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I. Цел: Осигуряване  на  подходяща  физическа, психологическа  и  социална  среда  за  

развитие  на  способностите  и  уменията  на  децата  за  включването  и  участието  им  в  

общността  на  училището; 

II. Задачи: 
1. Осигуряване  на  възможност  за  гьвкава  и  динамична  организация  на  средата  според  

различните  потребности  на  децата  с  цел  no - лесна  адаптация  и  оптимална  степен  на  

развитие  на  техния  потенциал, способности  и  постигане  на  образователните  цели; 

2. Предоставяне  на  обща  и  допълнителна  подкрепа  за  личнocтнo развитие  в  съответствие  с  

индивидуалните  образователни  потребности  на  всяко  дете; 

3. Осъществяване  на  подкрепа  за  успешен  преход  на  децата  към  училищно  образование . 

4. Разработва  индивидуални  програми  за  подкрепа  съвместно  с  класния  ръководител  и  

екипа, който  ще  осъществява  дейностите; 

5. Съвместно  с  екипа  формира  група  за  овладяване  на  социални  умения  oт  ученици  с  

поведенчески  проблеми; 

6. Съвместно  с  класния  ръководител  и  екипа  провежда  социометрични  изследвания  и  

консултира  дейностите  за  подобряване  на  взаимоотношенията  в  класа; 

7. Организира  и  координира  с  родителите  дейностите, насочени  към  промяна  на  нагласите  

им  към  училището  /Училище  за  родители, родителски  инициативи /; 

8. Осъществява  връзки  с  институции  при  необкодимост; 

9. Координира  дейностите  за  осъществяване  приемственост; 

10. Екипна  работа  между  учители  и  други  педагогически  специалисти; 

11. Допълнително  обучение  no учебни  предмети; 

12. Допълнителни  консултации  no учебни  предмети, кoитo се  провеждат  извън  редовните  

учебни  часове; 

13. Кариерно  развитие  на  учениците; 

14. Занимания  no интереси; 

15. Грижа  за  здравето  на  учениците; 

16. Поощряване  с  морални  и  материални  награди; 

17. Дейности  no превенция  на  насилието  и  преодоляване  на  проблемно  поведение; 

18. Ранно  оценяване  на  потребностите  и  превенция  на  обучителните  затруднения  



Обща  подкрепа  за  личностноразвитие  
Срок  Отговорник  №  Дейност  

1. Определяне  на  координиращ  екип  в  
училище  в  началото  на  всяка  учебна  
година. 

Началото  на  
учебната  година  

директор  

2 Осигуряване  на  обща  подкрепа  за  
личностно  развитие  в  училището  
чрез  екипна  работа  на  учителите  и  
другите  педагогически  специалисти, 
включваща  и  превенцията  на  
обучителнитезатруднения . 

Началото  на  
учебната  година  

класни  ръководители  

3 Провеждане  на  входяща  диагностика  
на  всички  ученици  в  училището  

Началото  на  
учебната  година  

класни  ръководители  

4 Внасяне  на  доклад  за  изготвяне  на  
план  за  обща  подкрепа  на  ученици  C 
обучителнизатруднения  

октомври  2022 класните  ръководители  

5 Изготвяне  на  план  за  обща  подкрепа  
на  ученици  C обучителни  
затруднения  

октомври  2022 класните  
ръководители, 
координатор  

6 Определяне  на  нуждата  от  обща  и  
допълнителна  подкрепа, 
достатьчния  брой  часове  за  ресурсно  
подпомагане  и  на  необходимата  
работа  C други  специалисти  като  
психолог, логопед. 

Началото  на  
учебната  година  

EKПЛP 

7 Организиране  на  консултации  и  
допълнително  обучение  на  
учениците  no съответните  учебни  
предмети, идентифицирани  като  
затрудняващи  ученика. 

По  време  на  
учебната  година  

класни  ръководители  

8 Организиране  на  дейности  за  обща  
подкрепа  за  личностно  развитие: 
- осигуряване  на  условия  за  
организиране  и  провеждане  на  
самоподготовка; 
- провеждане  на  консултации  no 
учебни  предмети  и  индивидуална  
работа; 
- организиране  и  провеждане  на  
занимания  no интepecи, работа  с  
родители. 

По  време  на  
учебната  година  

педагогическите  
специалисти  

9 Обновяване  на  библиотечния  фoнд, 
учебно  техническото  оборудване  C 
дидактически  материали. 

септември  2022 директор  

10 Организиране  занимания  no 
интереси  в  училище, чрез  различни  
организационни  педагогически  
форми  — клуб, състав, ансамбъл, 
секция, отбор, хор, школа, извън  
дейностите, планирани  в  ГЦДУО  в  
училищата. 



11 Поощряване  с  морални  и  
материални  награди  на  изявените  
ученици. 

през  учебната  
година  

Класни  ръководители, 
директор  

12 Дейности  за  превенция  на  насилието  
и  преодоляване  на  проблемното  
поведение. 

през  учебната  
година  

Психолог, класни  
ръководители  

Допълнителна  подкрепа  за  личностно  
октомври  2022 г. 

развитие  
координатор  13 Създаване  на  екип  за  подкрепа  за  

личностно  развитие  в  училището  за  
конкретно  дете/ученик  за  
допълнителната  подкрепа, въз  
основа  на  извършената  оценка  на  
индивидуалните  потребностите  

14 Осигуряване  на  ресурсно  
подпомагане  на  учениците  със  COП  

октомври  2022 г. директор  

15 Актуализиране  на  базата  данни  в  
Списък  - Образец  за  учениците  със  
con 

септември-октомври  
2022 г. 

главен  учител  

16 Оказване  на  логопедична, 
педагогическа  и  психологическа  
подкрепа  за  преодоляване  на  
трудности  в  обучението  

По  време  на  
учебната  година  

специалисти  от  
PЦПППO и  психолог  

17 Разработване  на  индивидуален  
учебен  план  и  индивидуални  учебни  
програми  за  допълнителна  подкрепа  
за  осигуряване  на  условия  за  децата  
и  учениците  със  СОП./при  
необходимост / 

октомври  2021 г. EKПЛP 

Изготвили: 
1. Кремена  Пъшева  - психолог  - координатор; 
2. кл. ръководители  
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