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УТВЪРЖДАВАМ: 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И 

ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 

ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 

ПРОГРАМА 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

(всички заложени дейности ще се извършват при спазване на 
наложените общи и препоръчителни мерки в условията на КОВИД 19) 

 

I. УВОД 

Настоящата програма има за цел да определи условията и начините за осигуряване 

на подкрепа за равен достъп до качествено образование и за развитие на потенциала на 

всяко дете и ученик с цел неговата личностна, професионална и гражданска реализация в 

обществото и урежда взаимоотношенията между институциите във връзка с предоставянето 

на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвимите групи /за по-кратко 

ще се използва: приобщаващо образование/. 

Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на 

индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на всички 

деца и 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 децата и учениците във всички аспекти на живота на общността. 

Под «уязвими групи» в тази програма се разбира: деца и ученици, диагностицирани 

със специални образователни потребности, хронични заболявания, двигателни увреждания; 

деца и ученици в риск, деца и ученици, застрашени или жертва на насилие, деца с изявени 

дарби, деца-сираци и полусираци, деца, на които родителите са в чужбина, деца-бежанци, 

деца от различни етнически групи и др. с други идентифицирани нужди. 
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II. ПРИНЦИПИ 

Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование и се 

реализира в съответствие със следните принципи: 

1.  гарантиране на правото на всеки ученик на достъп до училище и на правото 

му на качествено образование; 

2.  гарантиране на достъпа на всяко дете и ученик до подходяща подкрепа за 

личностното му развитие в зависимост от неговите индивидуални потребности /възникване 

на затруднения в процеса на ученето и приобщаването/; 

3.  прилагане на диференцирани педагогически подходи, ориентирани към 

интересите и стимулиращи мотивацията на детето и ученика, съобразени с възрастовите и 

социалните промени в живота му и адаптирани към способността му да прилага усвоените 

компетентности на практика; 

4.  приемане и зачитане на уникалността на всяко дете и ученик - 

индивидуалните потребности и възможности, личностните качества, знанията, уменията и 

интересите, на които образователната институция трябва да отговори по подходящ начин, 

така че детето или ученикът да развие максимално своя потенциал; 

5.  равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на 

предучилищното и училищното образование, гаранции за които са създадените условия за 

обучение на всички деца и ученици заедно, независимо от трудностите и различията, които 

може да възникнат в процеса на ученето и научаването и при участието им в дейността на 

подготвителната група /ПГ/ или училището; 

6.  организация и сътрудничество на образователните институции в областта на 

приобщаващото образование на всички равнища - управление и екипност, използване на 

приобщаващи педагогически практики, създаване на сигурна и подкрепяща среда, участие 

на родителите, мониторинг на процеса и на качеството на подкрепата за личностно 

развитие, както и на влиянието им върху обучението и постиженията на децата и 

учениците; 

7.  сътрудничество между всички участници в процеса на приобщаващото 

образование - детската градина/ПГ/училището, детето/ученика, семейството и общността; 

8.  намаляване на влиянието на социалните неравенства върху ученето и върху 

участието на децата и учениците в дейността на ПГ или училището; 

9.  нетърпимост към дискриминиращите нагласи и поведение и подготовка на 

децата и учениците за живот в приобщаващо общество; 

10.  гъвкавост и динамичност на процеса на приобщаващото образование 

съобразно потребностите на децата и учениците и в зависимост от спецификата на 

обществения живот. 

 

III. ЦЕЛИ 

1. Организация на учебния процес съобразно потенциала и силните страни на 

децата. 

2. Компенсиране на обучителните затруднения; 

3. Постигане на очакваните резултати от обучението; 

4. Стимулиране на цялостното развитие за успешна социална и професионална 

реализация. 

За постигането на тези цели на децата и учениците в училище се предоставя обща и 

допълнителна подкрепа за личностно развитие. 

 

IV. ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ 

За реализиране на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие в 

училището работи ЕПЛР. 

1.  Общата подкрепа за личностно развитие се предоставя от учителите, логопед, 

педагогически съветници и от специалистите от ЦПЛР. 

2.  Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя в зависимост 

от плана за подкрепа на детето или ученика от ЕПЛР. 
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За организиране и координиране на процеса на осигуряване на общата и 

допълнителната подкрепа за личностно развитие със заповед на директора на училището в 

началото на всяка учебна година се определя „Координатор“. 

 

V. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО 

РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ 

А. Ранното оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие 

на децата се извършва в процеса на предучилищното образование. 

1 .Ранното оценяване се извършва от педагогическите специалисти в ПГ. 

2. Ранното оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие 

на децата в ПГ включва: 

- ранно оценяване на развитието на детето и на риска от обучителни затруднения; 

- определяне на необходимост от допълнителни модули за децата, които не владеят 

български език; 

- допълнителното обучение по български език и литература за учениците, за които 

българският език не е майчин, е задължително и се осъществява чрез допълнителни 

учебни часове извън училищния учебен план в съответствие с държавния 

образователен стандарт за усвояването на българския книжовен език. 

- определяне на необходимост от извършване на оценка от екип за подкрепа за 

личностно развитие на индивидуалните потребности за предоставяне на 

допълнителна подкрепа за личностно развитие на детето при: 

а) затруднения във физическото, познавателното, езиковото, социалното, 

сензорното, емоционалното и творческото развитие на детето спрямо децата от 

същата възрастова група; 

б) наличие на рискови фактори и обстоятелства в средата на детето; 

в) наличие на хронични заболявания, които възпрепятстват обучението и 

включването на детето в дейността на детската градина; 

г) наличие на изявени силни страни на детето в областта на изкуствата и спорта. 

1. Ранното оценяване се извършва чрез скрининг за определяне на риск от възникване 

на обучителни затруднения. 

2. Оценяването се провежда индивидуално за всяко дете с писменото съгласие на 

родителя след информирането му за начина на провеждането. 

3. След провеждане на оценяването родителят се запознава с резултатите от него. 

4. В зависимост от резултатите от оценяването координаторът съвместно с родителя 

определя за всяко дете дейности от общата и/или от допълнителната подкрепа за 

личностно развитие. 

5. Резултатите от оценяването се използват единствено за определяне на дейности 

за подкрепа за личностно развитие на детето и до тях имат достъп само учителите в 

групата и останалите педагогически специалисти в ПГ, които са извършили оценяването 

и/или работят с детето, както и неговите родители. 

Б. Осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие в ПГ и в училището 

1. Общата подкрепа за личностно развитие се осигурява от постъпването на детето 

в ПГ до завършването на училищното образование съобразно индивидуалните му 

потребности и възможностите на ПГ или училището. 

2.  Общата подкрепа за личностно развитие е насочена към развиване на потенциала на 

всяко дете или ученик в ПГ или в училището. 

3. Общата подкрепа за личностно развитие в подготвителните групи за 

задължително предучилищно образование в училището, която е насочена към всички 

деца в групата и гарантира участието и изявата им в образователния процес и в 

дейността на ПГ, включва: 

- екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

- занимания по интереси; 

- грижа за здравето; 

- ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения; 
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- поощряване с морални и материални награди; 

- дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 

- логопедична работа. 

4.  Общата подкрепа за личностно развитие в училището, която е насочена 

към всички ученици в класа, гарантира участието и изявата им в образователния процес и в 

дейността на училището и включва: 

^ екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

^ допълнително обучение по учебни предмети; 

^ допълнително консултиране по учебни предмети; 

^ кариерно ориентиране на учениците; 

^ занимания по интереси; 

^ библиотечно-информационно обслужване; 

^ грижа за здравето; 

^ поощряване с морални и материални награди; 

^ дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 

^ дейности за превенция на обучителните затруднения; 

^ логопедична работа. 

5.  Общата подкрепа за личностно развитие в училището за целите на 

превенцията на обучителните затруднения се изразява във включване на учениците в: 

- допълнително обучение по отделен учебен предмет с акцент върху 

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

българският език не е майчин; 

- консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните 

учебни часове; о логопедична работа. 

6. Общата подкрепа за личностно развитие на децата и учениците с изявени 

способности/интереси/дарби включва дейности съобразно техните интереси, способности, 

компетентности и изява в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. 

6.1 Общата подкрепа за личностно развитие на децата и учениците с изявени 

способности/интереси/дарби може да включва: 

^ дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески 

умения в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското 

и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство; 

^ образователни, творчески, възпитателни, спортни и спортно-туристически дейности 

и участие в проекти, програми, форуми и в други изяви на общинско, областно, национално 

и международно равнище; 

учебни предмети, модули и дейности, чрез които се придобива допълнителна 

подготовка от децата и учениците. 

^ тези дейности може да се провеждат чрез различни организационни педагогически 

форми - клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други, като учебните предмети, модули и 

дейности се определят с училищните учебни планове. 

В. Дейностите за целите на общата подкрепа, и конкретно към превенцията 

на обучителните затруднения се предоставят: 

1.  След обсъждане на информацията от входните равнища по учебни предмети, 

от индивидуалния напредък в обучението и от наблюдението на развитието на отделни деца 

или ученици, които срещат затруднения в обучението. 

2.  За целите на обсъждането могат да се използват и: 

2.1.  сведения от педагогически специалисти за силните страни на децата и 

учениците; 

2.2.  сведения от педагогически специалисти в ПГ и училището или от други 

специалисти за наличие на възможни рискови фактори в средата на тези деца или ученици; 

2.3.  данни от информацията, която придружава тези деца и ученици от ПГ, 

включително за предоставяни дейности по обща подкрепа за личностно развитие в детската 

градина; 

2.4.  данни от установяването на готовността на тези деца за училище, от 
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логопедично изследване, материали от портфолио и други. 

3.  Обсъждането на цялата информация по т. 1 и 2 се прави от педагогическите 

специалисти, които работят с детето или ученика, като за резултатите от обсъждането се 

уведомява родителят. 

4.  Въз основа на обсъждането за отделни деца и ученици се определят дейности 

от общата подкрепа за личностно развитие за целите на превенцията на обучителните 

затруднения. 

5.  Въз основа на обсъждането се определят тези деца и ученици, на които е 

необходимо да се извърши оценка на индивидуалните им потребности за предоставяне на 

допълнителна подкрепа за личностно развитие. 

Г. Дейности от общата подкрепа за целите на превенцията на насилието и 

преодоляване на проблемното поведение: 

V  консултиране на детето или ученика е психолог/педагогически съветник; 

V  създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на 

социалните умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин; 

V  насочване на детето или ученика към занимания, съобразени с неговите 

потребности; 

V  участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището, 

включително определяне на възможности за участие на ученика в доброволчески 

инициативи; 

1.  Превенцията на обучителните затруднения по чл. 27 и чл. 45, т.3,4,5,7 от 

Наредбата за приобщаващо образование задължително се осъществяват и в неучебно време, 

включително през ваканциите, съобразно потребностите на децата и учениците с обща 

продължителност за отделно дете/ученик или за група деца/ученици не повече от 30 учебни 

часа. 

2.  Директорът на училището въз основа на доклади на учители на групи или на 

класни ръководители и на резултатите от образователния процес издава заповед за 

определяне на децата и учениците и на условията за провеждане на дейностите. 

3.  Родителите се информират за заповедта не по-късно от 7 дни преди началото 

на осъществяване на дейностите. 

4.  В случай че родителите не осигуряват присъствието на децата или учениците, 

директорът на детската градина или училището писмено уведомява дирекция „Социално 

подпомагане" по настоящия адрес на детето или ученика. 

Д. Класният ръководител предоставя информация на родителите за 

предприетите конкретни дейности за превенция на насилието, преодоляване на 

проблемното поведение и/или превенция на обучителните затруднения и го 

информират за резултатите от изпълнението. 

Е. В случаите, когато дете или ученик получава обща подкрепа и не се отчита 

напредък в развитието му, в тримесечен срок от предоставянето й учителите в групата 

на детето, съответно класният ръководител на ученика, запознават родителя за 

необходимостта от извършване на оценка на индивидуалните потребности на детето 

или ученика. 

 

VI. ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЗИТИВЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КЛИМАТ И НА 

ПОДХОДЯЩА ПСИХОЛОГИЧЕСКА СРЕДА В УЧИЛИЩЕ 

А. ПГ и училището са длъжни да осъществяват дейности по превенция на тормоза 

и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, 

които са израз на общата воля и координираните усилия на всички участници в 

образователния процес. 

Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и насилието са 

подчинени на обща училищна политика, разработват се самостоятелно от училищната 

общност. 

Основен принцип при изграждането на училищната политика за преодоляване на 

тормоза в училище е прилагането на цялостен училищен подход, полагане на координирани 
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и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна 

училищна среда. 

Училищната политика за противодействие на тормоза в училище се реализира на 

равнище училище и на равнище клас, като на всяко едно от тези равнища се осъществяват 

дейности по превенция и интервенция. 

Дейностите по превенция и интервенция се разработват въз основа на Механизма за 

противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище и на 

алгоритъма за неговото прилагане, утвърден от министъра на образованието и науката. 

Б. За преодоляване на проблемното поведение на детето или ученика и за справяне 

със затрудненията му е приобщаването в образователната и училищната среда с участието 

му в дейността на институцията и с поведенческите му прояви се прилагат една или повече 

от следните дейности за въздействие върху вътрешната мотивация: 

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

възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му: 

- прилага се след проведени от класния ръководител насочващи и мотивиращи 

дейности с ученика, които не са дали резултат и е необходимо да се изясни възникнал 

проблем, като съвместно се определят дейности за преодоляването му 

2.  Използване на посредник при решаване на конфликт в училище 

-  дейността се осъществява в училището от учител, педагогически съветник, 

невъвлечен в конкретния конфликт, който посредничи между страните в конфликта с цел 

разрешаването му и получават подкрепа. 

3.  Консултиране на детето или ученика с педагогически съветник 

-  дейността се осъществява по препоръка на класния ръководител, на учител или на 

друг педагогически специалист, след наблюдение на детето/ученика в процеса на 

обучението и/или в други училищни дейности 

4.  Създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на 

социалните умения на общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин. 

-  дейността се осъществява по препоръка на класния ръководител или на друг 

педагогически специалист и се извършва след наблюдение на ученика в процеса на 

обучението и в дейността на училището и се установи такава необходимост от включване в 

група за повишаване на социалните умения за общуване и решаване на конфликти. Групите 

се организират в училището, а при необходимост се привличат и външни специалисти. 

5.  Насочване на детето и ученика към дейности свързани с неговите потребности 

-  дейността се осъществява по препоръка на класния ръководител, на учител или на 

друг педагогически специалист, след наблюдение на детето/ученика в процеса на 

обучението и/или в други училищни дейности 

6.  Индивидуални подкрепа от личност, която той уважава/наставничество/ 

-  дейността се осъществява от личност по избор на ученика, която той приема и 

уважава и която е изразила съгласие за участие в индивидуалната му подкрепа. 

Индивидуалната подкрепа на ученика може да бъде осъществена от учител от училището, 

от лице от семейството, от близък на ученика или от обществено изявена личност, на която 

ученикът има доверие или която представлява пример за него и спомага за развитието на 

силните му страни и за цялостното му личностно развитие. 

Класният ръководител на ученика организира осъществяването на индивидуалната 

подкрепа, за което информира родителя. 

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

включително определяне на възможности за участие на ученика в доброволчески 

инициативи 

- Дейността се осъществява, като ученикът съвместно с класния ръководител избира 

конкретна дейност, която да извърши в полза на училището или паралелката. Дейността в 

полза на училището или паралелката трябва да е съобразена с възрастовите особености и 

здравословното състояние на учениците и да не унижава тяхното достойнство. 

В. За всички предприети дейности с децата/учениците за преодоляване на 

проблемното им поведение и за справяне със затрудненията им с приобщаването в 
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образователната и училищната среда, с участието в дейността на институцията и с 

поведенческите им прояви, се информират родителите, а само за дейността по т.6 се изисква 

информираното съгласие на родителя. 

Родителят е длъжен да съдейства при реализиране на дейностите описани в раздел Б. 

При отказ от страна на родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи 

за детето, да изрази съгласие или да окаже съдействие за реализиране на дейностите за 

преодоляване на проблемното поведение на детето/ученика и за справяне със затрудненията 

му с приобщаването в образователната и училищната среда, с участието в дейността на 

институцията и с поведенческите прояви, или когато родителят/представителят на 

детето/лицето, което полага грижи за детето, се явява заплаха за живота и здравето на 

детето/ученика, директорът на училището писмено уведомява Дирекция „Социално 

подпомагане“ по настоящ адрес на детето/ученика. 

 

Г. ПООЩРЕНИЯ 

^ Децата и учениците се поощряват с морални и материални награди за високи 

постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към 

развитието на училищната общност. 

^ Поощряването на децата и учениците с морални и с материални награди е 

регламентирано в правилника за устройството и дейността на институцията. 

 

Д. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ 

1. За неизпълнение на задълженията на учениците, определени в ЗПУО, в 

подзаконовите нормативни актове по прилагането му и в правилника за дейността на 

училището, може да се налагат санкциите, определени в чл. 199, ал. 1 ЗПУО, и мерките по 

чл. 199, ал. 2 и 3 от ЗПУО. 

2. Освен налагането на санкция в зависимост от причините за проблемното му 

поведение на ученика се предоставя планирана обща подкрепа за личностно развитие по чл. 

178, ал. 1, т. 12 ЗПУО. 

2.1  Видът на дейностите за обща подкрепа по т.2 се определя от координатора, 

съвместно с класния ръководител, учителите на ученика и родителя. 

2.2  За преодоляване на проблемното поведение и за превенция на отпадането от 

училище на ученици, които извършват нарушения, отсъстват по неуважителни причини или 

са в риск от отпадане, класният ръководител и/или педагогическият съветник в училището 

осъществяват връзката и сътрудничеството между училището, семейството и 

обкръжението на учениците. 

3.  В процедурата по налагане на санкцията малолетният ученик се представлява 

от родителя или от упълномощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва 

всички действия лично, но със съгласието на родителя си. 

3.1  В случай че родителят ще отсъства от настоящия си адрес за срок повече от 

един месец, той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще 

контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с 

училищното образование, с изключение на отписване на ученика от училището или промяна 

на формата на обучение, както и на адрес и контакти на лицето. 

3.2  При неизпълнение от страна на родителя на задълженията по т.3.1, както и в 

случаите, когато родителят или лицето по т.3 не могат да бъдат открити на посочения адрес, 

директорът на училището сигнализира дирекция „Социално подпомагане" по настоящия 

адрес на ученика за предприемане на действия при условията и по реда на Закона за закрила 

на детето. 

4.  Отсъствията на учениците от училище се отчитат в учебни часове. 

4.1  Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин 

отсъствие, а закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути - като едно 

отсъствие. 

4.2  Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице 

уважителна причина , посочена в т.5, класният ръководител е длъжен да уведоми за това 
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родителя с писмо, по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за 

отстраняване на причините за отсъствието. 

4.3  Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа, а в края на 

всеки учебен срок се вписва в ученическата книжка на ученика. 

5.  Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните 

случаи: 

-  5.1. по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни 

дни след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в 

лечебно заведение; 

-  5.2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, 

като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, 

при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от 

организаторите на дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след 

потвърждение от родителя; 

-  5.3. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено 

заявление от родителя до класния ръководител; 

Заявлението по т. 5.3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, 

родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава 

заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. 

-  5.4. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора 

на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно 

се описват причините за отсъствието. 

В случай че заявлението по т. 5.4 не може да се подаде преди отсъствието на ученика, 

родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и 

подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на 

училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по 

уважителни причини. 

5.5 Ученик може да отсъства по уважителни медицински причини от учебния час 

по учебния предмет физическо възпитание и спорт, когато е противопоказно физическото 

натоварване и присъствието му в учебния час. Видът на заболяването и заключението за 

освобождаване от обучение по учебния предмет физическо възпитание и спорт се 

удостоверяват с медицински документ. 

5.6  Не може да отсъства от учебния час по учебния предмет физическо 

възпитание и спорт ученик в случаите по т.5.5, за който е противопоказно физическо 

натоварване, но не и присъствието в учебния час. 

5.7  В случаите по т.5.5, когато освобождаването е за целия учебен срок или за 

учебната година, ученикът няма право да напуска територията на училището по време на 

учебния час, а директорът въз основа на представените медицински документи определя 

със заповед начина на уплътняване за ученика на времето, определено за учебните часове. 

Заповедта се съобщава на родителя на ученика. 

6.  Санкциите „преместване в друго училище" и „преместване от дневна форма 

в самостоятелна форма на обучение" може да се налагат и за допуснати повече от 15 

отсъствия по неуважителни причини през учебната година. 

7.  Директорът на училището задължително писмено уведомява родителя или 

съответното лице по т.3 и 3.1 за откриването на процедура по налагане на санкция, а в 

случаите на налагане на санкция „предупреждение за преместване в друго училище", 

„преместване в друго училище" или „преместване от дневна форма в самостоятелна форма 

на обучение" - и съответните териториални структури за закрила на детето. 

7.1  В уведомлението по т.7 се посочват извършеното от ученика нарушение и 

условията по т.3 и по т.8.1, при които родителят или определеното лице по т.3 1 може да 

участва в процедурата по налагане на санкцията. 

7.2  Връчването на уведомлението по т.7 се извършва от служител на училището, 

по пощата или чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса 

на родителя или на лицето по т.3 1. Съобщаването по т.7 може да се извърши и на посочен 
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от родителя или лицето по т.3 1 електронен адрес, като в този случай връчването се 

удостоверява с копие от електронния запис за това. 

8.  Преди налагане на санкция директорът или упълномощено от него лице 

задължително изслушва ученика в присъствието на психолог или на педагогически 

съветник и/или се запознава с писменото обяснение на ученика на фактите и 

обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. На изслушването присъства и 

социален работник в съответствие с чл. 15, ал. 4 от Закона за закрила на детето. 

8.1  Родителят на ученика, съответно лицето по т.3 1, има право да присъства на 

изслушването и да изрази мнение. 

8.2  По предложение на класния ръководител и/или по молба на непълнолетния 

ученик, съответно на родителя или лицето по т.3 1, когато ученикът е малолетен, 

изслушването на ученика може да се извърши и в присъствието на учител, на друг 

педагогически специалист от училището или на друго лице, на което ученикът има доверие. 

8.3  За изясняване на фактите и обстоятелствата по време на изслушването 

директорът може да покани за участие и за изразяване на мнение учители, които преподават 

на ученика, както и ученици от училището, запознати с конкретното нарушение. 

9.  За всяка процедура по налагане на санкция и на мярка по чл. 199, ал. 2 или 3 

ЗПУО се определя лице, което да докладва за извършеното нарушение - класният 

ръководител или учител, който преподава на ученика. 

10.  В зависимост от тежестта на нарушенията и обстоятелствата класният 

ръководител и/или педагогическият съвет обективно преценяват и предлагат на директора 

съответната санкция. 

11.  Преди налагане на санкции се взема предвид мнението на класния 

ръководител на ученика. 

12. Заповедта за налагане на санкцията се издава при спазване на разпоредбите 

на чл. 205 ЗПУО. 

12.1  В мотивите се посочват предприетите дейности за мотивация на ученика и за 

преодоляване на проблемното му поведение, в случай че такива са били предприети, и 

причините да не дадат резултат. 

13.  Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в личния 

картон/личното образователно дело на ученика и в бележника за кореспонденция. 

13.1  Ученик, на когото е наложена санкция „преместване в друго училище", 

продължава обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед 

на началника на регионалното управление на образованието. 

13.2  Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или 

предсрочно по реда, по който са наложени. 

 

VII. ЕКИП ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО ИЛИ 

УЧЕНИКА 

1. Екипът за подкрепа за личностно развитие в училището се създава със заповед 

на директора за конкретно дете или ученик - със специални образователни потребности, в 

риск, с изявени дарби, с хронични заболявания, за всяка учебна година. 

2.  В състава на екипа задължително участват психолог и/или педагогически 

съветник, както и логопед. В екипа участва ресурсен учител/специален педагог, както и 

други специалисти според индивидуалните потребности на детето или ученика, учители в 

ПГ /класен ръководител, учители, които преподават на ученика. В заседанията на екипа 

може да участват представител на отдела за закрила на детето и на органите за борба с 

ППМН. 

3.  Екипът се ръководи от определения със заповедта на директора 

педагогически специалист, според индивидуалните потребности на детето и ученика. 

4.  Екипът работи целогодишно като провежда общите си срещи по 

предварително изготвен график, който включва не по-малко от три заседания - в началото 

на учебната година, в края на първия и втория учебен срок. При възникнала необходимост 

заседание може да се провежда и извън определения график. Родителят се запознава с 
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графика и участва в заседанията. При извънредни заседания родителят се уведомява от 

ръководителя на екипа с писмо, ел. поща или телефонен разговор. 

5.  Задължителните три заседания са редовни, когато на тях присъстват всички 

членове на екипа. Решенията се вземат с мнозинство от повече от половината членове на 

екипа. 

6.  Заседанията, които се провеждат извън определените три заседания, са 

редовни, когато на тях присъстват поне половината от членовете на екипа. Решенията се 

вземат с мнозинство от повече от половината от присъстващите членове на екипа в 

конкретното заседание. 

7.  За всяко заседание на екипа за подкрепа за личностно развитие се води 

протокол, подписан от лицето, водещо протокола, и от психолога и/или педагогическия 

съветник. 

8.  Екипът за подкрепа за личностно развитие на детето или ученика 

осъществява работата с дете и ученик по конкретен случай. За конкретни дейности от плана 

за подкрепа при необходимост могат да бъдат привличани външни за детската градина или 

училището специалисти. 

9.  Екипът за подкрепа за личностно развитие на детето или ученика освен 

посочените функции в чл. 189, т. 1 - 4 ЗПУО изпълнява и следните функции: 

9.1.  определя необходимия инструментариум за извършване на оценката на 

индивидуалните потребности на детето или ученика и определя правила за работата си; 

9.2.  проучва документите и информацията за детето или ученика; 

9.3.  обсъжда проведената оценка и наблюденията на всеки член от екипа и 

формулира общо решение за предоставяне на допълнителна подкрепа в протокол от 

заседанието; 

9.4.  информира директора на училището за взетото решение за предоставяне на 

допълнителна подкрепа; 

9.5.  определя вида и формата на обучение на детето или ученика въз основа на 

оценката на индивидуалните му потребности; 

9.6.  до един месец от извършването на оценката на индивидуалните потребности 

при необходимост разработва индивидуални учебни планове и индивидуални учебни 

програми по един или повече учебни предмети за ученици със специални образователни 

потребности и за ученици с изявени дарби, съответно по чл. 95, ал. 1, т. 1 и 2 ЗПУО за 

учебната година; 

9.7. до един месец от извършването на оценката на индивидуалните потребности 

разработва индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми за ученици със 

специални образователни потребности и е множество увреждания; в случай че учениците 

се обучават в центрове за специална образователна подкрепа, индивидуалните учебни 

планове и програми се разработват в сътрудничество между училището и центъра за 

специална образователна подкрепа; 

9.8.  проследява напредъка в развитието на детето или ученика два пъти през 

учебната година и при необходимост внася промени в плана за подкрепа и в 

индивидуалните учебни програми след информирано писмено съгласие на родителя, който 

е длъжен да оказва съдействие за изпълнението на плана за подкрепа на детето или ученика; 

9.9.  извършва консултативна дейност с децата и учениците, с учителите, с 

родителите за приемане и приобщаване на децата и учениците със специални образователни 

потребности, в риск, с изявени дарби, с хронични заболявания в детската градина и 

училището; 

9.10.  изготвя доклади за дейността на екипа до директора на училището, съответно 

в 7-дневен срок след края на първия учебен срок и в 10-дневен срок след края на втория 

учебен срок на учебната година. 

10. Всеки специалист от състава на екипа за подкрепа за личностно развитие на 

конкретно дете или ученик може да участва в повече от един екип. 
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VIII. ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ И ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ 

ПРОГРАМИ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ 

За ученици със специални образователни потребности и за ученици с изявени дарби 

при необходимост се разработва индивидуален учебен план въз основа на училищния 

учебен план. 

Индивидуалният учебен план се утвърждава със заповед на директора на училището 

след обсъждане и приемане от педагогическия съвет и изпълнението му сс контролира 

ежемесечно от регионалното управление на образованието. 

 

 

ПЛАН 

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ПОДКРЕПА 

 

1. Класните ръководители и учителите установяват необходимостта от обща 

подкрепа на децата и учениците, след обсъждане на информацията от входящите равнища 

по учебни предмети, от индивидуалния напредък в обучението и от наблюдението на 

развитието на отделни деца и ученици, които срещат затруднения в обучението. 

Срок: от 1 до 3 месеца от началото на учебната година 

 

2.  Насочване на детето/ ученика на обща подкрепа към оценка на 

индивидуалните им потребности от ЕПЛР, ако не се установи напредък от предоставената 

му обща подкрепа, след уведомяване на родителя./чл.32 от Наредба за ПО/ 

Срок: до 3 месеца от започване на дейностите по обща подкрепа 

 

3.  ЕПЛР се сформира след: попълнено „Заявление“, от страна на родителя до 

директора на училището, и издадена писмена Заповед на директора за сформиране на ЕПЛР 

за конкретен ученик. 

Срок: при необходимост 

 

4.  ЕПЛР прави оценка на индивидуалните потребности на детето/ ученика със 

СОП и попълва „Карта за оценка“ 

Срок: при необходимост 

 

5.  Цялата необходима документация се изпраша в Регионален център за 

подкрепа на процеса на приобщаващото образование, заедно с Образец 1, издаден от 

директора, за оценка. 

Срок: при необходимост 

 

6.  Детето/ученикът е одобрено или не за допълнителна подкрепа - краткосрочна 

или дългосрочна, едва след получаване на становището от мобилната група на 

регионалния екип на Регионален център. За ученици, които вече са на допълнителна 

подкрепа, в началото на учебната година, родителя попълва „Заявление“ за 

предоставяне на допълнителна подкрепа на детето му.  

Срок: 23.09.2021 г. 

 

7.  Извършване на оценка на индивидуалните потребности от ЕПЛР  

Срок: 30.09.2020 г. 

 

8.  Попълване на „Карта за оценка“ от ЕПЛР и „План за подкрепа“ на 

децата/учениците със СОП. 

Срок: 30.10.2020 г. 
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9.  Работа на ЕПЛР с учениците на допълнителна подкрепа, по график. 

Срок: до края на учебната година 

 

10.  Организационни срещи на ЕПЛР и родителите на децата/учениците на 

допълнителна подкрепа 

Срок: съгласно график 

 

11.  Попълване на „Карта за оценка на напредъка в развитието“ 

Срок: в края на 1 учебен срок; в края на учебната година 

 

12.  Изготвяне на Доклад на ЕПЛР до директора на училището за отчет на 

реализираните дейности 

Срок: до 7 /седем/ дни от края на първи срок; до 10 /десет/ дни от края на втори срок 
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