем средства за изграждане на рампа 
(съоръжение) при входа на училището за по-удобно 
движение на инвалидни колички.



3 клас:

• Момчето в инвалидна количка има мускулна атрофия, 
има нужда от много помощ.



Проблеми, свързани с тази цел:

• Държавния орган “Ресурсен център” ни отказва 
помощ от специално обучен учител за работа с 
деца със СОП.

• Изграждането на рампа е скъпо – между 3 500 и 
5 000 евро, а бюджетът на училището ни за 
учебната година има сериозен дефицит.



4 клас:

• Момчето отдясно е с аутизъм, но постигна голямо развитие 
през миналата учебна година.



Какво имаме до момента:
• Ангажирахме родител, който два дни седмично помага на 

детето с аутизъм в учебните часове.
• Получихме дарение от 500 паунда за рампа и обещание от 

таткото на детето в инвалидна количка, че също ще 
помогне.

• Разработихме и спечелихме проект по национална 
програма за интегриране на деца със СОП, който 
предвижда:
– дейности за обучение на учители и родители; 
– проучване на съществуващи добри практики на 

интегрирано обучение на деца с двигателни увреждания 
и в частност с аутистични проблеми.



5 клас:

• Това е класът на момчето с церебрална парализа, което не 
присъстваше на първия учебен ден, тъй като още се 

възстановява след няколко операции.



От какво още се нуждаем:

• От допълнителен учител, обучен да работи с деца със 
СОП – те са 5, нужен ни е учител за специализирана 
помощ по 1 ден от седмицата с всяко дете (това 
изисква средства за заплатата му – 1800 евро за една 
година).

• Още финанси (от 2 500 до 4000 евро), за да стане 
възможно изграждането на рампа за инвалидни 
колички.

• Обмяна на опит с училища, които са намерили начини 
да интегрират в обучението децата със СОП и 
проучване за специализиран софтуер.



Благодарим ви за вниманието!

http://www.slaveikov-school.org

• Надяваме се на подкрепа от ваша 
страна – както молитвена, така и с 
информация за вашия опит, а също 
и от дарителска помощ.

http://www.slaveikov-school.org
http://www.slaveikov-school.org

