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УСПЕШНИ ПРАКТИКИ И ПРОЦЕДУРИ 

ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ В СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ ГР. САМОКОВ 

 Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на 

индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и 

ученици чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред 

ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и участие на децата и 

учениците във всички аспекти на живота на общността. 

 На учениците в СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков се предоставя обща и допълнителна 

подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и 

социална среда за развитие на способностите и уменията им. Подкрепата за личностно развитие се 

прилага в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на всеки 

ученик. 

 За реализиране на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие в училище 

работят педагогически съветник, психолог, логопед, ресурсен учител според потребностите на 

учениците. Общата подкрепа за личностно развитие се предоставя и от учителите. 

 В СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ ГР. САМОКОВ Е ОСИГУРЕНА: 

Учебна 

година 

Брой 

ученици 

за обща 

подкрепа 

Наложени 

санкции 

Допълнителна подкрепа 

Брой 

у-ци 

СОП 

Брой 

у-ци 

риск 

Брой у -

ци с  

изявени 

дарби 

Брой у -ци с   

хронични 

заболявания 

2017/2018 419 86 12 5 1 1 

2018/2019 435 39 16 15 1 2 

2019/2020 433 33 15 12 0 3 

2020/2021 451 33 15 9 0 1 

 Броят на ЕПЛР в училището ежегодно е по – голям или равен на броя на посочените в 

таблицата ученици, за които се оказва допълнителна подкрепа. 

 През всяка учебна година е осигурена обща подкрепа на съответните ученици, от които 

изброените ученици са с допълнителна подкрепа по чл. 187 (2) от ЗПУО „Допълнителната 

подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца и ученици:  

1. със специални образователни потребности;  

2. в риск;  

3. с изявени дарби;  

4. с хронични заболявания“   

и чл. 70 (1) от Наредбата за приобщаващо образование „Допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците се предоставя въз основа на извършена оценка на индивидуалните 

им потребности“.  

Ежегодно на всички тях са създадени екипи за подкрепа на личностното развитие със 

заповед на директора по чл. 188 (3) от ЗПУО „Екипът за подкрепа за личностно развитие се 

създава със заповед на директора за определено дете или ученик по чл. 187, ал. 2“. Приложение 

№1  

 За учениците със специални образователни потребности ЕПЛР работи съвместно с 

родителите им като екипът извършва:  
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1. идентифициране на силните страни на детето или ученика, затрудненията, свързани 

с развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване; 

Приложение № 2 

2. извършва оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика;  

3. изготвяне и реализиране на план за подкрепа; Приложение № 3 

4. извършване на наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай; 

Приложение № 4 

5. изпълняване и на други функции, предвидени в държавния образователен стандарт 

за приобщаващото образование. 

Въз основа на подадено заявление в деловодството на училището от родител на ученик 

със СОП се извършва оценка на потребностите му от ЕПЛР, след което предлага на директора на 

РЦПППО да одобри/не одобри предоставянето на допълнителна подкрепа. 

 За ученици в риск по § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на ЗПУО "Дете или 

ученик в риск" е дете или ученик:  

а) без родителска грижа или чиито родители са починали, неизвестни, лишени са от 

родителски права или родителските им права са ограничени;  

б) жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или 

унизително отношение или наказание във или извън семейството му;  

в) в опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, морално, 

интелектуално и социално развитие.   

За всички ученици в тази графа е извършено проучване и оценяване на възможните 

рискиве. Приложение № 5 

 За ученици с изявени дарби по § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на ЗПУО 

„Дете или ученик с изявени дарби" е дете или ученик с трайни способности и постижения в 

областта на науката, изкуството или спорта, надвишаващи постиженията на неговите връстници“ в 

училището е записана 1 ученичка на самостоятелна форма на обучение с доказани високи спортни 

постижения.  
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 За ученици с хронични заболявания по реда на § 1, т. 33 от допълнителните разпоредби на 

ЗПУО е ученик със среднотежки, компенсирани и реконвалесцентни форми на съответното 

хронично заболяване. За всяка слезваща година техния брой намалява. 

Ежегодно координаторът на екипите за подкрепа за личностно развитие в училището 

изготвя препоръки до директора на училището за становище по състоянието на учениците с 

допълнителна подкрепа. Приложение № 6 

За всеки разгледан случай от ЕПЛР има изготвени протоколи, с които са запознати всички 

заинтересувани лица: членове на екипите и родител. Приложение № 7 

Всеки педагогически специалист, който предоставя допълнителна подкрепа изготвя 

индивидуална учебна програма и ЕПЛР изготвя индивидуален учебен план. 

Всяка индивидуална учебна програма съдържа: 

1. кратко представяне на учебната програма; 

2. очаквани резултати от обучението по учебния предмет в края на класа за постигане на 

компетентностите – знания, умения и отношения, в съответствие с индивидуалните потребности и 

възможности на ученика; 

3. учебно съдържание (теми, компетентности, като очаквани резултати от обучението, нови понятия); 

4. препоръчително процентно разпределение на задължителните учебни часове за годината; 

5. специфични методи и форми за оценяване на постиженията на учениците; 

6. дейности за придобиване на ключови компетентности, както и за развитие на социални и 

полезни умения за самостоятелен и независим живот. Приложение № 8 

А индивидуалният учебен план съдържа: 

1. наименованията на учебните предмети/модули и седмичния брой часове по тях; 

2. пояснителни бележки за отразяване на особеностите по прилагането му. 

В пояснителните бележки към индивидуалния учебен план се определят: 

1. място за провеждане на обучението – в училище, в център за специална образователна 

подкрепа, в домашни условия или в стационарни условия в лечебно заведение; 

2. календарен график на обучението по дати и часове; 

3. специфичните методи на обучение, включително формите и методите за проверка и 

оценка, когато има такива специфики; 

4. учебните предмети от индивидуалния учебен план, по които ще бъдат изготвени 

индивидуални учебни програми. 

Индивидуалният учебен план се разработва ЕПЛР, приема се от ПС и се утвърждава от 

директора. Приложение № 9 

При налагане на санкции по чл. 199 от ЗПУО в училище се изготвят мерки за работа при 

обща подкрепа за личностно развитие. Приложение № 10 
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Приложение № 1 

  ЗАПОВЕД 

 № РД11-776/09.09.2020 г. 

 

На основание чл. 258 и чл. 259, чл. 79 (2), чл. 107 (1), (2) и (3), чл. 188 (3) и (4) от ЗПУО, за 

осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със 

специални образователни потребности, както и за  препоръчване от ЕПЛР на формата на обучение 

след съответна оценка на потребностите от обучение на лицето и при осигурена защита на 

интересите на останалите ученици от паралелката 

                                      

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М 

 

1. Екип за осигуряване на подкрепа за личностно развитие за определените ученици по чл. 

187 (2) от ЗПУО за учебната 2020/2021 година за: 

Антон Тодоров Даганов, ученик от ІIІ а клас: 

  председател: Екатерина Ковачева – класен ръководител; 

  членове: Румяна Гамалова – координатор, педагогически съветник/ психолог;  

              Екатерина Кацарова – учител в ЦДО; 

              Елза Янева - ресурсен учител; 

   Бойка Михайлова – логопед. 

Н А Р Е Ж Д А М 

2. Екипът по т. 1, съвместно с родителите да работят за: 

- идентифициране силните страни на ученика, затрудненията, свързани с развитието, 

обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване;  

- извършване на оценка на индивидуалните потребности на ученика;  

- изготвяне и реализиране план за подкрепа;  

- извършване на наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай;  

- изпълнение и на други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за 

приобщаващото образование; 

- обективно препоръчване на формата на обучение след съответна оценка на потребностите 

от обучение на лицето и при осигурена защита на интересите на останалите ученици от 

паралелката. 

Специфични функции на екипа за подкрепа за личностно развитие: 

1. Осигурява необходимия инструментариум за извършване на оценката на индивидуалните 

потребности на ученика и определя процедурата и методиката за оценката; 

2. Проучва информация и документи на ученика, включително от изследвания и 

консултации при наличие на такива и извършва наблюдение на ученика във връзка с 

провеждането на оценката;  

3. Всеки член на екипа извършва индивидуално оценка на потребностите на ученика и 

попълва съответната част в общия протокол за оценка; 

4. Екипът обсъжда проведената оценка и наблюдения на всеки член от екипа, формулира 

обща оценка на индивидуалните потребности в протокола и изготвя писмен доклад за 

извършената от него оценка, който представя на председателя на екипа в тридневен срок от 

извършването на оценката;  

5. Предлага чрез директора на училището на регионалния екип за подкрепа за личностно 

развитие на учениците със специални образователни потребности да одобри или да не одобри 

предоставянето на допълнителната подкрепа за личностно развитие; 

6. Определя вида, начините и формата на обучение на ученика на основата на оценката на 

индивидуалните образователни потребности; 

7. Разработва съобразно индивидуалните потребности на ученика и координира 

изпълнението на план за подкрепа на ученика, в който се посочват целите, задачите, видът и 
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продължителността на допълнителната подкрепа за личностно развитие, обучението по 

образователни направления съгласно държавния образователен стандарт за предучилищното 

образование/обучението по учебни предмети от училищния учебен план, обучението по 

индивидуални учебни планове и програми, ролята и отговорностите на педагогическите 

специалисти и на родителя/ настойника/ попечителя /представителя/ лицето, което полага грижи за 

детето. Планът се съхранява в личното образователно дело на ученика и е неразделна част от 

документите на училището; 

8. До един месец от извършването на оценката на необходимостта от допълнителна 

подкрепа разработва индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми по един или 

повече учебни предмети за деца със специални образователни потребности и за деца с изявени 

дарби, когато такива са необходими, за съответната учебна година с информираното писмено 

съгласие на родителя/ настойника/ попечителя/ представителя/ лицето, което полага грижи за 

детето; 

9. До един месец от извършването на оценката на необходимостта от допълнителна 

подкрепа разработва индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми за деца със 

специални образователни потребности и множество увреждания с информираното писмено 

съгласие на родителя /настойника/ попечителя/ представителя/ лицето, което полага грижи за 

детето. Индивидуалните учебни програми се разработват съвместно със специалистите от 

центровете за специална образователна подкрепа и/или от специалните училища за обучение и 

подкрепа на ученици със сензорни увреждания;  

10. Проследява периодично развитието на учениците и изпълнението на индивидуалните 

учебни програми; 

11. Извършва консултативна дейност с децата, с техните родители настойници /попечители/ 

представители/ лицата, които полагат грижи за децата, с  техните учители, свързана с 

изпълнението на плановете за подкрепа и на индивидуалните учебни програми; 

12. Извършва консултативна дейност с всички деца в паралелката в училището, в която се 

обучават деца и ученици със специални образователни потребности; 

13. Провежда екипни срещи заедно с учителите и другите педагогически специалисти в 

училището; 

14. Изготвя доклади до директора на училището в края на месец януари и в края на 

учебната година, съдържащи характеристика на развитието на ученика, постигнатите цели и 

постигнатите резултати от обучението, специалните педагогически средства и методи, приложени 

за постигане на поставените цели, оценка на развитието на ученика. 

Контролът по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично.  

Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и 

изпълнение от ЗАС на училището. 

 

ЛИЛЯНА МИНКОВА 

Директор на СУ „Отец Паисий” 

гр. Самоков 

 

Запознати със заповедта: 

 

1. Ек. Ковачева - ......................................... 

2. Ек. Кацарова - ......................................... 

3. Р. Гамалова - ………..……...………….. 

4. Е. Янева - …..……………...……..…...... 

5. Б. Михайлова - ........................................ 
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                                                                         КАРТА                                             Приложение № 2 

ЗА ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ от 

 Екатерина Ковачева,  

      начален учител   

 

І. Данни за ученика: 

 Име Антон Тодоров Даганов, клас ІІІ, роден на 16.08.2011г., възраст: 9 год. 

 

ІІ. Образователни цели и очаквани резултати  
(За учениците на количествени оценки учебните единици трябва да се опишат по-подробно, 

защото за тези ученици не се изготвят учебен план и учебна програма.) 

Образователни цели и задачи 

по учебни предмети 

Очаквани резултати 

Конкретни знания, които трябва да 

бъдат усвоени по предмета 

БЕЛ 

Усъвършенстване на уменията на ученика да  

говори и чете правилно, изразително и с разбиране. 

Овладяване и задълбочаване на знанията за 

правопис на думите при писане под диктовка, за 

гласни и съгласни звуци, отделяне на изреченията в 

текст, обособяване на начало и край на изречение.  

Овладяване на знания за строежа на езика – звук, 

сричка, дума, изречение, текст. 

Овладяване на знания за частите на речта 

съществително име, прилагателно име и глагол, 

както и за техните граматически категории род, 

число.  

Овладяване на знания за видовете изречения по цел 

на изказване, за някои правоговорни, правописни,  

пунктоационни и граматически норми. 

Овладяване на умения за възприемане и осмисляне 

на кратки по обем значими произведения от 

литературата; за споделяне на впечатления от 

чутото и прочетеното произведение; за 

самостоятелно четене на художествени и 

научнопопулярни текстове; за разпознаване на 

приказка, разказ, стихотворение и басня; 

заразграничаване на литературните герои и 

епизодите в текста. 

 

 

Математика 

Овладяване и усъвършенстване на знанията за 

едноцифрени и двуцифрени числа; събиране и 

изваждане на двуцифрени числа  с преминаване на 

десетицата и заемане от десетицата.  

Овладяване на знания за мерните единици  за 

дължина сантиметър, дециметър, както и паричните 

стойности лев и стотинки;  за тежест –килограм. 

Овладяване на знания за таблично умножение и 

деление; за ред на действие; за намиране на 

Прилага провописни правила при писане 

под диктовка. Проверява правописа на 

гласни в неударена сричка и на звучни 

съгласни в края на думата. Разпознава 

начало и крайна изречение и обособява 

началото и края на изречението с 

подходящ препинателен знак. 

Разпознава строежа на езика. 

Разпознава частите на речта  

съществително име, прилагателно име и 

глагол, както и  техните граматически 

категории род, число. Умее да съгласува 

прилагателното име със съществително 

име; умее да пише правилно същ. 

собствени имена. 

Разпознава  видовете изречения по цел на 

изказване съобщително и въпросително. 

Чете с разбиране , изразително и правилно 

литературни произведения, ориентира се 

кои са литературните герои и техните 

взаимоотношения; прави връзка между 

епизода и цялостния текст;  отговаря на 

въпроси свързани със съдържанието на 

прочетеното произведение. 

Разпознава жанровете стихотворение, 

приказка, разказ, басня. Прави опит за 

преразказ на отделен епизод.  

Споделя устно  своите впечатления от 

прочетеното произведение в правилно 

смислово подредени изречения. 

 

 

 

Познава едноцифрени и двуцифрени 

числа и извършва  събиране и изваждане 

на двуцифрени числа  с преминаване на 

десетицата и заемане от десетицата.  



               гр. Самоков /2000/, ул. „Булаир” № 2, тел./ директор 0884063753/0893615096,            

деловодство  0884965483, счетоводство 0884063724, e-mail: su_samokov@abv.bg 

7 

 

неизвестно събираемо 

Овладяване на знания за видове триъгълници 

според страните и за намиране на обиколка на 

квадрат, триъгълник и правоъгълник. 

Овладяване на знания и умения за решаване на 

текстови задачи с „повече” и „по-малко”, „пъти 

повече” и „пъти по-малко”. 

 

Човекът  и обществото 

Овладяване на знания за обществото; за 

необходимостта да се спазват правила при 

общуване; за битови празници и обичаи на 

различните етнически групи. 

Овладяване на знания и умения за ориентиране на 

местоположението на родното селище; за труда и 

професиите произтичащи от географското 

местоположение; за различните превозни средства в 

селището, природни и културни забележителности. 

Овладяване на  знания за национална идентичност и  

гражданство.  

Овладява знания за местоположение на родината на 

географската карта на Европа и Балканския 

полуостров; за държавни граници и за условните 

знаци за планини, води и равнини и низини. 

Овладяване на знания за имената и основните 

характеристики на природни обекти. 

Овладяване на знания  за създаване на българската 

държава; за делото на Кирил и Методий и на 

техните ученици; за положението на българите  в 

Османската империя; за делата на възрожденски 

личности. 

 

Човекът и природата 

Овладяване на знания за жива и нежива природа;  за 

природен календар. Особености и промени през 

всеки сезон. Овладяване на знания за необходимите 

условия за развитие на растенията; знания за 

групите растения според особеностите на 

устройството им. Овладяване на знания за домашни 

и диви животни.  Овладяване на знания за 

човешкото тяло и сетивните органи. 

 

Музика 

Овладяване на умения за пеене на песните от 

задължителната програма. Овладяване на знания за 

музикалните инструменти. Овладяване на знания за 

нотните трайности. 

 

Изобразително изкуство 

Овладяване на знания за различните творби - 

пейзаж, скулптура, графика. 

Овладяване на знания за различните професии в 

изобразителното изкуство; умения за създаване на 

Познава мерните единици  мерните 

единици  за дължина сантиметър, 

дециметър, както и паричните стойности 

лев и стотинки;  за тежест –килограм. 

Извършва таблично умножение и деление 

и използва реда на действие правилно. 

Намира неизвестно събираемо. 

Разпознава видовете триъгълници  според 

страните и намира на обиколка на 

квадрат, триъгълник и правоъгълник. 

Може да решава текстови задачи с едно 

или две действия. 

 

 

 

 

 

 

Разбира, че обществото се състои от 

различни по състав групи от хора; разбира 

необходимостта да се спазват правила при 

общуване.  Ориентира се в  

местоположението на родното селище;  

местоположение на родината на 

географската карта на Европа и 

Балканския полуостров. Посочва 

държавни граници и условните знаци за 

планини, води и равнини и низини на 

географската карта. Ориентира се в 

четирите основни посоки пред картата. 

Ориентира се по основните цветове. 

Свързва значими събития за българското 

общество като  създаване на българската 

държава. Описва делото на Кирил и 

Методий и на техните ученици; описва 

положението на българите  в Османската 

империя; разказва за делата на 

възрожденски личности .  

Разграничава и разказва за природни и 

културни забележителности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разграничава  жива и нежива природа. 

Свързва промените във времето с 

промени при растенията и животните през 

различните сезони. Разграничава групите 

растения ; посочва  техните части ; диви и 
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ІІІ. Начин на оценяване 

 количествени оценки; 

 качествени оценки. 

 

ІV. Възможности, силни страни и потенциал на ученика 

(Описват се възможностите, силните страни и потенциалът на ученика за включване и участие 

в образователния процес.) 

 

Подпис: …………………………..                                                                                                                                                                                         
 

   

различни реални и фантазни образи; умения за 

моделиране на животни ; умения за рисуване на 

портрет; създаване на архитектурни образи – 

сгради; съчетаване на цветове- топли и студени. 

Физическо възпитание и спорт 

Овладяване на умения за точно изпълнение на 

общоразвиващи упражнения. Умения за изпълнение 

на висок старт, скок на дължина с два крака от 

място, бягане с различен темп и смяна на посоката; 

Умения за включване в различни отборни игри, 

умения и знания за начално разучаване на играта 

футбол. Овладява умения за равновесно ходене и 

гимнастически упражнения за търкаляне и 

претъркаляне. Овладяване на умения за изпълнение 

на народни хора. 

 

Технологии и предприемачество 

Овладяване на знания за основните етапи и 

необходими материали при изработване на изделие. 

Овладяване на умения за изработване на изделия 

като комбинира различни материали. Овладяване на 

знания за домашните животни и грижите за тях; за 

необходимостта от рециклирането на материали; за 

дейностите на различните професии; за нужди и 

желания.  

 

 

домашни животни. Назовава частите на 

човешкото тяло и сетивните органи и 

тяхното предназначение. 

 

 

 

 

Разпознава и изпълнява  песните от 

задължителната програма; разпознава по 

външен вид музикалните инструменти; 

разпознава изпълнения на различни 

музикални инструменти. Разпознава 

нотните трайности. 

 

 

Открива и разпознава различните творби  

пейзаж, скулптура, графика. Назовава 

професиите в изобразителното изкуство; 

създава  реални и фантазни образи; 

Моделира животни; съчетава различни 

цветове – топли и студени. 

 

Изпълнява точно и внимателно 

показаните упражнения; заема и 

изпълнява позиция за висок старт, скок 

дължина от място. Умее и показва 

качества в игрите; изпълнява равновесно 

ходене и гимнастически упражнения за 

търкаляне и претъркаляне. Изпълнява 

точно и последователно стъпките на 

народните хора. 

 

Определя основните  етапи и необходими 

материали при изработване на изделие. 

Умее да изработва изделия като 

комбинира различни материали. Разказва 

за грижите за домашните животни; за 

дейностите на различни професии. 

Познава необходимостта от 

рециклирането на материали. 

Разграничава нужди и желания. 
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Приложение № 3 

               

 

ПЛАН ЗА ПОДКРЕПА 

 

на дете или ученик със специални образователни потребности 

за 2019/2020 учебна година 

(Документът се изготвя съгласно изискванията на чл.189, т.3  

от Закона за предучилищното и училищното образование) 

 

I. Лични данни 

 

Трите имена на детето или ученика: Александър Христов Гелов 

Дата на раждане: 08.03.2007 г.  

Възраст: 12 г. 

Група/клас: VІ а  

Форма на обучение (чл. 107, ал. 2, т. 6 от ЗПУО): комбинирана 

Имена, адрес, имейл адрес и телефон на родителя/представителя на детето/лицето, което 

полага грижи за детето:  

Трите имена на майката: Стефка Николова Кирилова 

Адрес:  с. Маджаре обл.Софийска                                                        Месторабота: -                                                                                                           

Телефони за връзка: 0886/840421 

Трите имена на бащата: Христо Арангелов Гелов 

Адрес:  с. Маджаре обл.Софийска                                                                                                                                   

Месторабота: 

Телефони за връзка: 0889/947020 

 

II. Съдържание на плана 

 

1. Цели и задачи на допълнителната подкрепа 

а) Цели 

 - Успешна интеграция в училище; 

 - Овладяване знания с практическа насоченост; 

 - Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна реализация. 

б) Задачи 
 - Да приеме съученияите като партньори в обучението; 

 - Прилагане на усвоените знания в практиката; 

 - Включване в класни и извънкласни дейности (до колкото позволява заболяването му).  

Посещение на различни мероприятия. 

 

2. Вид на допълнителната подкрепа 
(Видовете допълнителна подкрепа, които са пет, са посочени в чл. 187, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование.) 

 работа с дете и ученик по конкретен случай; 

□ психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна 

рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания; 

 осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, 

технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и 

специалисти; 

□ предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със 

сензорни увреждания; 
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 ресурсно подпомагане. 

3. Възможности, силни страни и потенциал на детето или ученика 

(Описват се възможностите, силните страни и потенциалът на детето и ученика 

за включване и участие в образователния процес.) 

 БЕЛ - Ученикът среща изключителни трудности при овладяване на  знания по предмета. 

Липсват способности за дълготрайно запомняне на наученото. Няма заинтересованост при 

изпълнение на поставените задачи, които се изпълняват механично от негова страна без нужното 

вникване  в същността им. 

Английски език – Ученикът проявява интерес към предмета и значително бързо усвоява 

нови думи. Намира за интересно преписването на текстове на английски език, което също 

обогатява речниковия му запас. 

 Математика – липсва концентрация и последователност в действията. Трудно задържа 

вниманието си през целия час. Не успява да затвърди наученото. Чете и пише числата до 1000, 

може да ги събира и изважда без и с преминаване с помощ. Не може да запомни таблицата за 

умножение и деление.  

Информационни технологии – ученикът има голямо желание за научаване на нови неща 

по предмета и с готовност изпълнява поставените и практически задачи. 

История и цивилизация – ученикът съставя кратки изречения. Има сровнително 

ограничен речников запас и трудно произнася думите. Има позитивна нагласа за работа. Има 

възмоност да се увеличи степента на интеграция.  

Човекът и природата - Ученикът проявява интерес към предмета, но трудно задържа 

вниманието си. С най – голямо желание работи върху практически и лабораторни задачи. 

Изпълнява задачите само с помощ.                                                                                  

Музика - Ученикът се включва  в изпълнението на ритмични задачи,има предпочитания 

към слушане на музика и към точно определени произведения,различава тембъра на предпочитани 

музикални инструменти. 

 Изобразително изкуство – Много трудно разпознава отделните видове изящни и-ва,както 

и жанровете Трудно различава предметите на декоративно-приложните изкуства- и предметният 

дизайн.Трудно се концентрира при изпълнение на практическите задачи.Обича да рисува 

живопис,добре съчетава цветове и форми.Добре се справя с фантазни теми,както и свързани с 

лични впечатления или по памет.Обича да моделира с пластелин и глина. Технологии и 

предприемачество – постига ДОС. 

 

4. Срок за предоставяне на допълнителна подкрепа 

16.06.2020 г.  

5. Образователни цели и очаквани резултати 

(В таблицата трябва да фигурират всички учебни предмети, по които детето/ученикът 

получава допълнителна подкрепа.За учениците на количествени оценки учебните единици трябва 

да се опишат по-подробно, защото за тези ученици не се изготвят учебен план и учебна 

програма.) 

 

Образователни цели и задачи 

по учебни предмети 

Очаквани резултати 

Конкретни знания, които трябва да бъдат 

усвоени по предмета 

Български език и литература 

-създаване на мотивация за участие в 

лингвистична комуникация  и общуване, 

провокиране на речева активност,  интерес и 

положителна нагласа към учебния труд; 

-формиране на умения за слушане и 

възприемане на чуждата реч, развитие на 

разбиране на думи и изречения, с които се 

Ученикът да: 

- участва устно в диалог; 

- изслушва събеседника си; 

- употребява словесни етикетни изрази за 

вежливост;  

- води кратък елементарен разговор на познати 

теми по модел; 

- си служи с речеви етикет – поздрав, молба, 
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означават околните обекти, събития, явления  

и отношения между тях; 

-натрупване на пасивен речник и развитие на 

активен речник; 

-овладяване от ученика на книжовни форми на 

българския език и на умения за успешно 

участие в речево общуване, реализирано чрез 

различни комуникативни форми /емпирично 

равнище 

 -формиране и развитие на емпирично 

равнище на начални знания за строежа на 

езика, езиковите и речевите единици, за някои 

правоговорни, правописни, пунктуационни и 

правописни норми; 

-формиране и развитие на уменията за 

правилно говорене  

-формиране на начални умения за 

възприемане, осмисляне и интерпретация с 

помощта на учителя на кратки по обем и 

достъпни по съдържание литературни 

произведения; за споделяне впечатления от 

чутото или прочетеното литературно 

произведение; за самостоятелно четене на 

кратки художествени текстове 

- развитие на устната и писмената реч, 

мисленето и въображението, паметта, 

познавателните интереси. 

запознаване, сбогуване, благодарност. 

-разширява активния си речник като овладява 

произношението и сричковата структура на 

думата. 

-различава основни граматически форми на 

думите: съществителни имена, прилагателни 

имена, глаголи, лични местоимения, 

числителни имена. 

-познава, назовава и чете букви; образува и 

чете срички и малки думи; проследява ред. 

-изписва букви, срички и думи по модел и 

самостоятелно 

- възприема отначало до край кратко 

литературно произведение. 

-различава литературни произведения: 

римушки, стихотворения, гатанки, приказки, 

разкази. 

-изразява емоционално-оценъчно отношение 

към герои и ситуации в литературната творба. 

-отговаря на поставени въпроси във връзка със 

съдържанието на различни по характер 

художествени произведения. 

Английски език  

Придобиване на граматически и говорими 

умения по езика. 

Усвояване на нови думи. Развиване 

способността да се съставят кратки изречения. 

Развиване на умението – слушане с разбиране. 

Математика 

1. развитие на мисленето, паметта, 

познавателни интереси на ученика; 

2. създаване на интерес и мотивация за 

придобиване на математически знания и 

умения; 

3. познава таблицата за умножение и за 

деление, извършва действита; 

4. прави проверка на делението с умножение; 

5. спазва реда на действията при пресмятане 

стойността на числов израз; 

6. намира неизвестен множител, като използва 

зависимостите между компонентите и 

резултатите при умножението; 

7. познава естествените числа до 1000 и 

десетичните действия събиране и изваждане с 

числата до 1000 без преминаване; 

8. извършва аритметични действия събиране и 

изваждане с числата до 1000 без преминаване; 

9. извършва аритметични действия събиране и 

изваждане с числата до 1000 с преминаване; 

10. обяснява алгоритмите за събиране и 

1. Разбира същността на умножения като сбор 

от равни събираеми. 

2. Знае  наименованията на компонентите на 

действие умножение. 

3. Пресмята произведение, като използва 

връзката на умножението със събирането. 

4. Разбира същността на делението. 

5. Знае наименованията на компонентите на 

действие деление. 

6. Знае връзката между делението и 

умножението и я използва при решаване на 

задачи. 

7. Знае таблицата за умножение. 

8. Усъвършенства знанията за таблиците за 

умножение и деление с числата 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 и 9 и уменията за използването им при 

решаване на различни задачи. 

9. Събира и изважда числата до 1000 с и без 

преминаване. 

10. Умножение на двуцифрено и трицифрено 

число с едноцифрено. 

11. Деление на двуцифрено и трицифрено 
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изваждане на числата до 1000 с преминаване; 

11. умножава двуцифрено и трицифрено число 

с едноцифрено, включително с 0. 

12. извършва аритметични действия 

умножение и деление с числата до 1000 с 

едноцифрено число; 

13. намира стойности на числени изрази до три 

пресмятания, като спазва реда на действията. 

число с едноцифрено. 

Информационни технологии 

1. интернет и електронна поща. 

2. Графичен редактор Paint. 

3. Текстообработка с Word. 

4.  Електронни таблици Excel. 

1. Познава основните начини за търсене на 

информация в Интернет. 

2. Дефинира понятието електронна поща, 

изпраща електронни писма. 

3. Познава работна среда на графичен 

редактор. 

4. Познава и използва правилно 

инструментите за създаване и обработка 

на графично изображение. 

5. Създава графично изображение по 

зададена тема. 

6. Спазва правилата при въвеждане и 

редактиране на текст. 

7. Познава основните елементи на 

електронна поща. 

История и цивилизация 

Учебната програма определя базисните знания 

и умения свързани с компетентността на 

ученика. 

Успешно, макар и частично социализиране и 

интегриране. 

Залагане в пълнота на специфичните 

особености на ученика и извличане максимум 

от неговия потенциал, често пъти насочен в 

неочаквана посока. 

1. Да познава основните теми от годишния 

план. 

2. Да посочва на картата изучаваните държави. 

3. Да разпознава илюстрациите и значимите 

личности на епохата. 

4. Да може да предава минимум сведения от 

изучавания материал. 

5. Да изписва имената на държавите и 

владетелите. 

6. Да увеличи речниковия запас и усвои част от 

спецефичните понятия. 

Човекът и природата 

1.Формиране на знания за основните понятия в 

учебното съдържание по човекът и природата 

VI клас. 

2. Изграждане на практически знания, умения 

и отношения. 

Ученикът да 

 усвои основни знания и формира умения, 

отнасящи се до обекти и явления, свързани 

със: 

движението на телата, 

 различните видове сили,  

налягането в течности и газове, 

основните електрични и магнитни явления,  

строежа на вещества и характерните им 

свойства, 

свойства на вещества и смеси; 

 жизнени процеси при многоклетъчни 

организми, в това число и при човека. 

Музика  
Учебната програма е съобразена с 

индивидуалните възможности и потребности 

на ученика. Целта е придобиване на знания 

предимно чрез слушане на музика и 

1.Разпознава по изображение и по тембър 

различни групи музикални инструменти. 

2.Различава динамични отклонения: силно-

тихо. 

3.Разпознава основни темпа: бързо-бавно. 
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характеристика на тембъра, динамиката, 

мелодията и метроритъма, темпото. 

Запознаване с различни музикални 

инструменти и изпълнителски състави. 

Създаване на интерес към фолклора – песни, 

инструменти, танци. 

4.Разпознава по мелодията различни 

музикални произведения и изразява 

предпочитания за слушане на любими 

изпълнителски състави. 

5.Изпълнява елементарен съпровод с пляскане 

на ръце. 

Изобразително изкуство  

Основна цел на обучението по изобр.изкуство 

в шести клас е да наблюдава и разграничава 

различните обекти в природната и 

архитектурна среда и да анализира техните 

особености-

форма,големина,структура,пропорции и 

цвят.Създава  различни по съдржание и 

изразни средства-натюрморти,пейзажи, и 

фигурални композиции с различни материали 

и техники. Основни познания за декоративно-

приложните изкуства. Особености и 

пропорции на човешката глава. 

Креативността е критерият ,по който един 

ученик може  да се определи като изявен.Да 

разпознава изящните изкуства-

живопис,графика,скулптура,като и 

декоративно-приложните изкуства и техните 

особености и разновидности. Да разпознава 

жанровете-натюрморт, пейзаж, портрет и 

фигурална композиция. 

 

6. Начин на оценяване 

(Посочва се начинът на оценяване по всички предмети от учебния план за съответния клас.) 

□ количествени оценки  

 качествени оценки - БЕЛ, английски език, математика, информационни технологии, 

история и цивилизация, човекът и природата, музика, изобразително изкуство. 

 

7. Методи на работа 

(Изброяват се методи и средства, използвани в педагогическата дейност по конкретния случай.) 

а) Педагогически: нагледни, практически, словесни, наблюдение, разказ беседа, анализ на 

резултатите, сравнение и др. 

б) Терапевтични ……………………………………………………………………………. 

в) Други методи и средства: иновационни. 

 

8. Честота на дейностите за допълнителна подкрепа 

(Описват се учебните предмети, по които детето/ученикът е на ресурсно подпомагане, други 

дейности, свързани с допълнителната подкрепа, седмичната заетост в учебни часове и мястото 

на провеждане на занятията.) 

 

 

Учебни 

предмети/Дейности 

Име, фамилия, 

педагогическа 

функция на 

специалиста 

Брой часове 

седмично 

Място на 

провеждане на 

занятието 

Консултиране/психолог Р. Гамалова 2 СУ „Отец Паисий” 

І срок Е. Янева 2 Ресурсен кабинет 

ІІ срок Е. Янева 2 Ресурсен кабинет 

 

9. Описание на екипната работа 

(Как протича съвместната работа между специалистите, как се проследяват резултатите от 

обучението, какво е взаимодействието с родителите.) 

а/  участващи специалисти: учители, педагогически съветник и ресурсен учител 

 да осъществяват тясно взаимодействие с родителите в процеса на приобщаване; 



               гр. Самоков /2000/, ул. „Булаир” № 2, тел./ директор 0884063753/0893615096,            

деловодство  0884965483, счетоводство 0884063724, e-mail: su_samokov@abv.bg 

14 

 

 съвместно с родителя да уточнят стратегия за въздействие съобразно индивидуалните 

особености на детето; 

□ подпомага процеса на професионална ориентация; 

 взаимодействие между специалистите: 

• график на срещите на екипа; 

• индивидуални срещи между специалистите – цели и решения; 

• контакти с други институции; 

 информираност на общообразователния учител за специфичните нужди  на детето и за 

възможностите за осъществяване на пълноценно взаимодействие; 

□ при необходимост да даде препоръка за придружител на територията на учебното 

заведение. 

б/ участие на родителя 

 предоставяне на актуална информация за детето/ученика 

- медицинска документация 

- поведението в макросреда 

- при препоръка на екипа да актуализира медицинската документация 

 при покана да се включва в работата на екипа  

 да сътрудничи на специалистите включени в екипа 

 при необходимост родителят да осигурява присъствие на придружител  на територията 

на детската градина/ училището 

 осъществяване на системна подкрепа на процеса по приобщаване 

10. Необходими ресурси 

 Архитектурна среда,  

□ Специализирани кабинети,  

 Адаптиране на учебния материал,  

 Педагогически специалисти,  

 Наличие на медицинска документация, 

 Съдействие на родителя, 

□ Образователни институции и др. – ................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

(описват се тези ресурси, които са нужни за обучението на конкретното дете/ученик.) 

 

Дата: ……………………… 

 

Екип за подкрепа за личностно развитие в СУ „Отец Паисий” гр. Самоков. 

(име на училище) 

Председател:  

……………………………………….. :   ……………… 

(име, фамилия, длъжност)   (подпис) 

 

Членове: 

……………………………………….. : ………………. 

(име, фамилия, длъжност)   (подпис) 

 

……………………………………….. : ………………. 

(име, фамилия, длъжност)   (подпис) 

 

Родител: 

 ……………………………………….. : …………….. 

(име и фамилия)    (подпис) 
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Приложение № 4 

                                                Доклад 
на екипа за подкрепа за личностно развитие за проследяване на напредъка в развитието 

на АТАНАС ИВАНОВ ДИМОВучилище СУ „Отец Паисий” град Самоков 

през първия срок на учебната 2018/2019 година 

ІХ „б” клас  

 

1. Оценка на развитието на детето/ученика  

 Ученикът среща затруднения по повечето от учебните предмети. Трудно се адаптира и 

бързо забравя. Посещава редовно училище и обича да спортува. 

 

       2. Постигнати цели и резултати от обучението:  

       Усвоени от детето/ ученика знания и умения  по учебните предмети/образователни  

направления, по които детето/ ученикът получава  допълнителна подкрепа  

     

№ Учебен предмет Усвоени знания и умения  

Необходимост от 

внасяне на 

промени в 

плана за подкрепа 

на ученика 

Необходимост от 

обучение по 

индивидуални 

учебни програми 

през II учебен 

срок 

1. Български език и 

Литература 

 Чете различни по 

характер художествени 

произведения като трудно 

се ориентира в 

литературните процеси. 

Запознава се с основните 

правописни, граматични и 

пунктуационни правила 

като не ги прилага 

посредователно. Опитва 

се да създава различни по 

характер текстове, 

свързани с реализация в 

живота. 

Не  Да  

2. Английски език Умее да разбира отделни 

думи и кратки изречения. 

Среща затруднения при 

писане, произнасяне и 

четене на по-дълги 

текстове. 

Не  Да  

3. Руски език Умее да възпроизвежда 

набор от думи и да 

разбере техния превод и 

значение. Трудности при 

четене и произнасяне на 

руска реч, както и при 

фокусиране по време на 

учебния процес. 

Не  Да  

4. Математика  Умее да събира, изважда 

и умножава обикновени и 

Не  Да  
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десетични дроби. 

Затруднява се при 

действие деление. Познава 

геометричните фигури и 

тела, но не знае 

формулите за лици и 

обем. Решава задачи с 

интерес, но бързо се 

изморява и губи 

концентрация. 

5. Информационни 

технолигии 

Търси информация по 

зододена тема в интернет, 

може да създава текстов 

документ и въвежда текст 

в него. Среща затруднения 

при форматирането на 

документа.  

Не  Да  

6. История и 

цивилизация 

Ученикът се справя на 

едно прилично ниво с 

предвидения по програма 

материал. Чете и осмисля 

съдържанието. Има памет 

и то доста добра, което 

блаогприятства учебния 

процес. Пречки в 

комуникацията по повод 

нарушения слух. Има 

пропуски от речеви 

характер. Трудно ситуира 

върху картата и атласа 

исторически събития и 

държави. 

Не  Да  

7. География и 

икономика 

Ученикът знае основни 

понятия . умее да се 

ориентира по географска 

карта, нанася географски 

обекти в контурната 

карта. Изпълнява 

поставените задачи.  

Не  Да  

8. Биология и 

здравно 

образование 

Ученикът среща 

затруднения при 

овладяване на биолог. 

понятия. Проявява 

краткотраен интерес по 

някои въпроси. Трудно 

изпълнява задачи след 

настояване от 

преподавателя. 

Не  Да  

9. 

 

Химия и 

опазване на 

околната среда 

Ученикът знае някои 

основни понятия, 

свързани с въглерод и 

съединенията му. Има 

Не  Да  
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елементарни познания за 

въглеродни вериги и 

органични вещества. 

Задачи изпълнява само с 

помощ от преподавателя. 

10. Физика и 

астрономия 

Знае основни понятия, 

може да работи с 

измервателни уреди и да 

използва поставени 

задачи. Покрива 

минимума знания за 

количествена оценка. 

Да, преминава на 

количествена 

оценка 

              Не  

11. Философия  Разпознава някои основни 

понятия, бързо губи 

интерес. 

Не  Да  

               

                                       *Могат да се добавят или премахват предмети. 

* * Информацията се попълва от учителите по отделните предмети. 

 

3. Резултати от реализираната допълнителна подкрепа през I-ия учебен срок, 

осъществявана от психолог, логопед и  ресурсен учител, работещи с детето/ ученика 

 

№ Направления Резултати от допълнителната  

подкрепа 

Необходимост от  

внасяне на промени в 

плана за подкрепа  

на ученика     

I. Постигнати цели в 

областта на 

психологическа 

подкрепа и терапия 

Ученикът лесно се разсейва, бързо 

губи интерес към поставените задачи. 

Слаби паметови възможности. 

Проявява интерес само към спортни 

събития с футболна насоченост. 

Не  

II. Постигнати цели в  

областта на 

логопедичната 

терапия 

- - 

III. Постигнати цели в 

областта на 

ресурсното 

подпомагане 

Постигнатото ниво от миналата 

година е запазено. Много добре са 

справя с решаване на задачи с 

умножение и деление, подобрена е 

четивната техника, концентрация и 

внимание. 

Не  

 

 

4. Участие в класни, извънкласни и извънучилищни дейности и мероприятия на 

детето/ ученика през I учебен срок:   

 Включва се активно във всички дейности. 

  

5. Участие на родителя в изпълнението на плана за подкрепа: 

 Трудно се включва в изпълнението на плана за подкрепа. 

 

6. Решения на ЕПЛР:  
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Въз основа на направената оценка на развитието на детето/ ученика се взеха следните решения относно 

обучението му през II учебен срок: 

1. Продължава обучението си на КФО и през втория учебен срок. 

2. Преминава на количествена оценка по физика и астрономия. 

/вписват се взетите решения на заседанието на ЕПЛР, описани в съответния протокол/ 

 

           7. Брой отсъствия натрупани през срока в ресурсната група - 6 

 

ЕПЛР: 

 

                                                                                                                     

№ Име и фамилия Длъжност Подпис 

1.  Екатерина Попова  Класен ръководител, 

председател на ЕПЛР 

 

2.  Румяна Гамалова Педагогически 

съветник/психолог 

 

3.  Елза Янева Ресурсен учител  

                                                                                                                                                                                                          

Дата: 04.02.2019 г. 

 

                                                                                                         Приложение № 5 
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Приложение № 6 

 

ДО ДИРЕКТОРА                                                             Вх. № УВД 32 – 1904/01.09.2017 г. 

НА СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” 

ГР. САМОКОВ 

ПРЕПОРЪКА 

 от ЕПЛР към СУ „Отец Паисий” – гр. Самоков, сформиран  със заповед  № РД 11 - 

893/01.09.2017 г. на  директора на училището 

 Госпожо Директор,  

 ЕПЛР след свое заседание на основание чл. 21, т. 1, 2 и 3 от Наредба №4/30.11.2015 г. за 

учебния план реши да предложи следното: 

 1. Всички подадени заявления от родители за ученици на КФО да бъдат уважени и 

Борислав Асенов Василев, Йорданка Светославова Василева и Атанас Иванов Димов, ученици в 

VІІІ “б” клас да бъдат записани на КФО, както и Димитър Иванов Лобутов, ученик от VІІ а клас, 

Стефани Димитрова Илиева, ученичка от VІІІ б клас и Веселин Зарков Стоянов, ученик от ХІІ б 

клас да бъдат записани на ИФО.  

2. Борислав Асенов Василев, ученик от VІІІ “б” клас да изучава следните предмети от раздел 

А т. І Общообразователна подготовка както следва:  

№ Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

общо І срок ІІ срок % 

намаление 

І. Общообразователна подготовка     

1.  Български език и литература 72 36 36 50 

2.  І чужд език-Английски език 54 18 36 62 

3.  Математика 36 18 18 67 

4.  Информационни технологии - - - 0 

5.  История и цивилизация – 

индивидуални учебни часове 

36 18 18 50 

6.  География и икономика 36 18 18 0 

7.  Философия - - - 0 

8.  Биология и здравно образование 36 18 18 34 

9.  Физика и астрономия 36 18 18 34 

10.  Химия и опазване на околната 

среда 

36 18 18 0 

11.  Музика – индивидуални учебни 

часове 

18 - 18 0 

12.  Изобразително изкуство – 

индивидуални учебни часове 

18 18 - 0 

13.  Физическо възпитание и спорт 72 36 36 0 

  

И да отпаднат от: 

- раздел А, т. І Общообразователна подготовка – Информационни технологии и 

Философия; 

- раздел А, т. ІІ Обща професионална подготовка всички предмети, които се изучават в 

VІІІ клас; 

- раздел Б Избираеми учебни часове да отпаднат всички предмети от: 

 т. ІІІ Отраслова професионална подготовка; 

 т. ІV Специфична професионална подготовка.  

ЕПЛР предлага тези учебни предмети да отпаднат поради невъзможност на ученика да се 

обучава по тези предмети. 
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3. Йорданка Светославова Василева, ученичка от VІІІ “б” клас да изучава следните 

предмети от раздел А т. І Общообразователна подготовка както следва:  

 

№ Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

общо І срок ІІ срок % 

намаление 

І. Общообразователна подготовка     

1.  Български език и литература 108 54 54 25 

2.  І чужд език-Английски език 72 36 36 50 

3.  Математика 72 36 36 33 

4.  Информационни технологии 36 18 18 0 

5.  История и цивилизация – 

индивидуални учебни часове 

36 18 18 50 

6.  География и икономика 36 18 18 0 

7.  Философия - - - 0 

8.  Биология и здравно образование 36 18 18 34 

9.  Физика и астрономия 36 18 18 34 

10.  Химия и опазване на околната 

среда 

36 18 18 0 

11.  Музика – индивидуални учебни 

часове 

18 - 18 0 

12.  Изобразително изкуство – 

индивидуални учебни часове 

18 18 - 0 

13.  Физическо възпитание и спорт 72 36 36 0 

 

И да отпаднат от: 

- раздел А, т. І Общообразователна подготовка – Философия; 

- раздел А, т. ІІ Обща професионална подготовка всички предмети, които се изучават 

в VІІІ клас; 

- раздел Б Избираеми учебни часове да отпаднат всички предмети от: 

 т. ІІІ Отраслова професионална подготовка; 

 т. ІV Специфична професионална подготовка.  

ЕПЛР предлага тези учебни предмети да отпаднат поради невъзможност на ученика да се 

обучава по тези предмети на основание медицински документи с № 0828 от 20. 06.2017 г.  

 

4. Атанас Иванов Димов, ученик от VІІІ “б” клас да изучава следните предмети от раздел  

А т. І Общообразователна подготовка както следва:  

№ Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

общо І срок ІІ срок % 

намаление 

І. Общообразователна 

подготовка 

    

1.  Български език и литература 108 54 54 25 

2.  І чужд език-Английски език 72 36 36 50 

3.  Математика 72 36 36 33 

4.  Информационни технологии 36 18 18 0 

5.  История и цивилизация – 

индивидуални учебни часове 

36 18 18 50 

6.  География и икономика 36 18 18 0 

7.  Философия 36 18 18 0 

8.  Биология и здравно 

образование 

36 18 18 34 

9.  Физика и астрономия 36 18 18 34 
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10.  Химия и опазване на околната 

среда 

36 18 18 0 

11.  Музика – индивидуални 

учебни часове 

18 - 18 0 

12.  Изобразително изкуство – 

индивидуални учебни часове 

18 18 - 0 

13.  Физическо възпитание и спорт 72 36 36 0 
 

И да отпаднат от: 

- раздел А, т. ІІ Обща професионална подготовка всички предмети, които се изучават в 

VІІІ клас; 

- от раздел Б Избираеми учебни часове да отпаднат всички предмети от: 

 т. ІІІ Отраслова професионална подготовка; 

 т. ІV Специфична професионална подготовка.  

ЕПЛР предлага тези учебни предмети да отпаднат поради невъзможност на ученика да се 

обучава по тези предмети на основание медицински документи с № 0843 от 12.07.2016 г. 

Координатор на ЕПЛР 

Р. Гамалова 
 

Приложение № 7 

Протокол  № 1/29.11.2017 г. 
               Днес 29.11.2017 г. се проведе заседание на Екипа за  подкрепа за личностно развитие към 

СУ „ Отец  Паисий”- гр. Самоков сформиран  със заповед  на  директора № 893/01.09.2017 г. 

Присъстваха всички членове на екипа. Отсъстващи няма. 

Председателя на екипа предложи следния дневен ред:  

           Дневен ред: 

  1. Разглеждане на заявление, подадено от родителите на Даниел Дюлгеров за преминаване на 

индивидуална форма на обучение считано от 11.12.2017 г.  

 

        Дневният ред бе подложен на гласуване. Гласували: 

,,За‘‘ – 10; ,,против‘‘ – 0; ,,въздържали се‘‘ – 0. 

Предложеният дневен ред бе приет. 

 

По т. 1 Координатора при организиране и координиране на процеса на осигуряване на обща и 

допълнителна подкрепа за личностно развитие  в СУ „Отец Паисий“  за учебната 2017 /2018 

година г-жа  Р. Гамалова запозна членовете на ЕПЛР с подаденото заявление от г- н и г – жа 

Дюлгерови – родители на Даниел Дюлгеров. 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували : ,,за”- 10, ,,против”- 0, ,,въздържали се” - 0.  

След обсъждане екипа взе следните решения: 

1.  Даниел Дюлгеров да бъде записан на ИФО през учебната 2017/2018 година. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

Запознати:  1. ……………………….. 

                    2. ……………………….. 

                    3. ...................................... 

         4. ...................................... 

         5. ...................................... 

         ....... 9. ...................................... - родител 

Протоколчик :...............................                                           Председател:............................. 

                           /………………. /                                                                    /Р. Гамалова /                                                                                                                         
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Приложение № 8 

Утвърдил със заповед № РД 11 – 344/15.12.2017 г. 

Директор:………….………. 

/Л. Минкова/ 

 

Индивидуална учебна програма 
по всички учебни предмети в изпълнение на чл. 95 (7) от ЗПУО 

 

на ДЕНИСЛАВ ДАНИЕЛОВ ВУКОВ 

ученик от ІІ а клас 

 

за учебната 2017/2018 г. 

 
І. Кратко представяне на учебната програма. 

Да суша и разбира това за което се  говори. Да групира предмети, да моделира числа, да 

сравнява. Формиране на умения за общузване с връстниците си; слушане на музика; развиване на 

умения по технологии и предприемачество – сръчност и точност, сгъване и лепене. Да разпознава 

цветовете и рисува самостоятелно. Разпознаване и изпълнение на команди като: бягане, ходене, 

хващане, хвърляне. Да работи в програмата  Paint. 

 

ІІ. Очаквани резултати от обучението по учебния предмет в края на класа за постигане на 

компетентностите – знания, умения и отношения, в съответствие с индивидуалните потребности и 

възможности на ученика. 

№ Предмет по ИУП Очаквани резултати 

Знания, умения и отношения 

1 БЕЛ Да оцветява; да се ориентира в тесен и широк ред; да пише  елементи 

по пунктир; да пише  елементи по даден образец; да пише  букви; да 

моделира букви; да свързва буква с картинки и обратното; да отговаря 

на въпроси върху текст, използвайки картинки или като нарисува 

отговора си. 

2 Английски език Не посещава часовете. 

3 Математика  Да групира  предмети; да подрежда предмети; да сравнява две равни по 

брой групи предмети  /толкова, колкото/; да сравнява две различни по 

брой групи предмети  / повече, по-малко/; да оцветява числа; да 

моделира числа; да пише цифри по пунктир; да  пише цифри по даден 

образец; да пише самостоятелно числа; да пише знакът  -; да пише 

знакът +; Да брои предмети и да записва техния брой; да подрежда 

брой  предмети по зададено число; да сумира две групи предмети и да 

свързва сбора им с число; да изважда групи предмети и да свързва 

разликата с число; да моделира задачи за събиране с помощта на 

предмети; да моделира задачи за изваждане с помощта на предмети. 

4 Околен свят  Знае и показва членовете на семейството;  

посочва и назовава домашните любимци; 

разграничава членовете на семейството и членовете на училищната 

общност; приема и общува със съучениците си. 
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5 Технологии и 

предприемачество: 

 

Развиване на уменията за рязане по контур; развиване  на уменията – 

сръчност и точност; създаване на умения да твори  с различни 

материали и така да развива своите качества за естетически вкус; 

формиране на умения да избира самостоятелно и  използва  различни 

по вид природни материали; 

6 ИТ Да работи в програмата Paint. 

7 Физическо 

възпитание и 

спорт 

Развиване на двигателни умения; развиване на умения за хвърляне и 

ловене на голяма и малка топка; развиване на умения за разпознаване 

на команди – бягане, ходене, лазене, хвърляне, ловене и т.н. 

8 Музика 

 

Формиране на начални умения, представи и отношения свързани с 

музиката. 

9 Изобразително 

изкуство 

Оцветява по модел; разпознава цветовете. 

 

 

ІІІ. Учебно съдържание (теми, компетентности, като очаквани резултати от обучението, 

нови понятия) – Приложение: тематични разпределения по предмети. 

ІV. Препоръчително процентно разпределение на задължителните учебни часове за 

годината – ученикът не посещава часовете по английски език. 

 

Учебни предмети от общообразователна подготовка 
Седмичен брой 

учебни часове 

Български език и литература 7 

Английски език – не изучава 2 

Математика 3,5 

Околен свят 1 

Музика 2 

Изобразително изкуство 1,5 

Технологии и предприемачество 1 

Физическо възпитание и спорт 2 

               Учебни предмети от разширена   

1. Български език и литература 1 

2. Математика  1 

3.  Информационни технологии 1 

 

V. Специфични методи и форми за оценяване на постиженията на учениците - 

специфичните методи на обучение са съобразени със здравословното състояние на ученика, 

описано в предоставените в училището медицински документи с №1479 от 22.11.2017 г. 

VІ. Дейности за придобиване на ключови компетентности, както и за развитие на социални 

и полезни умения за самостоятелен и независим живот. 

Да се работи за овладяване на умения за самообслужване – в къщи и в училище. 
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Приложение № 9 

   

СПЕЦИАЛНОСТ: код 2130701 „Графичен дизайн” 

ПРОФЕСИЯ: код 213070 „Графичен дизайнер” 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 213  

„Аудио –визуални изкуства и техники;  

 производство на медийни продукти” 

 

форма на обучение: комбинирана 

организация на учебния ден: полудневна 

 

 

 УТВЪРЖДАВАМ: ………………… 

ЛИЛЯНА МИНКОВА 

                         Директор на СУ „Отец Паисий” гр. Самоков 

 

 

       И Н Д И В И Д У А Л Е Н      У Ч Е Б Е Н       П Л А Н 

 

на Атанас Иванов Димов – X б  КЛАС: 

УЧЕБНА ГОДИНА 2019/2020 

 

Утвърден със заповед № РД 11-1037/05.09.2019 г. 

 на директора на СУ „Отец Паисий” гр. Самоков 

 

 

Град САМОКОВ , 2019 година 

 

I. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 

Начало на учебната година – 16.09.2019 г. 

           

 I срок – 18 учебни седмици  

            II срок – 20 учебни седмици, от които 2 седмици за производствена практика 

 

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения със № РД 09-2148/27.08.2019 г. на министъра на 

образованието и науката график за учебната 2019/2020 година. 

 

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ: 

Xб клас учебна 2019/2020 година Атанас Иванов Димов – X б клас  

№ 

Видове подготовка, 

учебни 

предмети/модули 

Брой учебни 

седмици 

Годи

ш-ен 

брой 

часове  

за  

класа 

Седмичен 

брой 

учебни 

часове по 

реда на 

дневна 

Седмичен 

брой 

учебни 

часове  

за 

индиви-

Годиш

енброй 

учебни 

часове 

за 

ученик

Процен

тно 

 намале-

ние 

I срок ІІ срок  

18 18 2  
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Седмичен 

брой  

часове за 

класа 

 форма за 

ученика 

дуално 

обучение 

на 

ученика 

а  

   

  I 

сро

к 

II 

сро

к 

I 

сро

к 

II 

сро

к 

  

1 2 3 4  5 6 7 8 9 

Раздел А – задължителни учебни часове     

I. Общообразователна подготовка     

1. 
Български език и 

литература 
3 3 

 
108 2 2 1 1 108 

0% 

2. 
Чужд език – Английски 

език 
2 2 

 
72 2 2 - - 72 

0% 

3. Чужд език – Руски език 2 2  72 2 2 - - 72 0% 

4. Математика 2 2  72 - - 1 1 36 50% 

5. 
Информационни 

технологии 
1 0 

 
18 1 0 - - 18 

0% 

6. История и цивилизации 4 3  126 1 1 0 0,5 54 57% 

7. География и икономика 2 3  90 1 1 0,5 0 54 40% 

8. Философия 2 2  72 2 2 - - 72 0% 

10. 
Биология и здравно 

образование 
2 2 

 
72 2 2 - - 72 

0% 

11. Физика и астрономия 2 2  72 2 2 - - 72 0% 

12. 
Химия и опазване на 

околната среда 
2 2 

 
72 2 2 - - 72 

0% 

13. Музика 0 1  18 0 1 -  18 0% 

14. Изобразително изкуство 1 0  18 - - 1 - 18 0% 

15. 
Физическо възпитание и 

спорт 
2 2 

 
72 2 2 - - 72 

0% 

II. Обща професионална подготовка      

1. Икономика 1 1 

 

36 

Не се изучава по препоръка на ЕПЛР с  

вх  

№ УВД 26-1510/04.09.2019 г.  

и решение на ПС №13/05.09.2019 г. 

 
Общо за раздел А 28 27  990 19 19 3,5 2,5 810 22% 

Раздел Б – избираеми учебни часове     

III. Отраслова 

професионална 

подготовка  

0 0  0 

    

IV. Специфична 

професионална 

подготовка   

      

1. Графичен дизайн 1 1  36 1 1 -  36 0% 

2. Графични техники 0 1  18 0 1 -  18 0% 

3. Учебна практика         

3.1. Графичен дизайн 1 1  36 1 1 -  36 0% 

3.2. Рисунка, типаж и 1 1  36 1 0 -  18 50% 
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анимация 

4. Производствена практика   64 64 

Не се изучава по препоръка на ЕПЛР с  

вх  

№ УВД 26-1510/04.09.2019 г. и решение 

на ПС №13/05.09.2019 г. 

V. 
Разширена професио-нална 

подготовка 
        

1. Рисуване 1 1  36 - - 1 1 36 0% 

VI. Разширена подготовка 0 0  0 - - - - - - 

  Общо за раздел Б 4 5 64 162 3 3 1  144  

  Общо за раздел А+ Б 32 32 64 1152 22 22 4,5 3,5 954 17% 

ІІІ. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 

Съгласно чл. 95 (1) т. 1 от ЗПУО  комбинираната форма на обучение е определена за 

ученика със Заповед № РД 11-1037/05.09.2019 г. на директора на СУ «Отец Паисий» гр. Самоков. 

Комбинираната форма на обучение се организира за ученика, който е със специални 

образователни потребности, подпомаган е от ресурсен учител, и който се обучава по 

индивидуална образователна програма. На основание чл. 107 (2) от ЗПУО, ЕПЛР в училището 

препоръчва тази форма на обучение. 

Индивидуалният учебен план e разработен за учебната 2019/2020 година въз основа на 

препоръка от училищния ЕПЛР и включва учебни часове при условията и по реда на дневна 

форма на обучение и индивидуални учебни часове. Индивидуалният учебен план определя 

разпределението на учебното време по учебните предмети, което е различно от училищния учебен 

план и съдържа всички учебни предмети в раздел А т. I, но с намален брой часове по - малък от 70 

%. Да не изучава предметите от раздел А, т. ІІ.  От раздел Б на училищния учебен план на X б клас 

ученикът ще изучава всички учебни предмети по препоръка на ЕПЛР. 

 Индивидуалното обучение по чл. 39 ал. 3 т. 6 от Наредба №10/01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование се провежда в училището считано от 

17.09.2018 г. и се осъществява по учебните предмети, както следва: Български език и литература - 

1 час седмично, 36 часа годишно; Математика - 1 час седмично, 36 часа годишно; История и 

цивилизация - 18 часа годишно, 1 час седмично през втори учебен срок; География и икономика –  

18 часа годишно, 1 час седмично през първия учебен срок; Изобразително изкуство – 18 часа 

годишно – 1 час седмично през първи учебен срок; Рисуване – Разширена професионална 

подготовка - 36 часа годишно, 1 час седмично. 

Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се 

включва и по един учебен час по „Спортни дейности”, който се използва за организиране и 

провеждане на спортни дейности - волейбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 

от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09 – 1111/15.08.2016 г. на министъра на 

образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 

В съответствие с чл. 23, ал. 2 от Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план и чл. 146, ал. 

3 от Наредбата за приобщаващото образование индивидуалният учебен план е приет на заседание 

на педагогическия съвет с протокол № 13 от 05.09.2019 г. и е утвърден със заповед № РД 11-1037 

от 05.09.2019 г. на директора на училището, съгласно чл. 95, ал. 2 от Закона за предучилищното и 

училищното образование. 

Място за провеждане на обучението – в училището. 

Приложеното Приложение № 1 за календарен график на обучението по дни и часове на 

Атанас Иванов Димов – X б клас на KФО за 2019/2020 учебна година да се разглежда, като 

неразделна част от настоящия индивидуален учебен план. 

Специфичните методи на обучение са съобразени със здравословното състояние на 

ученика, описано в предоставените в училището медицински документи. 

ДИРЕКТО  /Л. МИНКОВА/ 
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Приложение №1 към ИУП на ученика 

Календарен график на обучението по дати и часове  

за I срок на учебната 2019/2020 г. към ИУП (в сила от 16.09.2019 г. за всеки учебен ден,  

според Заповед РД 09 – 2148/27.08.2019 г. 

на Министъра на МОН за определяне график на учебното време) на 

Атанас Иванов Димов – КФО (Х б клас) – Заповед №1037/ 05.09.2019г. 

Час Време  Понеделник  Вторник  Сряда  Четвъртък  Петък  

1. 
08:00 -

08:40 

Ртиа 

(Л. Чавдарова) 

Химия и 

опазване на 

околната 

среда 

(С. Янакиева) 

Математика 

(М. 

Димитрова) 

Биология и 

здравно 

образование 

(С. Лобутова) 

Физика и 

астрономия 

 (М. Иванова) 

2. 
08:50 -

09:30 

Философия 

(О. Георгиева) 

География и 

икономика 

(Н. Янкова) 

Учебен час с 

педагогиче- 

ски  

съветник – 

психолог  

(Р. Гамалова) 

Физика и 

астрономия 

(М. Иванова) 

Химия и 

опазване на 

околната среда 

 (С. Янакиева) 

3. 
09:40 -

10:20 

Български 

език и 

литература 

      (Е. 

Михайлова) 

Рисуване 

(Л. 

Чавдарова)  

Графичен 

дизайн 

(Г. Кацарски) 

Учебен час  

с ресурсен 

учител  

(Е. Янева) 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

(М. 

Джамбазова) 

4. 
10:45 -

11:25 

Български 

език и 

литература 

      (Е. 

Михайлова) 

Изобразител

но изкуство 

(Л. 

Чавдарова) 

История и 

цивилизация 

(И. Шопов) 

Английски език 

(Е. Баракова) 

Английски 

език 

(Е. Баракова) 

5. 
11:35 -

12:15 

География и 

икономика 

(Е. Попова) 

Гдп 

(Г. Кацарски) 

 

Биология и 

здравно 

образование 

(С. Лобутова) 

Руски език 

(И. Шопов) 

Учебен час  

с ресурсен 

учител  

(Е. Янева) 

 

6. 
12:25 -

13:05 
 - 

Руски език 

(И. Шопов) 

Философия 

(О. Георгиева) 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

(М. Джамбазова) 

Информацион

ни технологии  

(Г. Кацарски) 

7.  

13:15 

– 

13:55 

           - - 

 Български 

език и 

литература 

(И. 

Копаранова) 

- -  

 

С настоящит график е запознат  родителя на ученика: ............................                                                                                                                 

                                                                                  /............................./ 

 

 

ДИРЕКТОР: ……………………… 

                                   /Л. МИНКОВА/ 
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ЗАПОВЕД 

№ РД11 - 494/06.02.2020 г. 

на основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 188, ал. 3 от ЗПУО 

УТВЪРЖДАВАМ 

Календарен график на обучението по дати и часове 

за ІI срок на учебната 2019/2020 г. към ИУП (в сила от 06.02.2020 г. за всеки учебен ден, според 

Заповед РД 09 – 2148/27.08.2019 г. 

на Министъра на МОН за определяне график на учебното време) на Атанас Иванов Димов – КФО 

(Х б клас) 

Час Време  Понеделник  Вторник  Сряда  Четвъртък  Петък  

1. 
08:00 -

08:40 

Учебен час  

с ресурсен 

учител  

(Е. Янева) 

Химия и 

опазване на 

околната 

среда 

(С. Янакиева) 

Математика 

(М. 

Димитрова) 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

(М. Джамбазова) 

Гт 

(Г. Кацарски) 

2. 
08:50 -

09:30 

Философия 

(О. Георгиева) 

Графичен 

дизайн 

(Г. Кацарски) 

Английски език 

(Е. Баракова) 

Български език 

и литература 

(И. Копаранова) 

Учебен час  

с ресурсен 

учител  

(Е. Янева) 

3. 
09:40 -

10:20 

Български 

език и 

литература 

      (Е. 

Михайлова) 

Гдп 

(Г. Кацарски) 

Биология и 

здравно 

образование 

(С. Лобутова) 

Химия и 

опазване на 

околната среда 

 (С. Янакиева) 

Руски език 

(И. Шопов) 

4. 
10:45 -

11:25 

Български 

език и 

литература 

      (Е. 

Михайлова) 

История и 

цивилизация 

(И. Шопов) 

Физика и 

астрономия 

(М. Иванова) 

Музика (С. 

Ненова) 

Английски език 

(Е. Баракова) 

5. 
11:35 -

12:15 

Биология и 

здравно 

образование 

(С. Лобутова) 

Рисуване 

(Л. 

Чавдарова) 

География и 

икономика 

(Е. Попова) 

Физика и 

астрономия 

 (М. Иванова) 

Учебен час с 

педагогически  

съветник - 

психолог  

(Р. Гамалова) 

6. 
12:25 -

13:05 
- 

Руски език 

(И. Шопов) 

Философия 

(О. Георгиева) 
- 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

(М. 

Джамбазова) 

7.  

13:15 

– 

13:55 

                  - - 

История и 

цивилизации 

(Д. Балабанов)  

-  

 
 - 

Настоящия график е неразделна част от индивидуалния учебен план, утвърден със заповед 

на директора №РД11-1037/05.09.2019 г. 

С настоящата заповед е запознат  родителя на ученика: ............................                                                                                                                 

                                                                                  /............................./ 

ЛИЛЯНА МИНКОВА                                                                   
Директор на СУ „Отец Паисий” 
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Приложение № 10 
МЕРКИ ЗА РАБОТА ПРИ ОБЩА ПОДКРЕПА  

ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ  

 

Име на ученика: БОРИСЛАВ БОЙКОВ БОРИСОВ 

Форма/вид на обучение: дневна 

Необходимост от придружител на територията на учебното заведение: не 

Клас: Х б клас 

Учебна година: 2020/2021 г. 

Начин на оценяване: с количествени оценки 

1. Основна информация за детето/ученика 

1.1. БОРИСЛАВ БОЙКОВ БОРИСОВ 

/трите имена на детето/ученика/ 

1.2. Дата на раждане: 13.07.2004 г.       

1.3. Място на раждане: Самоков        

1.4. Възраст: 16 г.    

1.5. Клас: Х б клас 

1.6. Данни за родителите /настойниците/ 

 Майка: ……………………………………………………………………………. 

Адрес: ………………………………………………………………………………….. 

Месторабота: .................................................................................................................. 

Телефон за връзка: ……………………….. e-mail: ..................................................... 

 Баща: .......................................................................................................................... 

Адрес: .............................................................................................................................. 

Месторабота: .................................................................................................................. 

Телефон за връзка: .............................................. e-mail: .............................................. 

 

Мерки за работа Срок 

Включване на ученика в дейностите в полза на класа или 

училището, съобразено с неговите желание и възможности. 

До края на годината 

Консултиране на ученика и/ или родителите с педагогически 

съветник. 

До края на годината 

Обсъждане от ученика и класния ръководител с цел изясняване 

и получаване на подкрепа за разрешаването му. 

До края на годината 

 

2. Обща подкрепа: 

 Екипна работа между учители и други педагогически специалисти 

 Допълнително обучение по учебни предмети 

 Допълнителни модули за деца, които не владеят български език 

 Допълнителни консултации по учебни предмети 

 Кариерно ориентиране на учениците 

 Занимания по интереси 

 Библиотечно-информационно обслужване 

 Грижа за здравето 

 Логопедична работа 

 Други.............................................. 

3. Очаквани резултати 

Подобряване на мотивация и преодоляване на проблемното поведение. 

4. Методи и  средства за постигане на целите 
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................................................................................................................................................. 

5. Седмична честота на  работата със специалисти :  

□ общ брой часове за всички специалисти - ................. 

□ брой часове при: 

 педагогически съветник – 1ч. 

 друг специалист -..................... 

6. Описание на екипната работа: 

а/  екипна отговорност 

□ тясно взаимодействие с родителите в процеса на приобщаване 

□ уточняване и изготвяне на стратегия за въздействие съобразно индивидуалните особености 

на детето 

□ взаимодействие между специалистите  

• график на срещите на екипа 

• индивидуални срещи  

• контакти с други институции 

□ информираност на общообразователния учител за специфичните нужди  на ученика и за 

възможностите за осъществяване на пълноценно взаимодействие 

□ при необходимост - препоръка за придружител на територията на училището 

б/ отговорност на родителя 

 предоставяне на актуална информация за детето/ученика 

- медицинска документация 

- поведението в макросреда 

- при препоръка на екипа -  актуализация на документацията 

 включване в работата на екипа;  

 сътрудничество със специалистите от екипа; 

 при необходимост осигурява присъствие на придружител  на територията на 

училището; 

 осъществяват системна подкрепа на процеса по приобщаване 

7. Необходими ресурси за ефективен преход между институциите,  между отделните етапи и 

степени на образование и координацията на работата с ученика 

□ наличие на документация (медицинска, педагогическа, др.); 

□ осъществяване на личен контакт между специалистите на институциите (при 

необходимост); 

□ съдействие на родителя; 

□ наличие на подходяща материално-техническа база за осъществяване на специфични 

методи на въздействие (при неоходимост); 

□ достъп до препоръчани от екипа специалисти извън училището; 

 

Родител: ……………………….                                                     Дата: ............................. 

                 /…………………………/  
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