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Г О Д И Ш Е Н   П Л А Н  

 

 НА ЕКИПА ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ  

учебна 2022 / 2023 година 

 

            І. ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

1. Осигуряване на подкрепа за равен достъп до качествено образование и за 

развитие на потенциала на всеки ученик  за постигане на личностна, професионална и 

гражданска реализация в обществото. 

2. Осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда за 

развитие на способностите и уменията на учениците в съответствие с индивидуалните 

им потребности. 

 

 ІІ. ЗАДАЧИ 

 1. Извършване на оценка на индивидуалните потребности и предоставяне на 

допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците, показали затруднения в 

образователния процес, общуването и комуникацията и/или по инициатива на 

родител/представител на ученика, който полага грижа за него, при: 

 - затруднения в познавателното, езиковото, социалното, сензорното, физическото, 

емоционалното и творческото развитие спрямо учениците от същата възрастова група; 

 -  наличие на рискови фактори и обстоятелства в обкръжаващата среда на 

ученика; 

 - наличие на хронични заболявания при ученика, които възпрепятстват 

обучението, научаването и участието в образователния процес; 

 -  наличие на изявени силни страни на ученика в областта на науката, изкуствата и 

спорта, които се нуждаят от развитие и стимулиране. 

 2. Организиране на дейности за осигуряване на обща подкрепа за личностно 

развитие за учениците чрез: 

 -  екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

 -  кариерно ориентиране на учениците; 

 -  занимания по интереси; 
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 -  библиотечно-информационно обслужване; 

 - грижа за здравето, въз основа на информация от родителя за здравното 

състояние на ученика и проведените медицински изследвания и консултации, съобразно 

с възможностите на училището; 

 -  поощрение с морални награди; 

 -  дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемно поведение; 

 -  превенция на обучителните затруднения; 

 -  логопедична работа. 

 

 ІІІ.  ФУНКЦИИ НА ЕКИПА ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ  

 1. Определя необходимия инструментариум за извършване на оценка на 

индивидуалните потребности на ученика и определя правила за работата си.  

 2.   Проучва документите и информацията за ученика.  

 3. Обсъжда проведената оценка и наблюденията на всеки член от екипа и 

формулира общо решение за предоставяне на допълнителна подкрепа в протокол от 

заседанието. 

 4. Информира директора на училището за взетото решение за предоставяне на 

допълнителна подкрепа.  

 5. Определя вида и формата на обучение на ученика въз основа на оценката на 

индивидуалните му потребности. 

 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.  

 7. Проследява напредъка в развитието на ученика два пъти годишно и при 

необходимост внася промени в плана за подкрепа и в индивидуалните учебни програми. 

 8. Извършва консултативна дейност с учениците, с учителите, с родителите, за 

приемане и приобщаване на учениците със специални образователни потребности, в 

риск, с изявени дарби и с хронични заболявания в училищната общност.  

 9. 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. 

 

           IV. ДЕЙНОСТИ И ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 

№ 

 

Месец/ 

година 

 

Тема / Разглеждани въпроси 

   

 

Отговорници 

1. 09. 2022 г. Приемане на Годишен план на Екипа за подкрепа 

за личностно развитие и график за провеждане на 

заседанията. Избор на секретар. 

членовете на 

ЕПЛР 

2. 09. 2022 г. Осигуряване на необходимия инструментариум за 

извършване на оценката на индивидуалните 

потребности на ученика по определена процедура 

и методика за оценка. 

членовете на 

ЕПЛР 

4. 09. 2022 г. Провеждане на диагностика от логопеда на логопед 



 

 и през  

учебната 

година 

езиково-говорното развитие на децата от ПГ и 

учениците от І до ІV клас. Изготвяне на 

логопедични планове. 

5. 10. 2022 г. Разработване на индивидуални учебни програми и 

планове за логопедична рехабилитация за 

учебната 2021/2022 година, съобразно 

индивидуалните способности и потребности на 

учениците. 

учителите по 

учебни 

предмети, 

членовете на 

ЕПЛР 

6. 10. 2022 г. Разработване на  план за подкрепа на  учениците, 

съобразно индивидуалните им потребности. 

Плановете се съхраняват в личните образователни 

дела на учениците.  

членовете на 

ЕПЛР 

7. 10. 2022 г. Представяне на индивидуалните учебни програми, 

плановете за подкрепа и логопедичните планове за 

утвърждаване от директора. 

членовете на 

ЕПЛР 

8. 02. 2023 г. Извършване на преглед на резултатите от 

обучението, като постигнатото равнище на 

компетентности на учениците се отразява в 

протокол. Въз основа на прегледа, при 

необходимост се актуализират плановете за 

подкрепа и индивидуалните учебни програми по 

един или повече учебни предмети със съгласието 

на всички членове на екипа и с информираното 

писмено съгласие на родителя или лицето, което 

полага грижи за ученика. 

членовете на 

ЕПЛР, 

учителите по 

учебни предмети 

9. 02. 2023 г. Обсъждане и приемане на Доклад до директора за 

дейността на ЕПЛР през І учебен срок. 

членовете на 

ЕПЛР 

10. 05. 2023 г. Проследяване напредъка в развитието на 

учениците, отразен в протокол и при 

необходимост внасяне на  промени в плановете за 

подкрепа и в индивидуалните учебни програми 

със съгласието на всички членове на екипа и с 

информираното писмено съгласие на родителя или 

лицето, което полага грижи за детето. 

членовете на 

ЕПЛР,  

учителите по 

учебни предмети 

11. 06. 2023 г. Обсъждане и приемане на Доклад до директора за 

дейността на ЕПЛР през учебната година. 

членовете на 

ЕПЛР 

12. през  

учебната 

година 

Извършване на консултативна дейност с 

родителите и настойниците на учениците със 

специални образователни потребности. 

членовете на 

ЕПЛР,  

учителите по 

учебни предмети  

13. през  

учебната 

година 

Извършване на консултативна дейност с ученици, 

педагогически и непедагогически персонал в 

училището. 

членовете на 

ЕПЛР 

14. през  

учебната 

година 

Извършване на консултативна дейност с  

учениците в паралелките, в която се обучават 

ученици със специални образователни 

членовете на 

ЕПЛР 



 

потребности, с учителите и родителите им, 

насочена към приемане и приобщаване на 

учениците със специални потребности в 

училищната общност. 

15. през  

учебната 

година 

Проследяване на резултатите от логопедичната 

рехабилитация и изключване от логопедичната 

група на ученици с усъвършенствани езиково-

говорни умения 

Включване на новодиагностицирани или подадени 

от учителите ученици. 

логопед 

 

 

 

 

 

16. 06.2023 г. Провеждане на лятна работа с учениците със 

специални потребности при писмено заявено 

желание на родителите им по график, утвърден от 

директора. 

членовете на 

ЕПЛР 

 

V. ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА  

 

№ 

 

Дневен ред 

 

 

Време 

 на провеждане 

1. Приемане на Годишен план за дейността на Екипа за 

подкрепа за личностно развитие. Избор на секретар. 

м. 09.2022 г. 

2. Обсъждане на проведена оценка и наблюдения на всеки член 

от екипа, отразени в Карта за оценка на образователните 

потребности на ученика. Формулиране на общо решение за 

предоставяне на допълнителна подкрепа в протокол от 

заседание. Информиране на директора за взетото решение. 

през учебната 

година 

3. Обсъждане и приемане на Доклад за дейността на ЕПЛР 

през І учебен срок до директора. 

м. 01 - 02.2023 г. 

4. Проследяване на напредъка в развитието на учениците и 

внасяне на промени при необходимост в плановете за 

подкрепа и в индивидуалните учебни програми. Изготвяне 

на протоколи. 

м. 01 - 02.2023 г. 

5. Проследяване на напредъка в развитието на учениците  и 

внасяне на  промени при необходимост в плановете за 

подкрепа и в индивидуалните учебни програми. Изготвяне 

на протоколи. 

Обсъждане и приемане на график за лятна работа. 

м. 05 - 06.2023 г. 

6. Обсъждане и приемане на Доклад за дейността на ЕПЛР 

през учебната година до директора. 

м. 06.2023 г. 

 

 

ЕКИП ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

в  СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница 


