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I. ОСНОВНИ ИДЕИ 

Изграждането на всеки индивид като личност стартира след неговото раждане, последващият 

фактор за развитие е семейството, непосредствено след него се явява образователната институция, в 

която ще постъпи. Процесите, които се осъществяват в тази институция, било то детска градина или 

училище са възпитателен и образователен. Те са целенасочени към усвояване на знания и умения, 

под ръководството на конкретен водещ- родител, учител. В училищната общност протича и още един 

процес, чрез който индивидът усвоява умения за живот в обществото, а именно социализация. Този 

процес е стихиен и хаотичен, няма конкретна цел или водещ, детето учи и възприема от социалната 

среда, в която се намира- съученици, учители, ситуации. В тези условия могат да бъдат заучени както 

добри, така и не толкова добри практики и навици, които да не са общоприети от обществото. Тук 

се явява ролята на учителя, да подсигури заучаването на възможно най-много общоприети умения, 

знания, ценности и идеологии, които да бъдат полезни както на индивида в бъдеще, така и на 

обществото и заобикалящата го среда. 

Тези протичащи процеси в училищната общност изискват изключителна демократичност, 

гъвкавост, креативност, иновативност от всички участващи. Необходимо е изграждане на цялостен 

позитивен организационен климат, създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация 

и отношения на загриженост между ученици, родители, учители, ръководство. 

Това изисква разработването и прилагането на цялостна политика за подкрепа на личностно 

развитие на детето и ученика в училище, базираща се на осъзнатост, приемане и подкрепа на 

индивидуалността на всяко дете или ученик. Прилагането на подобни подходи подсигурява 

развитието на толерантна училищна среда, поддържането на пълноценни взаимоотношения в нея и 

подсигурява утвърждаването на практики на позитивна дисциплина. Настоящата програма за 

подкрепа на личностното развитие на ученика е изготвена изцяло върху идеите заложени в 

приобщаващото образование, което се прилага в България. Дейностите за подкрепа са определени в 

Наредбата за приобщаващо образование. 

 
 

II. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО 

РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИКА 
 

Целите на всички приложими дейности свързани с подкрепа на личностното 

развитие на всеки ученик са: 

1. Да бъде изграден позитивен организационен климат и подходяща подкрепяща среда; 

2. Подкрепата за личностно развитие да се прилага в съответствие с индивидуалните 
образователни потребности на всеки ученик; 

3. Да се спомогне при затруднения с приобщаването в образователния процес и 
институционалната среда; 

4. Координиране усилията на всички участници в образователния процес. 

 

ІІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 
1. Подкрепата на личностно развитие на учениците в системата на училищното 

образование трябва да се осъществява спрямо Наредбата за приобщаващо образование 

и в съответствие с утвърдените областни и общински стратегии за подкрепа на деца и 
ученици; 

2. Предоставяне на дейности по обща и допълнителна подкрепа, определени в Наредбата 
за приобщаващо образование : 

 



 Общата подкрепа за личностно развитие включва: 

1. Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

2. Допълнително обучение по учебни предмети; 

3. Допълнителни консултиране по учебни предмети; 

4. Кариерно ориентиране на ученици; 

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. 

 

 Допълнителна подкрепа за личностно развитие включва: 

1. Работа с дете и ученик по конкретен случай; 

2. Психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна 

рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически 

увреждания; 

3. Осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща 

среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, 

методики и специалисти; 

4. Предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците 

със сензорни увреждания; 

5. Ресурсно подпомагане. 

 

IV. ДЕЙНОСТИ ПО ОБЩА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО 

РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИКА 

 

А. 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; 

 

Отг.: всички учители, ресурсен учител Срок: учебната 2022/2023 г. 

 

2. Изготвяне на програми за развитие на учениците с обучителни трудности/проблемно 
поведение и определяне на дейности за прилагане от обща подкрепа; 

 

Отг.: всички учители, психолог, логопед и координатор Срок: учебната 2022/2023 г. 

 

3. Провеждане на регулярни срещи за обсъждане на информация за обучението и 
развитието на дете или ученик. 

Отг.: всички учители, психолог, логопед и координатор Срок: учебната 2022/20223г. 

 

Б. Дейности, свързани с допълнително обучение на учениците: 
 

1. Прилагане на допълнително обучение по учебни предмети, насочено към ученици със 



системни пропуски по даден учебен предмет-след предварително определяне на 
подобни ученици се изготвя план за подкрепа с дейности от обща подкрепа за 

преодоляване на затрудненията, при необходимост; 

 

Отг.: всички учители, координатор Срок: учебната 2022/2023 г. 

 

2. Провеждане на допълнително обучение в учебни дни извън часовете по училищния 
план с обща продължителност от 60 до 120 часа годишно, при необходимост; 

 

Отг.: всички учители Срок: учебната 2022/2023 г. 

 

3. Провеждане на допълнително обучение през лятната ваканция с обща 
продължителност от 80 учебни часа, при необходимост; 

 

Отг.: всички учители Срок: учебната 2022/2023 г. 

 

4. Провеждане на допълнително обучение по отделни учебни предмети за компенсиране 

на липсата на взаимодействие с учителя на ученици, които се обучават несинхронно от 

разстояние в електронна среда при условията на обявена извънредна епидемична 

обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен. 

При наличие на необходимите технически и технологични средства, обучението в 

дневна, индивидуална или комбинирана форма от разстояние в електронна среда може 

да се извършва за отделен ученик за най-малко 10 учебни часа месечно разпределени 

между учебните предмети в зависимост от дела им в училищния учебен план. 

Допълнителното обучение може да се осъществява синхронно от разстояние в 

електронна среда до края на извънредната епидемична обстановка или може да се 

провежда и по време на лятната ваканция с обща продължителност не повече от 80 

учебни часа. Потребностите от допълнителното обучение за учениците се определят от 

учителя по предмета и от координатора, а за учениците със специални образователни 

потребности- от екипа за подкрепа за личностно развитие. 
 

Отг.: всички учители Срок: учебната 2022/2023 г. 

 

5. Определяне на допълнително обучение за ученици със специални образователни 

потребности и за ученици с изявени дарби или ученици в риск, спрямо потребностите 

на всеки от тях. 

 

Отг.: ресурсен учител, класен ръководител. Срок: учебната 2022/2023 г. 

 

В. Дейности, свързани с допълнително консултиране на учениците: 

1. Изготвяне на график за провеждане на допълнително консултиране по учебни 
предмети; 

 

Отг.: всички учители Срок: за първия учебен срок до 30.09.2022 

 

За втори учебен срок до 20.02.2023 

 

2. Утвърждаване на график за провеждане на допълнителни консултации от учители по 
учебни предмети; 

 



Отг.: Директор Срок: за първия учебен срок до 30.09.2022 

За втори учебен срок до 20.02.2023 

3. Информиране на родители за приемното време на учителите по предмети за 
провеждане на консултативната им дейност; 

 

Отг.: класни ръководители Срок: учебната 2022/2023 г. 

 
 

4. Провеждане на консултации по учебни предмети извън редовните учебни часове от 

учители по предмети, ежеседмично в рамките на учебната година, спрямо утвърдения 

график. 

 

Отг.: всички учители Срок: учебната 2022/2023 г. 

 

Г. Дейности, свързани с кариерно ориентиране на учениците: 
 

1. Информационна дейност: предоставяне на достъпни информационни материали 

относно кариерното ориентиране в училищното образование; 

 

Отг.: класни ръководители Срок: учебната 2022/2023 г. 

 

2. Диагностична дейност: осигуряване на подходящи тестови методики и информационни 

материали за учениците от IV и VII клас; 

 

Отг.: класни ръководители Срок: учебната 2022/2023 г. 

 

3. Консултативна дейност насочена към всички ученици: разкриване на интереси, нагласи 

и мотивация за избор на образование и професия; формиране на умения за планиране 

на учебното и лично време; решаване на вътрешни и външни конфликти, свързани с 

възможностите за образователна, професионална и личностна реализация; 

 

Отг.: класни ръководители Срок: учебната 2022/2023 г. 

4. Провеждане на интерактивни упражнения по кариерно ориентиране и решаване на 

казуси на тема „ Моята професия“, с учениците от IV и VII клас; 

 

Отг.: класни ръководители Срок: учебната 2022/2023 г. 

 

5. Провеждане на дискусии с ученици и родители по теми, свързани с избора на 

образование, професия и работа в ЧК от IV и VII клас; 

 

Отг.: класни ръководители, родители Срок: учебната 2022/2023 г. 

 
 

6. Посредническа дейност: работа по програма за кариерно ориентиране-с ученици от IV 

и VII класове. 

 

Отг.: ЦКО, класни ръководители Срок: учебната 2022/2023 г. 

 



Д. Дейности, свързани със занимания по интереси: 
 

1. Проучване на желанията на учениците чрез прилагането на анкета, за определяне на 

занимания по интереси, в които да се включат. В проучването се взимат под внимание: 

индивидуалните потребности, интереси и познавателно развитие на ученика; отминалия 

опит на ученика в занимания по интереси; 

 

Отг.: класни ръководители и учители ЦОУД Срок: до 01.10. 2021г. 

 

2. Спрямо избора на учениците отразен в анкетите в информационната система се 

регистрират заниманията по интереси. Могат да се създават клубове по интереси в някои 

от тематични направления:„ Дигитална креативност“; „ Природни науки“; „ 

Математика“; Технологии“; „ Изкуства и култура“; „ Гражданско образование“; 

Екологично образование и здравословен начин на живот“; „ Спорт“; 

 

Отг.: класни ръководители и учители ЦОУД Срок: до 05.10. 2022г. 

 

3. Анализ на съответствието между потребностите и желанията на учениците и 

направените предложения в информационната система, и възможностите и 

спецификата на училището, като предлага на педагогически съвет да одобри 

предложенията за занимания по интереси за съответната година с предварителното 

съгласие на родител; 

 

Отг.: Директор Срок: 10.10.2022г. 

 

4. Организиране на допълнителни културни, спортни и др. дейности и инициативи от 

Ученическия съвет; 

 

Отг.: ученически съвет Срок: учебната 2022/2023г. 

 

Включване на учениците в извънкласни дейности и мероприятия- тържества, конкурси, 

състезания, концерти. 

 

Отг.: всички учители/класни ръководители Срок: учебната 2022/2023 г. 

 

Е. Дейности, свързани с библиотечно-информационно обслужване: 
 

1. Посещения на библиотека с цел формиране на различни умения и компетентности: 

четене; умения за търсене и ползване на информация от различни информационни 

източници; самообразование; креативност; личностно израстване и обогатяване. 

 

Отг.: класни ръководители, учители ЦОУД Срок: учебната 2022/2023 г. 

 

Ж. Дейности, свързани с грижа за здравето на учениците 
 

1. Осигуряване на достъп до медицинско обслужване в училище; 

 

Отг.: Директор Срок: учебната 2022/2023 г. 

 

2. Осигуряване на сигурна и безопасна материална база; 



 

Отг.: Директор Срок: постоянен 

 

3. Прилагане на програми свързани със здравното образование, здравословно хранене, 

първа долекарска помощ и др. Провеждане на беседи по здравни теми, свързани с 

превенция и здравословен начин на живот; 

 

Отг.: РЗИ,класни ръководители, родители Срок: учебната 2022/2023г. 

 

4. Провеждане на тематични инструктажи. 

 

Отг.: касни ръководители, учители ЦОУД Срок: учебната 2022/2023 г. 

 

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

материални награди 



1. Предлагане на ученици за поощряване за високи постижения: в образователната 

дейност; в заниманията по интереси; за приноса им към развитието на 

институционалната общност; 

 

Отг.: всички учители Срок: учебната 2022/2023 г. 

 

2. Определяне на конкретните критерии, на които трябва да отговарят децата и 

учениците, за да бъдат удостоени с определена награда; 

 

Отг.: педагогически съвет и Директор Срок: учебната 2022/2023 г. 

 

3. Награждаване на учениците за постигнати високи постижения в учебната дейност; 

класиране на призови места в национални и международни състезания, олимпиади, 

конкурси, фестивали и др.; проява на гражданска доблест и участие в доброволчески 

или благотворителни инициативи. Наградите могат да бъдат: грамоти; плакети; 

предметни награди и др.; 

 

Отг.: Класни ръководители Срок: учебната 2022/2023 г. 

 

4. Излъчване на клас покриващ критериите за участие в конкурс „Клас на годината“ и 

последващо участие за конкурса „ Клас на месеца“; 

 

Отг.: класни ръководители Срок: учебната 2022/2023 г. 

 

5. Връчване на похвални писма до родителите на ученици с отличен успех и високи 

постижения в образователната дейност. 

 

Отг.: класни ръководители; Директор Срок: учебната 2022/2023 г. 

 

И. Дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното 

поведение: 
 

1. Професионална подкрепа насочена към ученици, педагогически специалисти и 

родители; 

 

Отг.: Специлаист Срок: учебната 2022/2023 г. 

 

2. Създаване на условия за сътрудничество и ефективна комуникация между всички 

участници в образователния процес. Провеждане на регулярни екипни срещи с цел 

информираност и целенасочена работа за подобряване на психологическия климат в 

класовете и утвърждаването на атмосфера на доверие и подкрепа; 

 
Отг.: специалист; класни ръководители Срок: В края на първи учебен срок 2022/в края на 

учебната 2023 г. 



3. Предоставяне на методическа помощ на учителите за превенция на тормоза и 

насилието, и за преодоляване на проблемното поведение на учениците. Провеждане на 

вътрешно училищни обучения на педагогически и непедагогически специалисти за 

справяне с агресията в училище; 

 

Отг.: Специалист Срок: учебната 2022/2023 г. 

 

4. Осъществяване на групова работа с ученици и/или кризисна интервенция. Подпомагане 

на учениците при решаването на конфликти и създаване на отношения, основани на 

толерантност, приемане и разбирателство; 

 

Отг.: Специалист; класни ръководители Срок: Учебната 2022/2023 г. 

 

5. Работа насочена към средата, в която се намира детето или ученикът-семейство, 

връстници; 

 

Отг.: Специалист; класни ръководители Срок: Учебната 2022/2023 г. 

 

6. Проучване в училищната среда и идентифицирането на вида проявена агресия, както и 

определянето на агресор и жертва. Предоставяне на индивидуално консултиране на 

жертвите на насилие, агресора, родители и учители за справяне с насилието и тормоза в 

училище; 

 

Отг.: класни ръководители; специалист; училищния координационен съвет 

Срок: Учебната 2022/2023 г. 

 

7. Предлагане за обсъждане на Училищния координационен съвет на всеки регистриран 

случай на проява на насилие или тормоз в училище. Прилагане разработения план за 

противодействие на училищния тормоз, изготвен на основата на общоприет 

Механизъм за справяне с насилието и тормоза в училищната среда; 

 

Отг.: Училищния координационен съвет; всички учители; специалист/координатор 

Срок: Учебната 2022/2023г. 

 

8. Провеждане на лекции, беседи, презентации, тематични игри на следните 

теми: „Тормоз и насилие, видове тормоз в училище“; „ Разликата между играта и 

насилието“; „Заедно срещу насилието в училище“; „Кибертормозът“; „Правилата в 

нашата класна стая“; „Разрешаване на конфликти“, „ Емоционална интелигентност“; 

 

                                                                         Отг.: психолог; класни ръководители

  

                                                                                        Срок: учебната 2022/2023 г. 

 
9. Съвместна работа с ученическия съвет и ученици доброволци в дейности, насочени 

към приобщаването на ученици със специални образователни потребности, ученици в 

неравностойно положение и подпомагането им да намерят, и заемат своето място в 



училищния живот и обществото. Изграждане на чувство на емпатия и формиране на 

умения за проява на просоциално поведение: 

 

• Провеждане на тематични училищни конкурси и мероприятия, осигуряващи 

възможности за изява на учениците; 

• Спортни мероприятия. 

 

Отг.: Ученически съвет Срок: учебната 2022/2023 г. 

 

10. Включване на родителите в различни съвместни дейности с цел установяването на 

добър диалог и отношения на доверие между ученици, родители и учители; 

 

Отг.: класни ръководители, спецалист Срок: учебната 2022/2023 г. 

 

11. Съвместна работа с Дирекция „Социално подпомагане“; „Детска педагогическа стая“; „ 

Държавна агенция за закрила на детето“ и други институции, с цел преодоляване 

проявите на насилие и тормоз от второ и трето ниво в институционалната среда; 

 

Отг.: Ръководство; психолог; класни ръководители Срок: учебната 2021/2022 г. 

 

12. Съвместна работа с УКПППМН при случаи на тормоз и насилие от второ и трето ниво 

в училище. Периодично разглеждане и оценка на случаите; 

 

Отг.: УКПППМН; УКС; психолог Срок: Учебната 2022/2023 г. 

 

Й. Дейности за превенция на обучителните трудност: 

 
1. Допълнително обучение по отделен учебен предмет насочено към ученици, които 

българският език не е майчин, в учебни (от 60 до 120 учебни часа годишно) и 

неучебни дни (не повече от 80 учебни часа); 

 

Отг.: всички учители Срок: учебната 2022/2023 г. 

 

2. Допълнително обучение за ученици, които имат системни пропуски по даден учебен 

предмет ( срочна оценка слаб 2, три поредно поставени оценки слаб 2, или 

непокриващи праговата стойност за успешност при НВО), в учебни (от 60 до 120 

учебни часа годишно) и неучебни дни (не повече от 80 учебни часа); 

 

Отг.: всички учители Срок: учебната 2022/2023 г. 

 

3. Провеждане на допълнително обучение по отделни учебни предмети за компенсиране 

на липсата на взаимодействие с учителя на ученици, които се обучават несинхронно от 

разстояние в електронна среда при условията на обявена извънредна епидемична 

обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен. 



При наличие на необходимите технически и технологични средства, обучението в дневна, 

индивидуална или комбинирана форма от разстояние в електронна среда може да се 

извършва за отделен ученик за най-малко 10 учебни часа месечно разпределени между 

учебните предмети в зависимост от дела им в училищния учебен план. Допълнителното 

обучение може да се осъществява синхронно от разстояние в електронна среда до края на 

извънредната епидемична обстановка или може да се провежда и по време на лятната 

ваканция с обща продължителност не повече от 80 учебни часа. Потребностите от 

допълнителното обучение за учениците се определят от учителя по предмета и от 

координатора, а за учениците със специални образователни потребности- от екипа за 

подкрепа за личностно развитие. 

 

Отг.: всички учители Срок: учебната 2022/2023 г. 

 

3. Допълнително обучение за ученици, които напредват при обучението по даден 

предмет; 

Отг.: всички учители; допълнителни специалисти Срок: учебната 2022/2023 г. 

 

4. Допълнителни консултации по отделните учебни предмети в рамките на работното 

време на учителя, по предварително одобрен и изготвен график на провеждането им; 

 

Отг.: всички учители Срок: учебната 2022/2023 г. 

 

5. Установяване на силните страни на всeки ученик и индивидуалните нагласи и 

мотивации към учебния процес и училищната общност; 

 

Отг.: всички учители Срок: м. 11. 2022 г. 

 

6. 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; 

 

Отг.: всички учители Срок: учебната 2022/2023 г. 

 

7. Отчитане на индивидуалния напредък в обучението на всеки ученик и за 

придобитите компетентности – знания, умения и отношения; 

 

Отг.: всички учители Срок: в края на първи учебен срок и в края на учебната година. 

 

8. Насочване на ученика към занимания, съобразени с неговите потребности, с цел 

повишаване на мотивацията за участие в учебния процес; 

 

Отг.: всички учители Срок: учебната 2022/2023 г. 

 

  

V. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА 

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИКА 

А. Работа с дете и ученик по конкретен случай: 

1. При необходимост за деца в риск, ученици със специални образователни потребности 



или ученици с изявени дарби се формулира случаят от водещия на случая определен в 

отдел „Закрила на детето“, извършва се оценка на индивидуалните потребности , 

определят се цели и действия насочени към ученика, изготвя се план за подкрепа, 

предоставя се взаимодействие и работа с подкрепяща среда и се проследяват 

резултатите. 

Отг.:ЕПЛР; всички учители Срок: учебната 2022/2023г. 

 
Б. Психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, 

зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните 

нарушения и при физически увреждания: 

1. При необходимост се осъществяват дейностите свързани с подпомагане на учениците 

със затруднения, увреждане или разстройство на тяхното психично здраве за постигане 

оптимално ниво на самостоятелност и за придобиване и прилагане на умения, 

необходими за пълноценно приобщаване в системата на образованието. 

Отг.:ЕПЛР; всички учители Срок: учебната 2022/2023г. 

 

 

В. Осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана 

подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, 

дидактически материали, методики и специалисти: 

1. Достъпна физическа и архитектурна среда, подходящи условия за равен достъп до 

образование за всички ученици. Предоставяне на входни и комуникационни 

пространства; помещения за общо ползване; подходящи съоръжения за различните 

видове увреждания; достъпен маршрут; специализирана подкрепяща среда-оборудване 

при необходимост. 

Отг.: Директор Срок: учебната 2022/2023г. 
 

Г. Предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за 

учениците със сензорни увреждани: 

1. Предоставяне на подкрепа за личностно развитие на учениците за осигуряване на 

непрекъснатост при прехода им през различните етапи и степени на образование; 

Отг.:ЕПЛР; всички учители Срок: учебната 2022/2023 г. 
 

2. Адаптиране на учебното съдържание съобразно индивидуалните потребности на децата 

и учениците със специални образователни потребности; 

Отг.:ЕПЛР; всички учители Срок: учебната 2022/2023г. 
 



3. Осигуряване на помощни средства и специализирани технологии в образователния 

процес; 

Отг.:ЕПЛР; всички учители; Директор Срок: учебната 2022/2023 г. 
 

4. Осигуряване на терапевтична подкрепа и рехабилитация на децата и учениците; 

Отг.:ЕПЛР; всички учители Срок: учебната 2022/2023г. 

5. Осигуряване на обучение по учебни програми по специалните учебни предмети за 

ученици със сензорни увреждания; 

Отг.:ЕПЛР; допълнителни специалисти Срок: учебната 2022/2023г. 

 
 

6. Използване на подходящи обучителни материали и учебни помагала. 
 

Отг.:ЕПЛР; всички учители; ресурсни учители Срок: учебната 2022/2023г. 
 

Д. Ресурсно подпомагане: 

1. Осигуряване на ресурсни учители и педагогически специалисти за сформиране на 

екипи за подкрепа на личностно развитие на ученици със специални образователни 

потребности; 

Отг.:Директор Срок: учебната 2022/2023г. 
 

2. Провеждане на ресурсно подпомагане от ЕПЛР на всяко дете спрямо плана за подкрепа 

на всеки ученик. 

 
Отг.:ЕПЛР; ресурсни учители Срок: учебната 2022/2023г. 


