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Средно училище „Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево, 

 общ.Струмяни, обл.Благоевград 
 

 

 

Утвърдил :             /п  

Директор : Лиляна Велкова 

 

 

ПЛАН 
 на Екип за подкрепа на личностното развитие  

 в СУ "Св. Паисий Хилендарски" с. Микрево,  

определен със заповед № РД-06- 73 / 08.10.2018г.  

за учебната 2018/2019 година 
    

 

І. Предмет:  

Проучване, анализиране и подпомагане на цялостното развитие, обучение 

и възпитание на децата и учениците със специални образователни 

потребности и адаптирането им към училищния и социален живот. 

 

ІІ. Основна цел:  

Осигуряване на достъпна среда и подпомагане на обучението и 

възпитанието на деца и ученици със специални  образователни 

потребности и съдействие при пълноценното им приобщаване и 

интегриране в училище.  

 

ІІІ. Задачи: 

 Формиране на толерантност и уважение към правата на учениците с 

увреждания; 

 Допълнителната подкрепа за личностно развитие на ученици със 

специални образователни потребности; 

 Приобщаване на учениците със специални образователни потребости 

в процеса на обучение и включването им в училищния живот; 

 Оказване на съдействие и осигуряване на методическа помощ на 

учителите от училището при работат им с ученици със специални 

образователни потребности; 

 Оказване на подкрепа на родителите на деца и  ученици със 

специални образователни потребности; 
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ІV. Дейности и график за тяхното изпълнение : 

 

Срок Дейности през І-ви учебен срок Участници 

м.10.2018г. 1. Изготвяне и приемане на план-график 

за работа на Екип за подкрепа на 

личностното развитие. 

3.Запознаване с  план-график на ПС и 

утвърждаването му от директора на 

училището. 

Всички членове на 

екипа 

м.10. 2018г. 

 

1.Извършване на психолого-

педагогическа оценка на учениците със 

СОП. 

2.Оказване на съдействие и помощ на 

учителите за изготвянето на 

индивидуални  учебни  програми по 

предмети и съгласуването им с 

координатора на Екип за подкрепа на 

личностното развитие и утвърждаването 

им от директора на училището. 

 

Членовете на 

екипа; родител/ите 

на детето 

м.11.2018г. 

 

1.Изготвяне на план за подкрепа на 

всеки ученик със СОП. 

2.Запознаване на родителите с ИУП и с 

Плановете за допълнителна подкрепа. 

Членовете на 

екипа; родител/ите 

на детето; 

учителите по 

отделните 

предмети 

І.-ви учебен 

срок 

Работа с учениците със СОП за 

постигане на целите, заложении в ПП и 

ИУП. 

Членовете на 

екипа; 

Родител/ите на 

детето/ децата със 

СОП 

Учители 

01.11.2018г. Включване на учениците със СОП в 

дейностите и мероприятията по повод 1-

ви ноември- Ден на народните будители 

и патронен празник на училището. 

Членове на екипа и 

учители 

21.11.2018г. Включване на учениците със СОП в 

организирани училищни мероприятия за 

Деня на Християнското семейство. 

 

Членовете на 

екипа; 

 

03.12.2018г. Отбелязване на Международният ден на Членовете на 
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хората с увреждания. екипа; 

 

м.12.2018г. Включване на учениците със СОП в 

организираните училищни мероприятия 

за Коледно-новогодишните празници.  

 

Членовете на 

екипа; 

 

м.02.2019г. 

 

1.Проследяване динамиката в 

развитието на учениците със СОП през 

І-вия учебен срок. 

2.Отчитане на резултатите от 

изпълнението на ИУП на 

децата/учениците  със СОП .  

3.Отразяване на резултатите  в Плана за 

подкрепа, внасяне на промени, ако е 

необходимо.  

Членовете на 

екипа; родител/ите 

на детето; 

Учителите по 

отделните 

предмети 

м.02.2019г. Изгоготвяне на доклад-анализ за 

дейността на екипа през І-вия  учебен 

срок и представянето му на директора. 

Членовете на 

екипа 

Дейности през ІІ-ри учебен срок 

ІІ-ри учебен 

срок 

Работа с учениците със СОП за 

постигане на целите, заложении в ПП. 

Членовете на 

екипа; 

Родител/ите на 

детето/ децата със 

СОП 

Учители 

 

м.05.2019г. Включване на учениците със СОП в 

отбелязване Денят на Земята. 

Членовете на 

екипа 

24.05.2019г. Участие на учениците със СОП в 

училищната програма по повод 24-ти 

май. 

Членовете на 

екипа 

м.06.2019г. Отчитане на резултатите от 

изпълнението на ПП на учениците  със 

СОП от начален етап през учебната 

година. 

 

 

Членовете на 

екипа; родител/ите 

на детето; 

Учителите по 

отделните 

предмети 
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м.06.2019г. 1.Проследяване динамиката в 

развитието на учениците със СОП 

обучаващи се по План за допълнителна 

подкрепа /от V-VІІІ клас/ и изготвяне на 

доклади. 

2.Иготвяне на доклад за дейността на 

екипа през учебната година.  

3. Изпращане на доклад до  РУО на 

МОН гр. Благоевград. 

Членове  на екипа; 

Координатор. 

Директор. 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ЕКИПА: 

 

ОСНОВНИ: 

 м. октомври 2018г. 

 м. февруари 2019г. 

 м. юни 2019г. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ: 

 При всяка необходимост; 

 

 

 

 


