
Интегрирана форма на обучение
В зависимост от индивидуалните особености и потребности 
на детето, екипът може да препоръча то да бъде обучавано 
(интегрирано) в среда на свои връстници - в масова детска 
градина или училище.

ЕКПО към РИО извършва комплексна оценка на детето, за да 
определи неговите  индивидуални възможности и потребности. 
На тази основа той трябва да установи специфичните нужди за 
развитието му и да предложи подходяща среда за обучение в 
детска градина или училище. Екипът взима решение и прави 
препоръка за вида на детската градина или училище, която то 
трябва да посещава, но няма правомощия да влияе пряко върху 
процедурата по прием в съответното учебно заведение. Детето с 
тежко бъбречно заболяване, което е с препоръка за интегрирано 
обучение, кандидатства на общо основание с всички деца за прием 
в детска градина или училище.

Oбучение в оздравителна детска градина или училище
В оздравителните детски градини или училища се обучават деца 
с различно по вид и степен на развитие хронично заболяване. 
За да може детето да бъде прието за обучение в такива 
учебни заведения, е необходимо да заявите своето желание 
като представите пакет от документи пред ЕКПО към РИО. 
Комисията извършва оценка на нуждите на детето въз основа на 
предоставените й документи.

Детето с бъбречно заболяване може да бъде обучавано в 
оздравителна детска градина или училище след като становището 
на специализиран екип към МОМН бъде одобрено от министъра 
на образованието, младежта и науката и името на детето фигурира 
в списъчния състав на деца, на които се препоръчва такава форма 
на обучение.

Обучение в специализирана  детска градина или училище
В образователната ни система съществуват и действат различни 
по вид специализирани детски градини и училища. ЕКПО към 
РИО насочва детето в тези учебни заведения след изчерпване 
на всички възможности за интеграция и изразено писмено Ваше 
съгласие и предпочитание. Ние смятаме, че съществуващите 
специализирани детски градини и училища към момента 
на създаване на дипляната, не могат да задоволяват 
образователните и здравни потребности на децата с тежки 
бъбречни заболявания.

Ресурсно подпомагане
Ресурсното подпомагане е форма на образователна подкрепа, 
която се препоръчва от ЕКПО към РИО и се реализира от 
ресурсния учител.

Ресурсният учител е квалифициран педагог, придобил знания 
и умения да подпомага развитието на децата със специални 
образователни потребности. Негов работодател е Ресурсен 
център, който е извънучилищно образователно звено, 
работещо за интеграцията и социализацията на децата със 
специални образователни потребности. 

Към ресурсно подпомагане обикновено се насочват деца, 
които имат проблеми с усвояването на учебния материал. Те 
се нуждаят от допълнително съдействие и помощ. Ресурсният 
учител провежда заниманията с децата в съответната детска 
градина или училище по график, утвърден от директора на 
учебното заведение. Тук поместваме адреса на ресурсен 
център – София. Повече информация за ресурсните центрове 
в страната и тяхната дейност можете да намерите в Интернет. 
http://rcsofia.com/

Екипът за комплексна педагогическа оценка към детските 
градини и училища се назначава от директора на учебното 
заведение за срок от една година. Той включва психолог, 
ресурсен учител, учител - специален педагог, логопед. Този 
екип се създава в детската градина или училище, за да 
подпомага обучението, както на децата преминали през ЕКПО 
към РИО и постъпили в учебното заведение, така и на деца, на 
които им предстои извършване на комплексна педагогическа 
оценка от ЕКПО към РИО.

Събраната от нашия екип информация е доста по-подробна и в по-
голям обем. Пълният текст е публикуван на следния интернет адрес: 
http://www.rdbz.org

Информация за инициативата, свързана със създаването на тази 
дипляна е публикувана и на: http:// www.ngobg.info

„ОБРАЗОВАНИЕТО 
СПОСОБСТВА ЗА ПЪЛНОТО 
РАЗГРЪЩАНЕ НА ЛИЧНОСТТА, 
НА ТАЛАНТА, КАКТО И НА 
ДУШЕВНИТЕ И ФИЗИЧЕСКИ 
СПОСОБНОСТИ НА ДЕТЕТО.„

Защо трябва да се обърнем към 
Екип за комплексна педагогическа оценка?

Какво трябва да знаем за 
съществуващите Екипи за комплексна 
педагогическа оценка?

В какви форми на обучение могат да бъдат 
включени децата с тежки бъбречни заболявания?

С подкрепата на Тръст за Гражданско общество в Централна и Източна Европа
и Институт „ Отворено общество „ – София.

Какви форми за обучение може да 
предложи Екипът за комплексна 
педагогическа оценка към РИО?

Екип за комплексна педагогическа 
оценка към детските градини и 
училища

ДОСТЪПНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕЦАТА 
С ТЕЖКИ БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Конвенция за правата на детето

Важно:

Важно:

ПОТЪРСЕТЕ И ДРУГАТА НИ ИНФОРМАЦИОННА ДИПЛЯНА
„СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦАТА С БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”.



Възползвайте се от 
образователната система
– това е Ваше право!

Екипи за комплексна педагогическа 
оценка

Събраната информация е предназначена за семействата 
на деца с тежки бъбречни заболявания и има за цел да 
подкрепи родителите в отстояването на правото на равен 
достъп до образование на детето. Детето Ви има право 
на качествено образование, независимо от степента и 
комплексността на увреждането. 

Ако детето има нужда от специална грижа или среда за 
обучение поради увреждания на здравето, то попада 
в групата на децата със специални образователни 
потребности. Не се страхувайте от това определение! Тази 
група деца е разграничена, за да бъде показано колко е 
важно децата да получат качествено образование, наравно 
със своите връстници!  

В дипляната са представени възможностите за интегрирано 
обучение, от които могат да се възползват децата с тежки 
заболявания. Информацията е събрана и обобщена от 
родители, чийто деца имат бъбречни заболявания и добре 
познават проблемите, пред които би се изправил всеки един 
от Вас в желанието си да осигури подходяща и адекватна 
среда за обучение на детето си. Дипляната има за цел 
да представи особеностите на предлаганите форми на 
обучение за деца със специални образователни потребности 
в образователната ни система и да даде информация за 
образователната оценка на деца с тежки заболявания. Тази 
информация ще Ви помогне да предприемете своевременни 
действия, свързани с осигуряването на равен достъп до 
образование на Вашето дете.

Дипляната съдържа информация за предлаганите 
възможности за интегрирано образование на деца с 
физически увреждания към месец октомври 2010 г. Дори 
когато тази информация остарее поради промени в 
нормативната уредба, използвайте данните като ориентир 
и се интересувайте за новите мерки и съществуващи 
програми, от които можете да се възползвате.

Събраната от нашия екип информация е доста по-подробна 
и в по-голям обем. Пълният текст е публикуван на следния 
интернет адрес:
http://www.rdbz.org

Нашият съвет: 
Ако срещнете трудности при контактите с представителите 
на детските ясли, градини и училища, с отделите 
“Образование” към общините и експертите към Регионален 
инспекторат по образование, не се отказвайте!  

Осъществяването на интегрирано образование за децата с 
физически увреждания е голямо предизвикателство пред 
институциите в България и ние трябва да бъдем упорити и 
добронамерени в името на равните шансове за нашите деца! 

Необходимо е да знаете, че в образователната ни 
система съществуват и функционират два вида екипи за 
комплексна педагогическа оценка, които са различни по 
своята същност и предназначение:

 ‐ Екип за комплексна педагогическа оценка ЕКПО) 
към Регионален инспекторат по образование (РИО) 
- административна структура към Министерство 
на образованието, младежта и науката (МОМН) на 
територията на съответната област;

 ‐ Екип за комплексна педагогическа оценка (ЕКПО) към 
детските градини и училища.

Тези екипи би трябвало да работят съвместно и 
координирано в името на осигуряването на подходящо и 
качествено образование на детето с бъбречно заболяване. 
Ще представим тези два екипа последователно. 

се състои от специалисти в областта на образованието, 
здравеопазването, социалната сфера и представители на 
институции, пряко ангажирани с обучението на децата със 
специални образователни потребности. При необходимост 
и по предложение на председателя на екипа в състава могат 
да бъдат включвани и други специалисти. Екипът заседава 
целогодишно по предварително определен график, методика 
и план.

Нашият съвет:
За да сте максимално полезен на детето, проведете 
предварителна среща с експерта за интегрирано обучение 
към РИО, с когото да уточните подробности относно 
нужните документи и въпросите, които Ви вълнуват. Така 
ще се  запознаете с реда и начина на педагогическата 
оценка. Друга възможност да се осведомите за тези 
екипи е чрез поставената на видни места информация 
в сградата на РИО, както и на електронната страница на 
инспектората. Информация за екипите и тяхната дейност 
можете да откриете на електронната страница на МОМН и на 
страниците на регионалните инсекторати по образование. 

Интернет адресите на РИО на по-големите общини и на 
МОМН са:
 МОМН: http://www.minedu.government.bg
 РИО София – град: http://www.rio-sofia-grad.com
 РИО Пловдив: http://www.rio-plovdiv.com
 РИО Варна: http://rio-varna.hit.bg

От значение е да бъдете подготвени и информирани за това, 
което предстои при бъдещата оценка на образователните 
потребности на Вашето дете!

Каква е  процедурата по първоначалната педагогическа 
оценка?
Екипът провежда среща с детето във Ваше присъствие, за да 
установи образователните му потребности. В резултат на тези 
действия всеки член от екипа отразява своето становище 
в Карта за първична оценка. Това е документът, в който се 
определя и окончателното заключение на комисията. Екипът 
може да даде препоръка за интегрирано обучение или 
обучение в специална детска градина или училище на детето, 
както и препоръка за ресурсно подпомагане.

Защо трябва да се обърнем към Екипа за комплексна 
педагогическа оценка към РИО?
Основната задача на Екипа за комплексна педагогическа 
оценка е да определи под каква форма могат да бъдат 
обучавани децата с тежки заболявания, в зависимост 
от индивидуалните им възможности и потребности. На 
практика екипът трябва да предложи на родителите 
подходяща по вид детска градина или училище за обучение 
на детето, както и начин за провеждане на това обучение.
Екипът за комплексна педагогическа оценка към РИО 

Екип за комплексна 
педагогическа оценка към РИО


