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І. УВОД 

Училището самостоятелно разработва и прилага цялостни политики за 

подкрепа за личностно развитие на детето и ученика, за изграждане на позитивен 

организационен климат, за утвърждаване на позитивна дисциплина и развитие на 

училищната общност, които се базират на идеите и принципите на 

приобщаващото образование. 

На учениците се предоставя обща и допълнителна подкрепа за 

личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и 

социална среда за развиване на способностите и уменията им. Екипната 

работа по случай на ученик е дейност в образователната политика, насочена 

към индивидуализиране на  обучението, подкрепата и цялостната грижа за 

ученика в периода му на обучение толкова дълго, колкото е необходимо. 

 

ІІ. ОБЩА ПОДКРЕПА 

   Общата подкрепа свързва всички услуги, които представляват базисни 

грижи за физическото, психичното и социалното благополучие за ученика, 

мотивиращи и развиващи интересите дейности. Необходимостта от нея се 

открива в класната стая. Общата подкрепа отговаря преди всичко на нуждата 

от превенция и навременно разпознаване на трудности в ученето при 

учениците и на нуждата от разпознаване на дарбите им. Тук задача на учителя 

е да систематизира и наличната информация за ученика (портфолио, тест за 

училищна готовност, входно ниво, текущи оценки, наблюдение). В рамките 

на общата подкрепа учителят обобщава информация и наблюденията си, за да 

организира преподаването съобразно потребностите, стиловете на учене, 

силните страни на учениците. По този начин учителят може аргументирано и 

навреме да посрещне със своето преподаване първите признаци на 

затруднения в ученето на всеки ученик, както и да отдели допълнително 

внимание на учениците, които се развиват в конкретна област на знанието, 

спорта или изкуствата, така че те да разгърнат своя потенциал. Освен да 

планира работата в клас учителят организира консултациите си и определя 

необходимостта от допълнителното обучение. При наличие на потенциал 

организира и часовете по интереси. 

 

 ЕЛЕМЕНТИ НА ОБЩАТА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО 

РАЗВИТИЕ: 

1. Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

2. Допълнително обучение по учебни предмети; 

3. Допълнително консултиране по учебни предмети; 

4. Кариерно ориентиране на учениците; 

5. Занимания по интереси; 

6. Библиотечно-информационно обслужване; 

7. Грижа за здравето; 

8. Осигуряване на общежитие; 

9. Поощряване с морални и материални награди; 

10. Дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното  

поведение; 

11. Дейности по превенция на обучителните затруднения; 

12. Логопедична работа 
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III. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБЩА ПОДКРЕПА 

1. Дейности, свързани с екипна работа между учителите и другите педагогически 

специалисти. 

1.1. Обмяна на информация, опит и добри практики между преподавателите и другите 

педагогически специалисти. 

Срок: септември – юни 

Отг.: Всички учители, училищен психолог 

1.2.  Изготвяне на планове за развитие на учениците с обучителни трудности. 

Срок: м. септември - октомври и при необходимост 

Отг.: Преподавателите, ЕПЛР 

 

2. Дейности, свързани с допълнително обучение на учениците по учебни предмети. 

2.1. Допълнително обучение по учебни предмети за ученици, които имат системни 

пропуски по даден учебен предмет, които са напреднали по даден учебен предмет, които 

са отсъствали от училище повече от 10 учебни дни по уважителни причини, за които се 

препоръчва такова обучение в плана за подкрепа и/или за компенсиране на липсата на 

взаимодействие на учителя с ученици, които се обучават несинхронно от разстояние в 

електронна среда при условията на чл. 115а, ал. 4 от ЗПУО. 

Срок: октомври – юни 

Отг.: учителят по предмета и координаторът 

2.2. Допълнителното обучение за ученици със специални образователни потребности и 

за учениците с изявени дарби - от екипа за подкрепа за личностно развитие на конкретния 

ученик. 

Срок: септември – юни 

Отг.: ЕПЛР 

 

3. Дейности, свързани с допълнително консултиране на учениците по учебни 

предмети. 

3.1. Допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън           

редовните учебни часове. 

Срок: по график 

Отг.: Всички учители по предмети 

3.2.  Психологическа подкрепа на учениците и развиване на умения за учене. 

Срок: септември – юни 

Отг.: класни ръководители, учители ЦОУД  и психолог 

 

4. Дейности, свързани с кариерно ориентиране на учениците. 

4.1.  Провеждане на беседи и разговори с ученици 

Срок: по плана на класния р-л 

Отг: класни ръководители

4.2. Провеждане на беседи с родители на ученици с различни професии в ЧК 

за учениците от IV и VII клас. 

Срок: в съответствие с плана на класния р-л 

Отг: класни ръководители 

4.3. Провеждане на родителски срещи  с родителите на седмокласниците във връзка с 

кандидатстване  след основно образование. 

Срок: в съответствие с плана на класния р-л 

Отг: класни ръководители 
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5. Дейности, свързани със занимания по интереси. 

5.1.  Обмяна на информация между учителите, психолог, ресурсен учител, логопед и 

учениците за установяване интересите на учениците. 

Срок: септември – юни 

Отг.: Класни ръковотели, Училищен психолог 

5.2.  Създаване на групи по интереси. Изпълнение на Програмата за занимания по 

интереси. 

Срок: м. септември – юни  

Отг.: ръководители на групи за ЗИ, ЗДУ 

5.3.  Организиране на допълнителни културни, спортни и др. дейности и инициативи от 

Ученическия съвет 

Срок: септември – юни  

Отг.: класни ръководители, Ученически съвет и психолог 

5.4.  Включване на учениците в извънкласни дейности и мероприятия - тържества, 

конкурси, състезания, концерти 

Срок: в Годишния план 

Отг.: Всички педагогически специалисти 

 

6. Дейности, свързани с библиотечно-информационно обслужване. 

6.1.  Осигуряване на достъп до училищния библиотечен кът и до всички налични 

информационни ресурси с цел изграждане на навици за четене и компетентности за 

търсене и ползване на информация. 

Срок: септември – юни   

Отг.: Учители начален етап и по БЕЛ 

6.2.  Провеждане на седмица на четенето. 

Срок: по годишния план 

Отг.: начални учители и по БЕЛ 

6.3.  Осигуряване във всяка стая на интернет достъп и мултимедия. 

Срок: септември – юни 

Отг.: ЗДУ 

 

7. Дейности, свързани с грижа за здравето на учениците. 

7.1.   Постоянно наблюдение на учениците от медицинско лице в училище. Осигуряване 

на медицинска и здравна помощ при необходимост. 

Срок: септември – юни  

Отг.: Фелдшер  

7.2.  Осигуряване на сигурна и безопасна материална база. 

Срок: Постоянен 

Отг.: Директор 

7.3.  Провеждане на беседи по здравни теми, свързани с превенция и здравословен 

начин на живот. 

Срок: в плана на класните ръководители 

Отг.:  класни ръководители 

7.4.  Провеждане на инструктажи 

Срок: септември, февруари 

Отг.: Класни ръководители 

7.5.  Осигуряване на жива охрана на входовете през деня. 

Срок: Постоянен 

Отг.: директор 

7.6.  Осигуряване на придружаващи учители за ежедневно пътуващите ученици с 
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автобуса. 

Срок:  септември – юни 

Отг.: Директор и ЗДУ 
 

8. Дейности за осигуряване на общежитие – не е приложимо в училището. 

9. Дейности, свързани с поощряване на учениците с морални и материални 

награди. 

9.1.  Провеждане на състезание между класовете и ежемесечен отчет с награждаване. 

Публикуване на резултатите на фейсбук страницата на училището. 

Срок: септември – юни 

Отг.: психолог и директор 

9.2. Съобщаване и похвала за високите постижения на отделни ученици в областта          на 

науката, спорта, изкуството и др., за приноса им към развитието на училищната общност 

на фейсбук страницата на училището. 

Срок: септември – юни  

Отг.: Директор, ЗДУД, Всички учители 

9.3.  Награждаване с грамоти и сертификати за отличен успех, високи постижения и  

принос към развитието на училището. 

Срок: май – юни  

Отг.: Директор, ЗДУД, Всички учители 

9.4.  Връчване на похвални писма до родителите на ученици с отличен успех и  високи 

постижения. 

Срок: При награждаване 

Отг.: класни ръководители и ЗДУД 
 

10. Дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното  поведение; 

10.1. Осъществяване на подробно описани в Плана на Координационния съвет дейности 

по превенция на тормоза и насилието и дейности за мотивация по преодоляване на 

проблемното поведение, създаване на по-сигурна училищна среда. Осъществяване на 

цялостната училищна политика срещу насилието. Адекватно прилагане на училищния 

механизъм за противодействие на училищния тормоз. 
Срок: по плана на Координационния съвет 

Отг.: ЗДУ и психолог 
10.2.  Провеждане на регулярни срещи с Ръководството на училището и Педагогическия 

екип с цел информираност и целенасочена работа за подобряване на психологическия 

климат в класовете и утвърждаването на атмосфера на доверие и подкрепа. 

Срок: септември – юни   

Отг.: Директор, ЗДУД 

10.3.  Своевременно прилагане на санкции в случаи на насилие. 

Срок: септември – юни 

Отг.: класни ръководители и директор 

10.4.  Провеждане на лекции, беседи, презентации в начален етап и прогимназията по 

програма „Без свободен час“ на подходящи теми. 

Срок: септември – юни  

Отг.: заместващите учители  

10.5. Назначаване на образователен медиатор, ресурсен учител, логопед и психолог. 

Срок: септември 

Отг.: директорът 

10.6. Спазване на Етичния кодекс. 

Срок: постоянен 

Отг.: всички работещи в училището 



 

 

 

 

11. Дейности по превенция на обучителните затруднения; 

11.1. Наблюдение и провеждане на тестове с цел ранно разпознаване на обучителни       

затруднения при учениците. 

Срок: септември и след това 

Отг.: всички преподаватели 

11.2. Провеждане на дискусии и беседи с учениците от различните образователни степени на 

тема смисъла от образование, лични интереси, успешна реализация. 

Срок: септември – юни  

Отг.: Класни ръководители 

11.3. Осигуряване на консултации по отделните предмети. 

Срок: септември – юни  

Отг.: Всички учители 

11.4. Провеждане на наблюдения на учениците с цел подобряване на учебната среда и  

учебните постижения. 

Срок: септември – юни 

Отг: учители по предмети 

11.5. Провеждане на тематични училищни конкурси и мероприятия, осигуряващи 

възможности за изява на учениците 

Срок: в годишния план 

Отг: учители по предмети, класни р-ли 

11.6. Създаване на добра практика за зачитане на напредъка и успехите на учениците -  

награди, грамоти, похвални писма до родителите. 

Срок: постоянен  

Отг: учил. ръководство, учители по предмети, класни р-ли  

11.7. Прилагане на конкретни мерки за подобряване на дисциплината в часовете с цел 

осигуряване на благоприятна атмосфера на работа: 

- Взаимното уважение като основен принцип на отношенията учител-ученик и ученик-

ученик; 

- Спазване на умерената дистанция   учител-ученик; 

- Иновативни методи на преподаване; 

-  Осъществяване на своевременна обратна връзка и конкретни препоръки от учителите 

по всички предмети; 

- Отчитане на напредъка на ученика. 

Срок: септември – юни 

Отг.: учители по предмети 

 

12. Логопедична работа 

12.1. Назначаване на логопед в училището 

Срок: септември 

Отг.: директорът 

12.2. Изпълнение на задълженията на логопеда. 

Срок: септември – юни 

Отг. Логопед 

12.3. Контрол върху работата на логопеда 

Срок: септември – юни 

Отг.: директорът 
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IV. ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА 

1. Условията и реда за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците по чл. 187, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование 

(ЗПУО) и предоставянето й са уредени в Наредбата за приобщаващото образование. 

2. Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка на 

индивидуалните способности на определено дете или ученик от ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“.  

3. Оценката на способностите се извършва от специално назначен екип от специалисти, 

съобразно необходимостта на детето и след това се потвърждава от Регионален център за 

подкрепа на приобщаващото образование. Учениците за които може да се поиска оценка на 

способностите са от следните уязвими групи:  

 - деца със специални образователни потребности – в началото на учебната година;  

 - деца с хронични заболявания;  

 - деца в риск.  

4. Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за действие за всяко конкретно дете, в който се 

определят конкретните дейности за допълнителната подкрепа за личностно развитие и 

необходимите специалисти за предоставянето на подкрепата.  
5. Родителите задължително се включват в плана за действие като активни участници в дейностите. 

Родителят се запознава с плана за подкрепа на детето или ученика, като му се предоставя 

копие от него при поискване. 

6. Родителят е длъжен да оказва съдействие за изпълнението на плана за подкрепа на детето 

или ученика. 
7. Ако Регионалният център препоръча допълнителна подкрепа, но родителите откажат, ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“ уведомява отдел „Закрила на детето“ по местоживеене на детето с цел да 

социалните служби да окажат съдействие и ако се налага помощ на родителите за осъзнаване на 

нуждите на детето.  
8. При необходимост се изработва индивидуална учебна програма по съответните учебни предмети с 

цел по-лесното възприемане от ученика. Изготвя се и индивидуален учебен план или учебен план за 

обучение в комбинирана форма на обучение.  
9. Индивидуален учебен план се изработва и за ученици с изявени дарби.  

10. Допълнителната подкрепа за личностно развитие според вида си е краткосрочна или 

дългосрочна. Видът за даден ученик се определя от Комисия от РЦПППО. 

11. Краткосрочна е подкрепата, която въз основа на оценката на индивидуалните 

потребности на детето или ученика се предоставя за определено време в процеса на 

предучилищното и училищното образование. 

12. Дългосрочна е подкрепата, която обхваща повече от един етап от степента на 

образование, повече от една степен на образование или е за целия период на обучение на 

детето или ученика в детската градина или училището. 

13. Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва: 

1. работа с дете и ученик по конкретен случай; 

2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна 

рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания; 

3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, 

технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и 

специалисти; 

4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни 

увреждания; 

5. ресурсно подпомагане. 

 

 

Изготвил: ……………… 

Е. Добрева – директор  
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