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26. Средно училище „Йордан Йовков” 

София 1619, кв. ”Княжево”,  ул. ”Кореняците” №40 

телефони: 857 30 23, 857 01 29; факс: 857 30 23; e-mail: coy26@abv.bg 

 

 

 

 

 

       Утвърдил: 

        Директор: 

          (Е. Велкова) 

       (Заповед № РД-2/15.09.2022 г.) 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 

за предоставяне на равни възможности 

за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 

в 26. СУ „Йордан Йовков” 

за учебната 2022/2023 г. 

 

 
 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящата програма цели да начертае целите и задачите на работа с деца и уче-

ници от 26. СУ „Йордан Йовков“ и урежда взаимоотношенията между институциите 

във връзка с предоставянето на приобщаващо образование. 

Програмата е изготвена в съответствие с действащите стратегически и оператив-

ни национални документи на централните ведомства в изпълнение на държавната поли-

тика за предоставяне на равни възможности на всички български граждани и за приоб-

щаване на децата и учениците от уязвими групи. 

Училищната програма се базира на Закона за предучилищното и училищното об-

разование, Наредба за приобщаващото образование и други свързани документи. 

Програмата включва редът и начините за оказване на обща и допълнителна под-

крепа на всички деца и ученици в 26. СУ „Йордан Йовков“, съобразно техните лични 

интереси, потребности и нужди. 

 

Уязвими групи в 26. СУ „Йордан Йовков“ са: 

- деца и ученици със специални образователни потребности; 

- деца и ученици с хронични заболявания и с двигателни увреждания; 

- деца и ученици от рискова социална среда; 

- деца и ученици, застрашени или жертва на насилие; 

- деца и ученици с изявени дарби; 

- деца и ученици сираци и полусираци; 

- деца от различни етнически групи, както и бежанци; 

- деца и ученици с други идентифицирани нужди. 
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II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

Настояща програма има следните цели: приобщаване на децата от различни 

социални групи в училищната среда и изграждане на успешни комуникативни модели в 

духа на толерантност и взаимопомощ, както и предоставяне на възможност за изява и 

развитие на всяко дете в зависимост от неговите индивидуални способности. 

 

III. ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ 

 

Подкрепата на личностното развитие се осъществява въз основа на анализ на не-

обходимостта от обща и допълнителна подкрепа и е насочена към развиване на потен-

циала на всяко дете или ученик в училището. 

 

1. Обща подкрепа 

За организиране на подкрепата на личностното развитие в 26. СУ „Йордан Йов-

ков“ директорът на училището преди началото на учебната година определя за коорди-

натор, който изпълнява функциите си съобразно Наредба за приобщаващото образова-

ние. 

Общата подкрепа в 26. СУ „Йордан Йовков“ се осъществява от екип, ръководен 

от координатора, както и от педагогическия съветник, психолог, ресурсен учител, лого-

пед, и от учителския колектив. Общата подкрепа е насочена към развитие на потенциа-

ла на всяко дете и ученик. Тя включва: 

 

1.1. Ранното оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие на 

децата от предучилищната група – осъществява се от учителя в предучилищната група 

и от специалистите от училищния екип за подкрепа на личностното развитие (УЕПЛР) 

– педагогически съветник, психолог, ресурсен учител и логопед. Има за цел: 

- да установи степента на развитието на децата, както и на риска от обучителни 

затруднения; 

- да информира родителите за констатациите от началната оценка и да съгласува 

последващите действия с тях; 

- в зависимост от индивидуалните особености – силни страни, способности, де-

фицити, социални фактори и др. – да предложи конкретни мерки за превенция, за пре-

одоляване на обучителните затруднения и/или за развитие на способностите; 

- да насочи децата, за които е установена такава необходимост, към допълнител-

на подкрепа; 

- за децата, нуждаещи се от допълнителна подкрепа, в т.ч. за развитие на способ-

ностите, да изработи план за индивидуална подкрепа, в който да се набележат кон рет-

ни мерки и срокове. 

 

1.2. Обучение чрез допълнителни модули по образователно направление „Бъл-

гарски език“ за деца в предучилищната група, за които българският език не е майчин 

или които не владеят добре български език – ако има такива. Допълнителното обучение 

по български език се осъществява в съответствие с изискванията на чл. 14 от Наредба 

за приобщаващото образование. 

 

1.3. Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти – осъ-

ществява се под ръководството на координатора на УЕПЛР и включва: 
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- запознаване на координатора с всички новопостъпили в училището деца и уче-

ници; 

- срещи на координатора на УЕПЛР с класните ръководители на новопостъпили-

те деца и ученици и обмяна на информация и набелязване на мерки за подкрепа; 

- съвместно провеждане на часове на класа между класните ръководители, педа-

гогическия съветник и/или психолога; 

- създаване на екипи от педагози, включващи класните ръководители, учители и 

специалисти от УЕПЛР за решаване на конкретни казуси във връзка с проблемно пове-

дение на отделни ученици, както и за преодоляване на агресивно поведение и за пре-

венция на училищния тормоз; 

- създаване на екипи за работа по случай – когато е необходимо. 

 

1.4. Допълнително обучение по учебни предмети – осъществява се 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 уважител-

ни причини, за които се препоръчва такова обучение в плана за подкрепа и/или за ком-

пенсиране на липсата на взаимодействие на учителя с ученици, които се обучават не-

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

Допълнителното обучение по учебни предмети се организира по реда на чл. 17 от 

Наредбата за приобщаващото образование. 

 

1.5. Консултиране по учебни предмети за всички ученици извън редовните учеб-

ни часове от учителите по предмети – осъществява се ежеседмично в рамките на учеб-

ната година по график, утвърден от директора, в който се определя приемно време и 

място на всеки учител. Графикът се поставя се на видно място в сградата на училището 

и се публикува на интернет страницата на училището. Класните ръководители инфор-

мират учениците и родителите за този график чрез съобщения в електронния дневник. 

 

1.6. Кариерното ориентиране – включва взаимно допълващи се дейности за ин-

формиране, диагностика, консултиране, посредничество и проследяване с оглед подпо-

магане на учениците в техния самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или про-

фесия и осъществяване на връзка между училището и пазара на труда. Дейностите по 

кариерно ориентиране включват: 

- включване в плана за гражданско образование на предвидените часове за про-

фесионално ориентиране; 

- запознаване на децата и учениците с различни професии, в т.ч. чрез срещи с ро-

дители за представяне на професия; 

- запознаване на учениците и на родителите с условията за завършване на съот-

ветната образователна степен/етап и за преминаване към по-горната; 

- запознаване с формата на националните външни оценявания и на държавните 

зрелостни изпити; 

- предоставяне на информация за видовете училища – средни и висши, и на спе-

циалностите, които се предлагат в тях; 

- предоставяне на възможност на учениците за откриване на личните нагласи и 

способности чрез стандартизирани инструменти; 

- предоставяне на възможност на учениците за среща с кариерен консултант; 

- запознаване с динамиката на пазара на труда. 

 

1.7. Занимания по интереси – в периода на извънредна епидемиологична обста-

новка заниманията по интереси се организират в рамките на училището с ръководители 
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от училището. Групите за занимания по интереси се сформират в рамките на една пара-

лелка, като се съблюдава принципът на невзаимодействие между ученици от различни 

паралелки. Само по изключение се допуска група за занимания по интереси от различ-

ни паралелки, но само в рамките на випуска и от не повече от две паралелки. Групови 

прояви в условията на извънредна епидемиологична обстановка се провеждат само в 

електронна среда. 

Заниманията по интереси се организират в съответствие с чл. 21, чл. 21а, чл. 21б, 

чл. 21в, чл. 21г, чл. 21д, чл. 21е от Наредбата за приобщаващото образование, като 

стриктно се спазват противоепидемичните мерки на национално, регионално и училищ-

но ниво. 

 

1.8. Библиотечно-информационно обслужване – осъществява се от училищната 

боблиотека, която осигуряват свободен достъп на учениците до информация от различ-

ни документални източници в библиотечния фонд и в глобалната мрежа с цел изграж-

дане на навици за четене и компетентности за търсене и ползване на информация. Дей-

ността включва: 

- ежегодно попълване на библиотечния фонд с нови книги за деца и ученици от 

различни възрасти; 

- ежегодно прочистване на библиотечния фонд от негодни за употреба библио-

течни единици и замяната им с нови; 

- ежегоден абонамент за списания „Нешенъл Джеографик“, „Акълчета“ и др.; 

- ежегоден абонамент за сайта „Уча се“; 

- ежегодно обогатяване на библиотечния фонд с педагогическа и методическа 

литература за педагогическите специалисти; 

- ежегодно попълване на библиотечния фонд с книги, подходящи за развитие на 

родителската компетентност; 

- представяне на новите заглавия в библиотечния фонд чрез фейсбук страницата 

на библиотеката, фейсбук страницата на училището, както и чрез информационното 

табло на библиотеката; 

- организирани посещения на библиотеката от ученици; 

- участие на библиотеката в честването на Патронния празник, на седмицата на 

книгата, на Деня на българската азбука, на славянската просвета и култура и др. 

Дейността на библиотеката се осъществява при стриктно спазване на противое-

пидемичните правила. 

 

1.9. Грижата за здравето – включва: 

- осигуряване на здравословни и безопасни условия в училище; 

- осигуряване на медицински кабинет в училището; 

- осигуряване на медицински специалист в училището – чрез отдел „Здравеопаз-

ване“ на Столична община; 

- изготвяне на списък с учениците с хронични заболявания; 

- включване в плана за гражданско образование на подходящи за възрастта часо-

ве за здравна култура и просвета; 

- ежеседмично подаване на информация в сайта на 26. СУ „Йордан Йовков“ за 

епидемиологичната обстановка в училището; 

- осигуряване на индивидуална форма на обучение за ученици в сериозен здра-

вен риск; 

- осъществяване на надеждна връзка между личните лекари и медицинския спе-

циалист в училището; 

- медицински консултации от специалиста в училище. 
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1.10. Поощряване с морални и материални награди за високи постижения в об-

разователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към доброто име на 

училището и за развитието на училищната общност – осъществява се по реда на чл. 112 

и чл. 113 от Правилника за дейността на 26. СУ „Йордан Йовков“ през 2022/2023 г. 

 

1.11. Превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение – 

включва: 

- дейности, които целят повлияване върху вътрешната мотивация на децата и 

учениците и психологическа подкрепа – осъществява се от класния ръководител, педа-

гогическия съветник и училищния психолог чрез групова и индивидуална работа; 

- създаване на условия за сътрудничество и ефективна комуникация между всич-

ки участници в образователния процес – осъществява се от всички педагогически спе-

циалисти, както и от специалистите от УЕПЛР чрез групова и индивидуална работа; 

- опознаване на индивидуалните особености на всеки ученик и на семейството, в 

което той расте с цел ранно идентифициране на тревожни промени – осъществява се от 

класните ръководители и другите педагогически специалисти; 

- екипна работа за решаване на конкретни педагогически казуси, свързани с от-

рицателни промени в поведението, както и с прояви на агресия или на тормоз; 

- психологическо консултиране и подкрепа на деца, ученици, родители и учите-

ли във връзка с трудности в поведението; 

- възобновяване на инициативите „Ателие за родители на първокласници“ и 

„Ателие за родители на петокласници“ – доколкото не противоречи на противоепиде-

мичните мерки; 

- кризисна интервенция; 

- ефективно сътрудничество с родителите, а при необходимост и с разширеното 

семейство; 

- предоставяне на методическа помощ за учители и родители, в т.ч. чрез подхо-

дяща специализирана литература. 

 

1.12. Превенция на обучителните затруднения – включва: 

- допълнително обучение по отделен учебен предмет с акцент върху обучението 

по български език, включително ограмотяване на ученици, за които българският език 

не е майчин – осъществява се съгласно чл. 27, от ал. 2 до ал. 10; 

- консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни 

часове – по график, съгласно т. 1.5. от настоящата програма; 

- логопедична работа – съгласно т. 1.13. 

 

1.13. Логопедична работа – осъществява се от училищния логопед и включва: 

 - ежегоден скрининг на всички деца и ученици от предучилищната група и от 

първи клас за диагностика на комуникативните нарушения и за установяване на необ-

ходимостта от логопедична работа; 

- информиране на родителите за резултатите от скрининга и за необходимостта 

от допълнителна диагностика (ако има такава) и от логопедична работа (ако има така-

ва); 

- изготвяне на индивидуални терапевтични планове – за децата със специални 

образователни потребности; 

- терапевтична дейност при установени индикации за комуникативни нарушения 

– за деца със специални образователни потребности; 
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- консултиране на учители за особеностите и потребностите на деца и ученици с 

комуникативни нарушения и предоставяне на методическа подкрепа при работата с де-

ца и ученици с комуникативни нарушения; 

- консултиране, подкрепа и мотивиране на родителите на децата и учениците с 

комуникативни нарушения за активно участие в логопедичния процес. Включване на 

логопеда в работата на „Ателие за родители“ по темата за децата със специални образо-

вателни потребности. 

 

2. Допълнителна подкрепа 

Допълнителна подкрепа се осигурява за: 

- деца и ученици със специални образователни потребности; 

- деца и ученици с комуникативни нарушения и/или с обучителни трудности; 

- деца и ученици с хронични заболявания; 

- деца и ученици с изявени дарби; 

- деца и ученици в риск. 

Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка на ин-

дивидуалните особености на детето или ученика. Оценката на способностите се извър-

шва от специално назначен екип от специалисти, съобразно нуждите на детето/ученика. 

При ученици с комуникативни и/или обучителни трудности оценката се съгласува с 

екип от Регионалния център за подкрепа на личностното развитие. При необходимост 

при оценяването на индивидуалните потребности на ученика може да бъдат включени 

и оценки на други специалисти (лекари, психолози социални работници и др извън учи-

лището). Задължително се взема предвид мнението на родителите. 

Оценката на индивидуалните потребности на всяко дете/ученик се извършва съг-

ласно изискванията на Глава четвърта. Условия и ред за осигуряване на допълнителна 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Раздел I. Оценка на индивиду-

алните потребности на детето и ученика за осигуряване на допълнителна подкрепа за 

личностно развитие. 

 Допълнителната подкрепа за личностно развитие според вида си е: 

- краткосрочна подкрепа – предоставя се за определено време в процеса на пред-

училищното и училищното образование, като: 

 - за деца и ученици със специални образователни потребности – най-мал-

ко за една учебна година и най-много до края на съответния образователен етап; 

 - за деца и ученици в риск – обхваща времето на планираните дейности за 

работа по конкретния случай, която се осъществява в сътрудничество с отделите за зак-

рила на детето; 

 - за деца и ученици с изявени дарби – обхваща период от минимум една 

учебна година; 

 - за деца и ученици с хронични заболявания – за периода, необходим за 

лечението на детето или ученика, като при необходимост може да бъде удължен. 

- дългосрочна подкрепа – обхваща повече от един етап от степента на образова-

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

или ученика в училището. 

Допълнителната подкрепа в 26. СУ „Йордан Йовков“ включва:  

- работа с дете или ученик по конкретен случай; 

- психо-социална рехабилитация; 

- рехабилитация на комуникативни нарушения; 

- специализирани средства  

- осигуряване на специализирани дидактически материали, методики и специа-

листи; 
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- ресурсно подпомагане. 

Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за действие за всеки конкретен 

ученик. Родителите задължително се запознават с плана и се включват в него като ак-

тивни участници в дейностите. 

Работа с деца и ученици със специални образователни потребности: 

Ако училищният екип за личностна подкрепа препоръча, а Регионалният център 

за подкрепа на личностното развитие потвърди необходимостта от допълнителна под-

крепа, но родителите я откажат, специалистите от училищния екип за личностна под-

крепа, а при необходимост и представители на ръководството на 26. СУ „Йордан Йов-

ков“: 

- се срещат поне три пъти с родителите, за да им помогнат да осъзнаят необходи-

мостта от допълнителна подкрепа и да се съгласят да сътрудничат; 

- консултират родителите; 

- оказват психологическа подкрепа на родителите; 

- с оглед гарантиране на интересите на детето/ученика при категоричен отказ на 

сътрудничество от страна на родителите уведомява отдел „Закрила на детето“ към Ди-

рекция „Социално подпомагане“ по местоживеене на детето с цел съдействие и, ако се 

налага, помощ на родителите за осъзнаване на нуждите на детето. 

Конкретните дейности за допълнителна подкрепа в 26. СУ „Йордан Йовков“ се 

осъществяват в съответствие с Глава IV, Раздел II и Раздел III. на Наредбата за приоб-

щаващото образование, както и в съответствие с възможностите и ресурсите на учили-

щето. 

За ученици със специални образователни потребности, както и за ученици с хро-

нични заболявания и/или сериозен риск за здравето по препоръка на екипа за личностна 

подкрепа на съответния ученик и след подадено заявление от родителите се 26. СУ 

„Йордан Йовков“ осигурява обучение в индивидуална форма, по индивидуални учебни 

програми. За учениците, за които това е необходимо, се осигурява и обучение по инди-

видуални учебни програми, с различни от държавния образователен стандарт за съот-

ветния клас изисквания с качествени оценки на учениците. При осъществяване на тако-

ва обучение се спазват изискванията на Наредбата за приобщаващото образование, на 

Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план и на Наредбата № 11/01.09.2016 г. за оценя-

ването на резултатите от обучението на учениците. 

Във връзка с разпространението на COVID-19 в случай на обявяване на извън-

редната епидемиологична обстановка за учениците, които поради здравословни или 

други причини желаят обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда 

(ОРЕС) 26. СУ „Йордан Йовков“ осигурява такова обучение несинхронно. В такива 

случаи: 

- педагогическият съвет приема Правила за осигуряване на ОРЕС по желание на 

ученика и/или неговите родители; 

- училищният екип информира родителите и ученика за недостатъците на такова 

обучение, както и за възможните затруднения; 

- педагогическият екип запознава ученика и/или неговите родители с условията 

за осъществяване на такова обучение в 26. СУ „Йордан Йовков“ с цел информиран из-

бор; 

- педагогическият екип осъществява обучението съгласно изискванията на На-

редба № 10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование и в 

съответствие с приетите училищни Правила. 

Работа с деца и ученици с изявени дарби включва: 

- идентифициране на изявени и талантливи ученици – осъществява се от учите-

лите в паралелките и от класните ръководители; 
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- писмено предложение от класния ръководител до координатора на УЕПЛР за 

изготвяне на план за подкрепа на ученика; 

- определяне на екип за личностна подкрепа на съответния ученик, в който за-

дължително се включва учител от съответната научна или естетическа област; 

- изготвяне на индивидуален план за насърчаване и развитие на способностите; 

- запознаване на родителите с плана и консултирането им във връзка с подкрепа-

та на таланта на детето им; 

- индивидуална психолого-педагогическа работа с ученика за мотивиране и пси-

хологическа подкрепа за развитие на таланта и за изява; 

- предоставяне на възможности за изява на таланта; 

- популяризиране сред училищната общност на успехите на ученика; 

- проследяване на развитието и корекция на плана за личностна подкрепа при не-

обходимост. 

Във връзка с наложената в страната извънредна епидемиологична обстановка и 

необходимостта от спазване на противоепидемични мерки при преминаване на ученици 

от отделни паралелки или от цялото училище към обучение от разстояние в електронна 

среда за учениците със специални образователни потребности, ученици от уязвими гру-

пи и ученици в риск от отпадане се осигуряват: 

- допълнителни консултации; 

- допълнително обучение по един или няколко учебни предмета с цел 

преодоляване на изоставане; 

- присъствени учебни занятия с учителите и със специалистите от екипа за 

личностна подкрепа; 

- психологическа подкрепа. 

 

3. Изграждане на позитивен организационен климат и на подходяща психологи-

ческа среда в 26. СУ „Йордан Йовков“ 

 26. СУ „Йордан Йовков“ работи целенасочено за изграждане на училище от об-

щностен тип, в което всеки член на общността – ученик, педагогически специалист, 

служител и родител– да се чувства приет и подкрепен. Като основна ценност училище-

то издига човечността, разбирана и като изграждане на цялостна среда за учене, работа 

и развитие на всеки член на общността. Всеки член на общността се придържа към 

Етичния кодекс на училищната общност на 26. СУ „Йордан Йовков“. 

 С оглед изграждане на позитивен организационен климат и подходяща психоло-

гическа среда училището се придържа към следните традиции: 

 - всеки има право на изслушване и на уважение към неговата гледна точка; 

 - всеки има право на подкрепа преди налагане на санкция; 

 - следване на духа на доверие и откритост; 

 - достъпност на всички ученици и родители до всички педагогически специалис-

ти, в т.ч. на директора и заместник-директорите; 

 - акцент върху превантивната работа чрез опознаване на индивидуалните особе-

ности и семейната среда на всяко дете и ученик; 

 - екипност в работата; 

 - сътрудничество между педагическите специалисти, учениците и родителите; 

 - прилагане на разнообразни методи, форми инструменти за корекция на непри-

емливото поведение; 

 - непримиримост с прояви на насилие и тормоз. 

 В работата за изграждане на позитивен организационен климат и на подходяща 

психологическа среда 26. СУ „Йордан Йовков“ следва насоките, дадени в Глава II. Раз-

дел IV. на Наредбата за приобщаващото образование. 
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IV. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА  

 

Дейности Срок Отговорник Забележка 

Определяне на 

координатор на УЕПЛР  

14.09.2022 г. Директорът Издава се заповед на 

директора. 

Определяне на екипи за 

подкрепа на 

личностното развитие 

на учениците със СОП 

14.09.2022 г. Координатор на 

УЕПЛР 

По предложение на 

УЕПЛР директорът 

издава заповед. 

Определяне на 

учениците, които ще 

бъдат обучавани в 

индивидуална форма, 

както и на тези, които 

ще се обучават по 

индивидуални уч. 

програми с качествени 

оценки 

14.09.2022 г. Координатор на 

УЕПЛР 

По предложение на 

УЕПЛР със 

съгласието на 

родителите, по 

решение на ПС. 

Директорът издава 

заповед 

Изготвяне и приемане 

на индивидуални учебни 

планове за учениците в 

индивидуална форма на 

обучение. 

14.09.2022 г. Координаторът 

на УЕПЛР 

По предложение на 

УЕПЛР със 

съгласието на 

родителите, по 

решение на ПС. 

Директорът издава 

заповед. 

Приемане на Правила за 

ОРЕС по желание на 

ученика/неговите 

родители. 

До три дни след 

обявяване на 

извънредна 

епидемиологична 

обстановка 

Директорът  

Запознаване/припомнян

е на учениците и на 

родителите с Етичния 

кодекс на училищната 

общност на 26. СУ 

„Йордан Йовков“ 

За учениците: в 

първия час на 

класа. 

За родителите: на 

първата 

родителска среща 

Класните 

ръководители 

 

Изготвяне и утвържда-

ване от директора на 

план за гражданско 

образование от всеки 

класен ръководител за 

работата с поверената 

му паралелка 

30.09.2022 г. Директор, 

класни 

ръководители 

 

Приемане/актуализиран

е на правила за поведе-

ние във всяка паралелка 

30.09.2022 г. Класните 

ръководители. 

Правилата се приемат 

чрез общо съгласие 

на учениците и се 

окачат на видно 

място в класната стая. 

Приемане на предложе- 30.09.2022 г. Педагогическит  
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ния от педагогическите 

специалисти за ръково-

дени от тях извънкласни 

дейности за уч. 

2022/2023 г. 

е специалисти 

Проучване на интереси-

те на учениците към 

предложените извън-

класни дейности 

05.10.2022 г. Класните 

ръководители 

 

Изготвяне и утвържда-

ване на Програма за 

занимания по интереси 

10.10.2022 г. Зам.-директор 

П. Николова 

 

Изготвяне на график за 

консултациите по отдел-

ните учебни предмети 

За I уч. срок: 

15.10.2022 г. 

За II уч. срок: 

20.02.2023 г. 

Зам.-

директорите 

 

Запознаване на педаго-

гическия съветник с 

новопостъпилите учени-

ци и установяване на 

необходимост от под-

крепа за приобщаване 

към училищната 

общност. 

20.10.2022 г. Педагогическия

т съветник и 

класните 

ръководители 

 

Идентифициране на 

ученици, които имат 

необходимост от под-

крепа за преодоляване 

на образователно 

изоставане по опреде-

лен/и учеб. предмет/и. 

Първоначално: 

20.10.2022 г. 

 

Постоянен в хода 

на учебната 

година 

Учителите по 

от-делните 

учебни 

предмети и 

класните 

ръководители 

 

Идентифициране на 

учениците с изявени 

дарби 

Първоначално: 

20.10.2022 г. 

Учителите и 

класите 

ръководители 

 

Определяне на екипи за 

подкрепа и изготвяне на 

индивидуален план за 

развитие на 

способностите на всеки 

ученик с изявени дарби 

Първоначално: 

30.10.2021 г. 

 

Постоянен в хода 

на годината. 

Координаторът 

на УЕПЛР 

 

Оценка на развитието и 

на риска от обучителни 

затруднения на децата 

от предучилищната 

група и от 1. клас. 

31.10.2022 г. Координаторът 

на УЕПЛР 

 

Запознаване на родите-

лите с резултатите от 

оценката на развитието 

на децата от 

предучилищната група и 

15.11.2022 г. Координаторът 

на УЕПЛР 

Родителят с подпи- 

са си удостоверява, че 

се е запознал с 

оценката. 
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от 1. клас. 

Определяне на екипи за 

личностна подкрепа на 

ученици, изоставащи по 

определен/ и уч. пред-

мет/и и из-даване на 

заповед за 

допълнително обучение 

31.10.2022 г. Директорът, 

Координаторът 

на УЕПЛР 

 

Осигуряване на обуче-

ние по български език за 

чужденци за ученици, 

които не владеят 

български език 

15.10.2022 г. – за 

сформиране на 

групите. 

Продължителнос

т – според 

потребностите на 

учениците 

Директорът  

Възобновяване на рабо-

тата на „Ателие за роди-

тели на първокласници“ 

и „Ателие за родители 

на петокласници“ 

Съгласно график, 

изготвен 

съвместно с 

родителите 

Директорът, 

психологът 

Ако епидемиоло-

гичната обстановка 

позволява 

присъствени 

дейности. 

Изготвяне на план за 

съвместно провеждане 

на час на класа от 

класния ръководител и 

педагогическия 

съветник и/или 

психолога. 

За изготвяне на 

плана: 20.10.2022 

г. 

За провеждането: 

съгласно плана, 

поне веднъж за 

учебната година 

Координаторът 

на УЕПЛР 

 

Екипна работа на 

учителите от даден клас  

Постоянен. Класните 

ръководители, 

учителите  

При необходимост 

Поощряване и 

награждаване на 

ученици  

Постоянен. Директорът, 

зам.-

директорите  

При и по определен 

повод за поощрение 

Участие на училищната 

библиотека в 

отбелязване на 

Патронния празник на 

училището 

01.11.2022 – 

09.11.2022 г. 

Библиотекарят  

Подновяване на 

абонаментите за 

списания. 

20.12.2022 г. Библиотекарят.  

Подновяване и 

разширяване на обхвата 

на абонамента за „Уча 

се. БГ“ 

20.12.2022 г. Ана Тодорова – 

ст. Учител. 

 

Обогатяване и 

подновяване на 

библиотечния фонд 

Постоянно Библиотекарят. При възможност и в 

сътрудничество с 

Училищното 

настоятелство. 

Оценка на резултатите В края на I уч. Координаторът  



12 

 

от работата по индиви-

дуалните планове за 

подкрепа на учениците 

със СОП, в риск, с 

изявени дарби и др. 

срок: 31.01.2023 

г. 

 

В края на IIуч. 

Срок: 31.05.2023 

г. – за учениците 

от ПГ и началния 

етап; 

15.06.2023 г. – за 

учениците от 

прогимназията и 

гимназията. 

на УЕПЛР 

Отчитане на работата по 

индивидуалните учебни 

планове за учениците в 

индивидуална форма на 

обучение 

Всеки месец до 4-

то число. 

Координаторът 

на УЕПЛР. 

 

Запознаване с 

възможностите за 

продължаване на 

образованието в 

следващ етап/степен и 

условията за това. 

Краен срок: 

30.04.2023 г. 

Класните 

ръководители, 

учителите. 

 

Участие на училищната 

библиотека в Седмицата 

на книгата и в 

честването на 24 май 

М. април 2023 г. 

М. май 2023 г. 

Библиотекарят.  

Включване на ученици 

от уязвими групи в 

училищни мероприятия 

Постоянен Учителите, 

психологът, 

педагогическият 

съветник. 

 

Логопедична терапия, 

рехабилитация и 

консултации 

Целогодишно, по 

седмичен план 

Логопедът.  

Ресурсно подпомагане 

за учениците със СОП 

Целогодишно, по 

седмичен план 

Ресурсеният 

учител. 

 

Психологическа 

подкрепа и 

консултиране на 

учениците, учителите и 

родителите 

Целогодишно, 

при възникнала 

необходимост 

или по плана за 

индивидуална 

подкрепа 

Психологът.  

Превенция за недо-

пускане на тормоза и 

насилието 

Целогодишно. Педагогическит

е специалисти. 

 

Превантивни мерки за 

недопускане на 

отпадане от училище  

Целогодишно. Класните 

ръководители. 

 

Стимулиране участието 

на деца с изявени дарби 

Целогодишно. Учителите. Съгласно 

индивидуалния план 
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в състезания и 

олимпиади и др. изяви. 

за подкрепа или при 

възникнала 

възможност. 

Стимулиране участието 

на учениците в 

състезания и олимпиади 

По националния 

план 

Учителите  

Работа по кариерно-то 

ориентиране 

 

 

По плановете за 

гражданско обра-

зование на пара-

лелките 

Класните 

ръководители, 

Координаторът 

на УЕПЛР. 

В дейностите могат 

да бъдат включени 

външни специалисти 

и родители при 

спазване на 

противоепидемичнит

е мерки. 

Дейности съвместно с 

БЧК 

При възможност Заместник-

директорите 

Когато е възможно, 

при спазване на 

противоепидемичнит

е правила. 

Организиране на 

благотворителни акции 

за подпомага-не на деца 

от уязвими групи 

При възникнала 

необходимост. 

Заместник-

директорите, 

учителите 

Когато е възможно, 

при спазване на 

противоепидемичнит

е правила 

 

 


