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І. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИНЦИПИ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ: 

Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на 

индивидуалността на всеки ученик и на разнообразието от потребности на всички 

ученици чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на 

пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие 

и участие на учениците във всички аспекти на живота на общността.  

 

II. ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ: 

1. На учениците в системата на училищното образование се предоставя обща 

и допълнителна подкрепа за личностно развитие. 

2. Подкрепата за личностното развитие осигурява подходяща физическа, 

психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията на 

учениците. 

3. Подкрепа за личностно развитие се предоставя в съответствие с 

индивидуалните образователни потребности на всеки ученик.  

 

IIІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 
Планът на училищната комисия включва:  

1. Принципите на приобщаващото образование; 

2. Условията и редът за осигуряване на обща подкрепа за личностно 

развитие на учениците; 

3. Условията и редът за осигуряване на допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на учениците въз основа на оценката на индивидуалните им 

потребности и изготвянето на план за подкрепа на ученика от екип за подкрепа на 

личностното развитие в училището; 

4. Изграждане на позитивен психологически климат в училището; 

5. Структурата, условията и редът за утвърждаване на индивидуалните 

учебни планове и на индивидуалните учебни програми на ученици със специални 

образователни потребности и на ученици с изявени дарби по чл.95, ал.1, т.1 и 2 от 

Закона за предучилищното и училищното образование; 

6. Условията и редът за постъпване, организацията и осъществяването на 

обучението и подкрепата за личностно развитие на учениците със специални 

образователни потребности. 
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IV. СЪЗДАВАНЕ НА УЧИЛИЩЕН ЕКИП ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ, 

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО:   

 

Координатор : Ива Караганчева  – педагогически съветник 

Членове:  1. Виолета Йорданова – ст.учител 

                             2. Йорданка Недялкова – ст.учител 

                             3. Радостина Пехливанова – учител 

V. ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

1. Намаляване броя на безпричинните отсъствия на учениците в училище 

чрез оказване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.  

2. Намаляване и преодоляване на проблемното поведение на учениците в 

училище чрез оказване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.  

3. Намаляване на броя на наказаните ученици и предприемане на 

превантивни мерки за последващи санкции.  

4. Привличане и работа с родители на деца в риск от отпадане, педагогически 

съветник, класни ръководители, учители и други институции, имащи отношение 

към проблема. 

 

VI. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

Общата подкрепа за личностно развитие включва: 

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 за превенция на насилието и преодоляване на проблемното 

поведение; 

11. дейности за превенция на обучителните затруднения; 

12. логопедична работа. 
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Общата подкрепа за личностно развитие се предоставя от учителите и от 

други педагогически специалисти в училището или в центъра за подкрепа за 

личностно развитие 

 

Допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците се предоставя 

въз основа на извършена оценка на индивидуалните им потребности. Оценката се 

извършва от екип за подкрепа за личностно развитие на ученика, утвърден със 

заповед на директора на училището за конкретен ученик по чл. 187, ал. 2 ЗПУО.  

Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя в зависимост от 

плана за подкрепа на ученика, в който се определят конкретните дейности за 

допълнителната подкрепа за личностно развитие и необходимите специалисти за 

предоставянето на подкрепата. 

 

VII. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

A. Дейности, свързани с екипна работа между учителите и другите 

педагогически специалисти: 

1. Обмяна на информация, опит и добри практики между 

преподавателите и другите педагогически специалисти 

1.1. Преглед и обсъждане на събраната информация за обучението и 

развитието на всеки ученик 

Срок:  през учебната 2021/2022 година 

Отг.  учители по предмети, класни ръководители,  

педагогически съветник/Координатор 

 

1.2. Диагностициране на отделни ученици с обучителни трудности  

Срок: края на м. ноември-началото на м .декември 2021 г.  

Отг.:  учители по предмети, класни ръководители,  

педагогически съветник/Координатор 

 

1.3. Изготвяне на план за конкретни мерки за обща подкрепа на отделни 

ученици. 

Срок: през месец януари  2022г.  

Отг.:  класни ръководители,  

Координатор 
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1.4. Обмяна на информация и на добри педагогически практики 

Срок:  през учебната 2021/2022 година 

Отг.  учители по предмети,  

класни ръководители,  

педагогически съветник 

 

Б. Дейности, свързани с допълнително обучение на учениците: 

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

редовните учебни часове. 

Срок: през учебната 2021/2022 година  

Отг.: учители по предмети 

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

Срок: през учебната 2021/2022 година  

Отг.: педагогически съветник  

 

В. Дейности, свързани с кариерно ориентиране на учениците: 

1. Изготвяне на информационен кът в клуб „Кариера“ за учениците от VIII, 

IX, X, XI, XII клас. 

Срок: през учебната 2021/2022 година  

Отг.: педагогически съветник  

2. Кандидатстване за работа - умение за писане на CV и мотивационно писмо. 

Беседа и упражнение с учениците от XI, XII клас. 

Срок: месец април 2022 г.  

Отг.: класни ръководители,  

учители по БЕЛ, 

педагогически съветник 

3.Провеждане на беседи с външни лектори от институции, фирми и поканени 

родители на ученици с различни професии в ЧК за учениците от VIII, IX, X, XI, XII 

.клас. 

Срок: през учебната 2021/2022 година 

Отг.: класни ръководители,  

педагогически съветник 
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Г. Дейности, свързани със занимания по интереси: 

1. Обмяна на информация между учителите, родителите и учениците за 

установяване интересите на учениците и провеждане на анкета. 

Срок: края на м.септември 2021г. .  

Отг.: класни ръководители                                                         

2. Създаване на клубове по интереси 

Срок: края на м.септември– началото на м.октомври 2021г.     

Отг.: учители по предмети    

                                                                                                 

3. Организиране на допълнителни културни, спортни и други 

дейности/инициативи от учители и ученици от Ученическия съвет. 

Срок: през учебната 2021/2022 година 

Отг.: учители по предмети,  

Ученически съвет, педагогически съветник 

 

4. Включване на учениците в извънкласни дейности и мероприятия- 

тържества, конкурси, състезания, концерти 

Срок: през учебната 2021/2022 година 

Отг.: учители по предмети,  

класни ръководители 

 

Д. Дейности, свързани с библиотечно - информационно обслужване: 

1. Осигуряване на достъп до училищната библиотека и до всички налични 

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

търсене и ползване на информация. 

Срок: през учебната 2021/2022 година 

Отг.: зам.-директори, пед. съветник 

 

Е. Дейности, свързани с грижа за здравето на учениците: 

1. Осигуряване на медицински и здравни грижи на учениците при 

необходимост 

Срок: през учебната 2021/2022 година 

Отг.: Директор, медицински специалист 
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2. Осигуряване на сигурна и безопасна материално-техническа база 

Срок: през учебната 2021/2022 година 

Отг.: Директор, зам.-директори 

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

здравословен начин на живот 

Срок: по график утвърден от Директора 

Отг.: медицински специалист,  

класни ръководители, заместващи учители по ГЗО 

 

4. Провеждане на редовни инструктажи на учениците – начален и периодичен. 

Срок: през учебната 2021/2022 година 

Отг.: класни ръководители 

5. Включване на учениците в спортни дейности, мероприятия, екскурзии и 

туризъм 

Срок: през учебната 2021/2022 година 

Отг.: учители по ФВС. класни ръководители 

 

Ж. Дейности, свързани с поощряване на учениците с морални и 

материални награди: 

1. 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 

Срок: през учебната 2021/2022 година 

Отг.: учители по предмети, класни ръководители 

2. Награждаване с грамоти и сертификати за отличен успех, високи 

постижения и принос към развитието на училището. 

Срок: през учебната 2021/2022 година .  

Отг.: Директор, класни ръководители 

З. Дейности, свързани с превенция на насилието: 

1. Провеждане на индивидуална работа с учениците, станали жертва на 

тормоз, насилие и ученици с агресивно поведение. 

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.: педагогически съветник, класни ръководители 
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2. Извършване на оценка на насилието и тормоза в училище на ученици във 

всички паралелки  чрез попълване на въпросник и анализ.на резултатите от тях 

Срок: месец октомври 2021 г..  

Отг.: УКС, класни ръководители 

3. 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 утвърждаване на атмосфера на подкрепа и 

доверие 

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.: Училищно ръководство, педагогически съветник 

4. Провеждане на разговори с родителите и осигуряване на своевременна 

психологическа подкрепа на ученици в риск 

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.:  педагогически съветник, класни ръководители 

5. Провеждане на лекции, беседи, презентации на теми относно 

противодействие на насилието, агресивните прояви, кибертормоз, ненасилствена 

комуникация и разрешаване на конфликти, превенция на зависимостите. 

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.:  педагогически съветник, класни ръководители 

6. Ангажиране на Ученическия съвет и ученици- доброволци в дейности, 

насочени към приобщаването на ученици в риск, ученици в неравностойно 

положение, новопостъпили ученици с цел подпомагането им да намерят и заемат 

своето място в училищния живот и обществото: 

✓ Съвместно участие по проекти ; 

✓ Организиране и провеждане на училищни мероприятия; 

✓ Провеждане на тематични игри и беседи. 

✓ Спортни мероприятия 

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.:  педагогически съветник, Ученически съвет 

7. Проучване на климата в класа и на груповите взаимоотношения. 

Подпомагане на учениците при решаването на конфликти и създаване на 

отношения, основани на толерантност, приемане и разбирателство. 

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.:  педагогически съветник, класни ръководители 



9 
 

8. Използване на посредник при разрешаване на конфликти в училище 

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.:  педагогически съветник 

9. Провеждане на вътрешно- училищни консултации на учители  за справяне с 

агресията  на учениците 

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг: педагогически съветник                                                                  

10. Работа на УКС при случаи на тормоз/ насилие. Разглеждане на случаите 

при необходимост. 

Срок: през учебната 2021/2022 година..  

Отг.: УКС 

 11.Включване на родителите към различни съвместни дейности с цел 

установяването на добър диалог и отношения на доверие между ученици, родители 

и учители                                                     

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.:  педагогически съветник, класни ръководители 

12. Своевременно прилагане на санкции в случаи на насилие/тормоз след 

оказване на обща подкрепа на учениците. 

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.:  класни ръководители, УКС 

13. Съвместна работа с Отдел „Закрила на детето” към Дирекция за социално 

подпомагане, Детска педагогическа стая, РУ към МВР, Местна комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Превантивно-

информационен център за борба с наркомании и други институции при 

необходимост 

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.:  Училищно ръководство, педагогически съветник 

И. Дейности, свързани с мотивация и преодоляване на проблемното 

поведение: 

➢ Дейности, свързани с мотивация на учениците: 

1. Провеждане на наблюдения  на учениците с цел подобряване на учебната 

среда и учебните постижения 

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.:  учители по предмети, педагогически съветник 
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2. Създаване/актуализиране на правила за поведение на учениците по 

класове 

Срок: месец октомври 2021 г.  

Отг.:  класни ръководители 

3. Създаване на клубове -занимания по интереси. 

Срок: в началото на месец октомври 2021г.  

Отг.:  учители по предмети 

 

4. Провеждане на тематични училищни конкурси и мероприятия, 

осигуряващи възможности за изява на учениците. 

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.:  учители по предмети, класни ръководители     

 

5.  Създаване на добра практика за зачитане на напредъка и успехите на 

учениците – награди, грамоти. 

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.: Училищно ръководство, 

учители по предмети, класни ръководители 

 

6. Провеждане на дискусии и беседи с учениците в часа на класа на 

различни теми. 

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.:  класни ръководители 

 

7. С цел оценка на развитието на всеки отделен ученик преподавателите 

правят писмена рецензия на контролните и класните работи, която включва 

заложения материал за усвояване и съответно степента на усвояване от всеки 

ученик. 

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.:  учители по предмети 

 

8. Прилагане на конкретни мерки за подобряване на дисциплината в 

часовете с цел осигуряване на благоприятна атмосфера за работа: 
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• Правила на поведение на учениците в класната стая; 

• Взаимното уважение като основен принцип на отношенията учител-

ученик и ученик-ученик; 

• Иновативни методи на преподаване; 

• Осъществяване на своевременна обратна връзка и конкретни 

препоръки от учителите по всички предмети; 

• Отчитане напредъка на ученика. 

 

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.:  учители по предмети, класни ръководители 

 

9. Осигуряване на консултации по отделните предмети. 

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.:  учители по предмети 

9.1. Отчитане на индивидуалния напредък в обучението на всеки ученик и 

за придобитите компетентности-знания, умения и отношения; 

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.:  учители по предмети 

9.2. Установяване на силните страни на всеки ученик и на индивидуалните 

нагласи по отношение на ученето и участието в живота на общността 

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.:  учители по предмети, класни ръководители 

➢ Дейности, свързани с преодоляване на проблемното поведение: 

 

1. Събиране на информация за ученици в риск от отпадане и/или с 

проблемното поведение: 

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.: класни ръководители, педагогически съветник    

    

2. Обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на 

възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му    

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.: класни ръководители 
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3. Консултиране на ученика и/или родители с педагогически съветник . 

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.: педагогически съветник 

 

4.  Включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за 

общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин 

Срок: през учебната 2021/2022 година 

Отг.: педагогически съветник 

 

5. Насочване на ученика към занимания, съобразени с неговите 

потребности 

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.: учители по предмети 

 

6. Индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той 

уважава(наставничество). 

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.: класни ръководители, педагогически съветник  

   

7. Участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището, 

включително определяне на възможности за участие на ученика в доброволчески 

инициативи 

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.: класни ръководители, педагогически съветник 

 

8. Осигуряване на условия за включване на ученици с проблемно 

поведение в дейности и инициативи, основани на подхода „връстници обучават 

връстници”. 

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.: Ученически съвет, педагогически съветник 

9. Налагане на санкции на учениците с проблемно поведение, съгласно 

ЗПУО и Правилника на училището. 

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.: Директор, УКС, класни ръководители 
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Й. Дейности, свързани с ранно оценяване на потребностите и превенция 

на обучителните затруднения: 

1. Наблюдение и провеждане на тестове с цел ранно разпознаване на 

обучителни затруднения при учениците.. 

Срок: месец ноември – декември 2021г..  

Отг.:  учители по предмети, класни ръководители 

2. Определяне със заповед на директора на координатор за организиране и 

координиране на процеса на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие 

Срок: през месец септември 2021г..  

Отг.:  Директор 

3. Провеждане на екипни срещи между педагогически специалисти  за 

определяне на конкретни дейности от общата подкрепа само за отделни ученици 

към превенция на обучителните затруднения 

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.:  Координатор, класни ръководители, учители по предмети 

4. Изготвяне на план за личностно развитие за обща подкрепа и график за 

отделни ученици с обучителни затруднения при необходимост  

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.: Координатор, класни ръководители 

5. В случаите, когато ученика  получава обща подкрепа и не се отчита 

напредък в развитието му, в тримесечен срок от предоставянето й, се извършва 

оценка на индивидуалните потребности на ученика и се изготвя план за 

допълнителна подкрепа. 

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.: Координационен екип, класни ръководители 

К. Дейности, свързани с допълнителна подкрепа на учениците: 

 1.Работа по конкретен случай се провежда от екипа за подкрепа за личностно 

развитие на ученика в училището като се определя водещ на случая. Водещият на 

случая координира работата на специалистите и развива отношенията с ученика, 

които да стимулират неговото обучение, участието му в дейността на училището и 

личностното му развитие. 

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.: Координационен екип,  класни ръководители 
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2. Събиране и предаване на информация на Координатора за ученици с 

обучителни затруднения, в риск, с хронични заболявания и с изявени дарби 

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.:  медицински специалист, класни ръководители, 

учители по предмети 

3. Координаторът предлага на Директора да утвърди съставите на екипите за 

подкрепа за личностно развитие на учениците с различни потребности в случай от 

предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците. 

Срок: през учебната 2021/2022 година 

Отг.:  Директор, Координатор 

4. Установените екипи осигуряват консултации по предмети, психологическа 

и социална подкрепа на нуждаещите се ученици 

Срок: през учебната 2021/2022 година 

Отг.:  Екипите за подкрепа на личностно развитие 

5.. Координаторът предлага на Директора в случай на необходимост да се 

осигурят допълнителни специалисти в зависимост от индивидуалните потребности 

на ученика от Регионален център за подкрепа  на процеса на приобщаващо 

образование, Център за подкрепа на личностното развитие, включително Център за 

специална образователна подкрепа на ученици със сензорни увреждания и/или от 

доставчици на социални услуги в общността, получили  лиценз  за предоставяне на 

социални услуги за деца по реда на Закона за закрила на детето.                                        

Срок: през учебната 2021/2022 година 

Отг.: Директор,  Координатор 

6.. Извършване на  оценка на индивидуалните потребности при ученици 

(допълнителна подкрепа): 

➢ с  индикации, че са със специални образователни потребности: 

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.: Координационен екип, класни ръководители, външни специалисти 

➢ ученици в риск: 

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.: Координационен екип, учители по предмети, педагогически съветник    

➢ ученици с изявени дарби: 

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.: Координационен екип, класни ръководители,   педагогически съветник                                                                                                                                                   
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➢ с хронични заболявания: 

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.: Координационен екип, учители по предмети/ класни ръководители, 

педагогически съветник, медицински специалист 

7.. Въз основа на оценката на индивидуалните потребности на ученика  се 

изготвя план за допълнителна подкрепа. 

Срок: през учебната 2021/2022 година.  

Отг.: Координационен екип, класни ръководители, педагогически съветник 

8.. След приключване на втория учебен срок на съответната учебна година 

координаторът изготвя и предоставя на Директора и Педагогическия съвет 

обобщен доклад-анализ за състоянието на процеса на приобщаващото образование 

в училището. Докладът се предоставя и на началника на съответното регионално 

управление на образованието. 

Срок: месец юли 2022 г..  

Отг.: Директор, Координатор 

 

 

 

 

Изготвили: 

1. Ива Караганчева – Координатор и пед. съветник 

2. Виолета Йорданова – ст.учител 

3. Йорданка Недялкова – ст. учитеl 

4. Радостина Пехливанова - учител 
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