
 
 

СОУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“,  
ГРАД ДУПНИЦА 



  

УЧИЛИЩНИ РЕСУРСИ  

 

Състав на училищния екип за подкрепа:  

 

             1. Силвия Гушанска – ресурсен учител 

             2. Анна Михайлова – логопед 

             3. Виолета Стойкова – психолог 

  

        



 Основните приоритети в работата 
на училищния екип са:  
      - приобщаването на новопостъпилите ученици със 
СОП  към живота на масовото училище и адаптиране на 
условията спрямо нуждите им; 
        - постигане на максимални резултати по отношение на 
обучението и възпитанието на учениците със СОП, съобразено с 
техните индивидуални възможности; 
        - поддържане на добрата екипност и координация на 
дейностите с  учителите по общообразователните предмети  и 
родители на учениците със СОП; 
        -  консултиране и подкрепа на семействата относно 
състоянието на техните деца и специфичните им потребности, 
както и активното участие на родителите в процеса на 
развитието им. 
  



Материална база: 
 

     През тази учебна година екипът получи средства за 

закупуване на дидактични материали и консумативи, 

необходими за ежедневната работа с учениците и воденето на 

задължителна документация. 



Дидактични материали 









ЕКИПНА РАБОТА 
      В началото на учебната 2013/2014 година е извършено оценяване 
на учениците със СОП по специализирана методика, включваща 
оценка на общите психични процеси, езиково-говорното развитие 
и обучителните възможности и логопедична оценка на учениците 
от първи до четвърти клас от логопеда. Резултатите са отбелязани в 
индивидуални карти за всяко дете.  
         Направени са заключения, предложени са възможните 
решения и са препоръчани конкретни действия, които следва да се 
предприемат.  
        Общият брой на учениците, с които работиха членовете на 
Екипа е 35: 
        - ученици със СОП и медицински заключения са 14; 
        - 21 ученици са с логопедична диагноза;  
От тях 29 ученици са в начален етап на обучение и 6 - в 
прогимназиален етап.  
  



За всеки ученик в съответствие с Годишен план се провеждат 
заседания на Екипа, във връзка с решаването на текущи въпроси, 
свързани с ресурсното подпомагане. Води се лично досие и всяка 
година се изготвят следните документи: 
        - карта за първична оценка; 
        - доклади от специалистите до Председателя на Екипа; 
        - индивидуална програма за обучение и развитие; 
        - карта за динамика в развитието; 
        - логопедичен  план за рехабилитация. 
       През цялата година специалистите работят индивидуално с 
всеки ученик. Провеждани са ежеседмични срещи и консултации с 
родители и настойници, учители и ученици.  



  

   

      От началото на учебната година Екипът, съвместно с 
родители/настойници е провел общо 51 заседания, на 
които са разгледани и обсъдени въпроси и проблеми, 
свързани с работата с децата със СОП.  
       В процеса на работа Екипът за комплексно 
педагогическо оценяване взема участие в 
междуинституционални срещи със служители на 
ДДЛРГ „Олга Стоянова“ – Дупница и екипите от 
пилотните училища от региона. 
       Членове на Екипа са участвали в семинари, 
вътрешни и външни квалификационни курсове.  



          Всяка година, както в края на първия, така и в края 
на втория учебен срок, се отчитат постиженията на 
учениците и се набелязват положителните и 
отрицателните моменти от процеса на работа.  
        Въз основа на регистрираните резултати в края на 
годината за ученици, при които са изпълнени 
поставените в началото на етапа цели и задачи и са 
преодолени дефицитите, същите ще бъдат изключени 
от групата за ресурсно подпомагане. От логопедичната 
група поради успешно приключила рехабилитация 
ще отпаднат още 5 ученици. 
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специалистите от екипа  
с учениците 
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СИЛНИТЕ СТРАНИ И ПРОБЛЕМИТЕ 
НА ЕКИПНАТА РАБОТА: 
     Силни страни с отчитане на различни фактори 

от обективен и субективен характер: 
        - включването на спецалистите в училищната среда 
дава възможност за своевременна реакция и откриване 
на компетентни решения по възникващи казуси, 
относно работата с деца със специални образователни 
потребности; 
         - съдействие и ефективна роля на родителите в 
интеграционния процес на децата; 
         - добър потенциал, мотивация и сътрудничество у 
учениците. 



Слаби страни с отчитане на различни фактори от 
обективен и субективен характер:  
 
         - честото и продължително отсъствие на някои 
деца със СОП от училище, поради здравословни 
причини; 
         - неглижирането на проблемите на децата от 
някои родители допълнително затруднява усвояването 
на учебния материал и формирането  на социалните 
навици; 


