
                                           
 

УТВЪРДИЛ:              ПРОЕКТ! 

  ИНЖ. АНГЕЛ  ЖИЛАНОВ 

  Кмет на Община Горна Малина 

 

 

СЪГЛАСУВАЛ: 

  РОСИЦА ИВАНОВА 

Началник РУО София-регион 

 

ПЛАН   

На дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците  

в Община Горна Малина 

през 2021 година 

 
Стратегическа цел: Осигуряване на ключови фактори и ресурси за устойчиво прилагане в общинските образователни институции 

на общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в пълнотата и дълбочината, предвидени в 

нормативната уредба 

 

Оперативни цели и 

мерки 

Дейности Срок на 

изпълнение 

Финансиране Отговорни 

институции 

Очаквани 

резултати 

Оперативна цел 1: Осигуряване на процес и среда на учене,  премахващи пречките пред ученето и създаващи възможности за развитие и 

участие на подрастващите във всички аспекти на живота на общността 

Мярка 1: 

Осигуряване на 

качествено и 

задълбочено 

оценяване на 

индивидуалните 

потребности на 

Екипна работа между учителите и другите 

педагогически специалисти, съгласно 

Наредба за приобщаващото образование 

постоянен Не е 

необходимо 

ДГ и Училищата 

Всички учители 

Извършена оценка 

на обучителните 

затруднения и 

приети мерки за 

обща подкрепа за 

преодоляване на 

обучителните 

Изготвяне на програми за развитие на 

учениците с обучителни трудности 

м.  ІХ-Х             не Учил.ръководство 

Учители 

Изготвяне на оценка на риска от обучителни   ДГ „Вяра, 



децата и учениците 

и разграничаване на 

нуждата от обща и 

от допълнителна 

подкрепа. 

затруднения на децата от предучилищна 

възраст – 5-6 годишни при установяване 

готовността им за училище и ранно 

оценяване от педагогическите специалисти в 

детската градина на потребностите от 

подкрепа за личностно развитие на децата от 

3 до 3,5 години  

Надежда, Любов” трудности и оценка 

на риска 

Мярка 2: Прилагане 

в образователните 

институции на 

методи и подходи за 

ефективна работа с 

децата и учениците 

във формите за обща 

подкрепа за 

личностно развитие 

Допълнително обучение на учениците – 

консултации, обучение с ресурсен учител, 

оказване психологическа подкрепа на 

учениците.  

постоянен бюджет на 

отговорните 

институции  

Образователните 

институции (ОИ) 

Оценен и 

преодолян  риск от 

обучителни 

трудности на деца 

от 3 до 5 г. Усвоен 

учебен материал. 

Разширени знания 

и умения. 

Получени морални 

или материални 

награди 

Организиране в учебните институции на 

логопедична работа с децата 

постоянен бюджет на 

ОИ 

ОИ 

Кариерно ориентиране на учениците, 

занимания по интереси, библиотечно-

информационно обслужване, грижа за 

здравето 

постоянен бюджет на 

ОИ 

ОИ 

Поощряване с морални и с материални 

награди 

постоянен бюджет на 

ОИ и ОбГМ 

ОИ и ОбГМ 

Мярка 3: 

Организиране в 

образователните 

институции на 

допълнителна 

подкрепа за 

личностно развитие 

на децата и 

учениците със СОП 

Създаване на ЕПЛР в ДГ и училищата за 

извършване оценка на индивидуалните 

потребности и за предоставяне на  

допълнителна подкрепа на децата със СОП. 

Диагностициране на точните проблемни 

области на учениците с обучителни 

затруднения. Взаимодействие с РУО и 

общината. 

В началото 

на учебната 

година 

От бюджета 

на 

отговорните 

институции 

Училищата Интегрирани и 

осигурени 

възможности за 

напредък в 

обучението, 

възпитанието и 

социализацията на 

децата със СОП 

Разработване на индивидуален учебен план и 

програма за учениците със СОП, изготвяне на 

седмично разписание, съобразено с 

индивидуалните потребности на ученика. 

Прилагане на иновативни дидактически 

упражнения и игри. 

В началото 

на учебната 

година 

От бюджета 

на отг. 

институции 

Училищата Индивидуален 

подход за всяко 

дете. Осигуряване 

на ресурсен учител, 

на рехабилитация и 

социална 

интеграция Дейности на ЦСРИ – Горна Малина за децата 

със СОП и със здравословни проблеми 

постоянен Държ.Бюджет 

ДГ,СУ,ОУ 

ЦСРИ 

Мярка 4: Дейности 

в образователните и 

Изготвяне съвместно с учениците на правила 

за поведението им в клас, училище и на 

обществено място. Мероприятия по 

През цялата 

година 

От бюджета 

на отг. 

институции 

Училищата, 

МКБППМН, 

Компетентните 

Изработен 

Механизъм за 

противодействие 



културните 

институции и между 

всички компетентни 

институции за 

предотвратяване 

нарушения на 

дисциплината и 

прояви на агресия и 

тормоз от и спрямо 

деца и ученици. 

превенция на неизвинените отсъствия и на 

отпадането от училище съвместно с 

родителите. Провеждане на лекции, беседи, 

презентации в начален,среден и горен курс на 

следните теми: „Насилие между деца”, 

„Домашно насилие”, „Разрешаване на 

конфликти”, „Сексуален тормоз”, „Агресия и  

нейното проявление”, „Рисково сексуално 

поведение”, „Равнопоставеност на половете”, 

„Кибер-тормоз” 

институции, 

родителите 

на училищния 

тормоз и насилие. 

Мотивирани 

ученици. 

Информирани 

родители. Засилен 

родителски 

контрол 

Ангажиране на Ученическия съвет и ученици 

доброволци в дейности, насочени към 

приобщаване на ученици в риск, ученици в 

неравностойно положение и подпомагането 

им да намерят и заемат своето място в 

училищния живот и обществото.. 

През цялата 

година 

не Училищата, 

ученическите 

съвети 

Менторство на 

ученическите 

съвети и ученици 

доброволци на 

децата в риск 

Мярка 5: 

Осигуряване на 

възможности за 

разнообразна 

личностна изява на 

всички деца и 

ученици като 

средство за 

утвърждаване на 

позитивна 

самооценка и 

мотивиране. 

Обща подкрепа за личностно развитие чрез 

организиране и провеждане на училищни 

мероприятия. Провеждане на тематични игри 

и беседи от ученици в горен курс на ученици 

в начален и среден курс. Спортни и културни 

мероприятия в клас, на училищно и 

общинско ниво. Подкрепа и закрила за 

талантливите деца от образователните 

институции и община Горна Малина. 

Участие на децата и учениците в занимания 

по интереси в училищата и в детската 

градина, както и в общински мероприятия. 

През цялата 

година 

От бюджета 

на отг. 

институции 

ДГ, училищата, 

читалищата 

Преодоляна 

социална изолация 

на децата и 

учениците. 

Осигурено поле за 

изява. Получена 

подкрепа и закрила 

за талантливите 

деца от ОИ и 

община Горна 

Малина 

Мярка 6:  Дейности 

на образователните 

институции и на 

общината за 

подкрепа на дарбите 

и талантите на 

децата и учениците. 

Осигуряване на допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците с 

изявени дарби. Учредяване на морални и 

материални награди за децата на училищно и 

общинско ниво. Осигуряване участие на 

учениците в олимпиадите и състезанията на 

МОН и в дейностите от общинския, 

През цялата 

година 

От бюджета 

на отг. 

институции 

Училищата и 

Община Горна 

Малина 

Мотивиране, 

насърчаване и 

награждаване 

уменията на децата 



Поощрения и 

награждаване на 

децата и учениците 

на училищно и 

общинско ниво 

регионалния и националния календар. 

Участие в регионални състезания, конкурси и 

други инициативи, организирани от РУО  

София-регион. 

Мярка 7. Дейности 

по кариерно 

ориентиране и 

консултиране като 

част от общата 

подкрепа за 

личностно развитие 

Кариерно ориентиране на учениците чрез 

осигуряване на информационни материали, 

провеждане на ролеви игри и решаване на 

казуси на тема: ”Моята работа”, писане на 

СV и мотивационно писмо, беседи с външни 

гости, родители, бизнесмени с различни 

професии. 

През 

годината 

От бюджета 

на отг. 

институции 

Училищата Запознаване на 

учениците с хора 

от различни 

професии. 

100% ученици 

продължават 

образованието си 

СУ – Горна Малина и ОбУ – Априлово 

промотират своите специалности от 

професии пред седмокласниците в общината 

постоянен От бюджета 

на отг. 

институции 

Училищата Надграждане 

знанията на 

учениците 

Представяне на учениците и родителите на 

утвърдения държавен план – прием в VІІІ 

клас. 

 М. април Не е 

необходимо 

Училищата Публично 

показване на 

знания и умения 

Мярка 8. 

Предотвратяване на 

напускане на 

училище и 

ефективно 

включване на 

отпаднали или 

необхванати от 

образователния 

процес ученици 

обратно в 

образователната 

система 

Екипът за обхват в общината следи редовно 

информацията в  електронната платформа на 

Механизма за незаписани, с неизвинени 

отсъствия или отпаднали от системата 

ученици и отбелязва взетите мерки 

постоянен От бюджета 

на ОбГМ 

Общинска 

администрация 

Брой ефективно 

включени ученици 

в системата на 

образованието 

Директорите на образователните институции 

изпращат доклад до кмета на общината за 

всеки отпаднал от училище ученик  

постоянен не Директорите Брой отпаднали от 

системата на 

образованието 

Прилагане на нормативната уредба за 

оценяване индивидуалните потребности от 

допълнителна подкрепа на деца в риск. 

 през 

годината 

От бюджета 

на отг. 

институции 

Училищата и 

Община Горна 

Малина 

Брой регистрирани 

ученици в 

образователната 

система 

Организиране от училищата на допълнителни 

обучения на учениците с обучителни 

затруднения от І до VІІ клас. 

постоянен Бюджет ОИ и 

проекти 

Училищата Повишена 

успеваемост на 

учениците 

Ефективност на целодневната организация на 

учебния ден за предотвратяване на 

напускането на училище. 

постоянен Бюджет ОИ Училищата Записани в 

ЦДОУП 



Участие на образователните институции в 

Национална програма „Заедно за всяко дете”, 

модул  „Екипи за обхват”.  

постоянен Бюджет ОИ Училищата Брой ученици, 

получили подкрепа 

Мярка 9. 

Гражданско, 

здравно, екологично 

и интеркултурно 

образование 

В часа на класния ръководител, в културните 

институции в Община Горна Малина работа 

по гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование на децата и 

учениците 

През цялата 

година 

не Училищата и ДГ, 

културните 

институции 

Реализирани 

тематични 

дейности 

Оперативна цел 2: Осигуряване на качество на човешките ресурси за ефективно посрещане на разнообразието от потребности на всички 

деца и ученици  

Мярка 1: 

Осигуряване на 

специалисти в 

училищата и 

детските градини за 

предоставяне  на 

обща и 

допълнителна 

подкрепа за 

личностно развитие 

Осигуряване на ресурсни учители за 

краткосрочна или дългосрочна допълнителна 

подкрепа на децата със СОП 

В началото 

на учебната 

година 

От бюджета 

на отг. 

институции 

ДГ, училищата Подпомогнати 

ученици за 

преодоляване на 

трудности в 

процеса на учене и 

за получаване на 

обща и 

допълнителна 

подкрепа 

Взаимодействие между образователните 

институции и ЦСРИ – Горна Малина за 

съвместно ангажиране на педагогически 

съветници, психолози, логопеди и 

рехабилитатори. 

постоянен От бюджета 

на ОИ и 

ЦСРИ 

ДГ, училищата, 

ЦСРИ 

При необходимост  директорите назначават 

помощник на учителя 

постоянен От бюджета 

на ОИ 

ДГ, училищата 

Мярка 2: 

Повишаване 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти за 

придобиване и 

усъвършенстване на 

компетентности за 

идентифициране на 

потребностите и 

предоставяне на 

обща и 

допълнителна 

подкрепа  

Членовете на Екипите за подкрепа за 

личностно развитие в училище и ДГ да 

прилагат нормативно предписаните методики 

за оценяване. Дейности за оценка на 

индивидуалните потребности на децата. 

Провеждане на обучения на учители, 

педагогически и други специалисти, 

работещи по теми, свързани с 

приобщаващото образование  

 през 

годината 

От бюджета 

на отг. 

Институции, 

По програми 

и проекти 

ДГ и Училищата  Обучени членовете 

на Екипите 

Повишена 

квалификация на 

педагогическите 

специалисти 



Мярка 3: 

Осигуряване на 

методическа 

подкрепа на екипите 

за подкрепа за 

личностно развитие  

Обучение на учителите в ДГ за извършване 

на ранно оценяване на развитието на детето и 

на риска от обучителни трудности. 

Организиране/участие във форми за 

представяне на добри практики на училищно, 

общинско и областно ниво 

 през 

годината 

От бюджета 

на отг. 

Институции, 

По програми 

и проекти 

ДГ  Обучени 

педагхози, ранен 

скриниг на децата 

Мярка 4: 

Сътрудничество 

между учителите и 

обмен на добри 

практики 

Провеждане на работни съвещания с 

директори и педагогически специалисти за 

оказване на методическа подкрепа по 

въпросите на приобщаващото образование; 
Организиране на форуми за споделяне на 

опит и на добри практики от учителите на 

училищно и общинско ниво 

 през 

годината 

От бюджета 

на отг. 

Институции, 

програми и 

проекти 

ДГ и Училищата  Обмен на 

информация, 

придобиване на 

опит и добри 

практики 

Оперативна цел 3: Осигуряване на подходящи материални условия и достъпност на средата за обучение на деца и ученици със СОП в 

общинските образователни институции 

Мярка 1:  

Подобряване на 

достъпността на 

архитектурната 

среда в ОИ като 

подкрепяща среда  

Продължаване изграждането на съоръжения 

за достъпност на входовете на 

образователните институции. Адаптиране на 

детските площадки и съоръжения за игра за 

деца с увреждания. 

лятото Бюджет ОИ, 

ОбГМ 

Директорите на 

ОИ и ОбГМ 

Достъпна среда 

Мярка 2:  

Организиране на 

необходимите 

разумни улеснения 

за участие на 

учениците със  СОП 

в НВО и ДЗИ 

Разясняване на родителите на улесненията, 

които ученици със СОП могат да ползват по 

време на НВО и ДЗИ 

Преди 

изпити 

не Училищата Успеваемост на 

учениците със СОП 

Осигуряване на консултант за учениците със 

СОП по време на НВО и ДЗИ 

Преди 

изпити 

не Училищата Експертна 

подкрепа 

Оперативна цел 4: Устойчивост на взаимоотношенията между участниците в образователния процес (деца/ученици, педагогически 

специалисти и родители) и между институциите за осигуряване на най-добрия интерес на детето и ученика 



Мярка 1: 

Поддържане на 

работещи практики 

за изпълнение на 

нормативните 

изисквания за 

уведомяване на 

отделите за закрила 

на детето от страна 

на ОИ 

Директорът на ОИ писмено уведомява отдела 

за закрила на детето по местоживеене при 

отказ от страна на родителя/настойника да 

даде съгласие, да окаже съдействие или да 

подпомогне реализирането на дейностите по 

чл. 45 (проблемно поведение на ученика) от 

Наредбата за приобщаващото образование  

постоянен не Директорите на 

ОИ 

Съдействие от 

отдел „Закрила на 

детето” за 

преодоляване на 

проблемно 

поведение на 

ученик 

Директорът на училището задължително 

писмено уведомява родителя/настойника за 

откриването на процедура по налагане на 

санкция на ученика. 

постоянен не Директорите на 

ОИ 

Информиран 

родител за 

проблемно 

поведение на 

детето му 

Преди налагане на санкцията 

„предупреждение за преместване в друго 

училище“ или „преместване от дневна форма 

в самостоятелна форма на обучение“ или на 

мярката по чл. 49, ал. 3 от Наредбата за 

приобщаващото образование, директорът 

уведомява отдел „Закрила на детето“ в 

дирекция „Социално подпомагане“ по 

местоживеенето на ученика, за присъствие на 

негов представител на изслушването, с оглед 

защита на правата и интересите на ученика 

постоянен не Директорите на 

ОИ, отдел 

„Закрила на 

детето“ 

Защитени правата 

на ученика от 

представители на 

отдел „Закрила на 

детето“ в дирекция 

„Социално 

подпомагане” 

Мярка 2: 

Ефективна работа на 

ОИ с родителите на  

деца и ученици с 

обучителни 

трудности, СОП и с 

изявени дарби. 

 

Осигуряване на достъп до информация за 

правата и задълженията на децата и 

учениците, за предлаганите дейности и 

програми за обучение в условията за равен 

достъп до образование 

постоянен не ОИ – класни 

ръководители, 

педагогически 

съветници 

Информирани 

родители за 

предлаганите 

дейности и 

програми за 

развитие на децата 

им  
Повишаване информираността на родителите 

относно затрудненията в образователния 

процес на техните деца и възможностите за 

преодоляването им. Работа на училищата, 

общината и социалните служби с 

родителите/настойниците, които не изпращат 

редовно децата на училище 

постоянен не ОИ – класни 

ръководители, 

педагогически 

съветници 

Консултиране родителите на деца с изявени 

дарби и насочване към специалисти за 

развитие на детето. Информиране за 

постоянен не ОИ – класни 

ръководители, 

педагогически 



подходящи школи/клубове и за предстоящи 

конкурси, пленери, олимпиади 

съветници 

Оперативна цел 5: Сътрудничество с други институции и с гражданското общество за реализиране на  целите и принципите на 

приобщаващото образование 

Мярка 1: 

Използване 

ресурсите на ЦСРИ 

– Горна Малина за 

допълнителна 

подкрепа 

Двигателна рехабилитация, трудотерапия и 

логопедична подкрепа за деца/ученици със 

СОП и с хронични заболявания 

 през 

годината 

От бюджета 

на отг. 

Институции, 

По програми 

и проекти 

ОИ и ЦСРИ Подобряване на 

здравния статус на 

децата 

Мярка 2: Дейности 

на Народните 

читалища за 

личностното 

развитие на децата 

Приобщаване на учениците като редовни 

ползватели на библиотеките и 

информационните центрове в тях. 

Включването им в самодейни състави. 

Занимания по интереси през ваканциите 

През цялата 

година 

не ОИ и НЧ Преодолени 

нагласи и 

стереотипи 

 

Настоящият план е отворен за допълнения на нови инициативи, участия и мероприятия, възникнали по време на едногодишния период за 

изпълнението му.  
 

Изготвил:  

Ганка Христова, гл. експерт  „Образование, култура, вероизповедание и младежки дейности” 
 

 

Приет с Решение № ____ от Протокол № ______________ г. на Общински съвет  Горна Малина. 

 

   

Председател на Общински съвет  Горна Малина: 

       (Иван Ников) 


