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КАРТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ТРУДОВО 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СПЕЦИАЛИСТ 

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

/трите имена/ 

 

на длъжност ресурсен учител/ логопед 

в СУ „Отец Паисий” гр. Самоков, за 2020/2021 учебна година 

№ 

по 

ре

д 

Показатели Допълнителни показатели и критерии към тях  

Макс

има 

лен  

брой 

точки 

Точки 

на 

лицето 

   

П

о 

кр

ит

ер

и

и 

Об

що 

за 

по-

каз

ате

ля 

По 

кри

тер

ии 

Общ

о за 

по-

каза-

теля 

1. Планиране, 

организация и 

провеждане на 

образователния 

процес 

а) навременно изготвяне на план за работа през учебната година 

преди 15.09; 

2 

14 

 

 

  б) навременно излизане от час – непосредствено след звънеца 

(вкл. незадържане на учениците през междучасието); 

2  

  в) навременно влизане в час – непосредствено след избиването 

на втория звънец или непосредствено преди него ; 

2  

  г) Задълбочено познаване на индивидуалните особености на 

децата със СОП от различните възрастови групи 

2  

  д) дежурство – спазване на графика, ефективност и резултатност 

на изпълнение; 

2  

  е) предварителна подготовка и използване на нагледни 

материали; 

2  

  ж) Работа с документацията, съобразно наредбата за 

приобщаващо образование;  

2  

2. Използване на 

интерактивни 

методи, инивации 

и ИКТ в 

образователния 

процес 

а) честота на прилагане на видовете интерактивни методи и на 

разнообразни дидактически материали и др; 

3 

8 

 

 

  б) използване и внедряване на иновации в образователния 

процес. 

2  

  в) използване на ИКТ 3    

3. Работа в екип за 

създаване на 

подходяща 

а) съвместна работа с педагог.съветник, толерантни, партньорски 

и коректни взаимоотношения с деца и колеги. 

2 

8 
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образователна 

среда 

 

  б) участие в комисии и друга допълнителна работа, възложена 

със заповед на Директора 

2  

  в) работа с институции – писмена комуникация и съвместни 

конкурси и дейности; 

2  

  г) решаване на възникнали казуси и ситуации, справяне с 

проблемни деца. 

2  

4. Работа с ученици, 

застрашени от 

отпадане, в риск и 

в мултикултурна 

среда, със СОП 

и/или хронични 

заболявания 

 

 

а) работа с ученици, застрашени от отпадане – извършени 

дейности от учителя, за  повишаване на мотивацията на 

учениците с голям брой отсъствия да посещават по - редовно 

учебните занятия; 

 

2 

   8 

 

 

  б) работа с ученици в риск /без достатъчно родитителски 

контрол/ и с надарени деца – количествена и качествена оценка 

на предприетите образователни дейности; 

2  

  в) работа с ученици в мултикултурна среда – количествена и 

качествена оценка на предприетите образователни дейности; 

2  

  г) работа с деца със СОП – от 1 до 7 (1 точка), от 8 до 15 (2 

точки) 

2  

5. Работа с ученици 

за участие и 

заемане на призови 

места в общински, 

областни, 

регионални, 

национални и 

международни 

състезания, 

конкурси и 

олимпиади 

а) международно и национално участие; 2 

8 

 

 

  б) областни и регионални състезания, конкурси и олимпиади 2  

  в) общински състезания, конкурси и олимпиади - количествена и 

качествена оценка на допълнителната работа за участие и 

призово класиране на учениците 

2  

6.  Работа с 

родителите 

 

 

 

 

 

 

а)провежда консултации с родители за личностното развитие и 

поведение на децата през учебната година / протоколи/ 

2 

7 

 

 

  б) Включване на родители в училищни и извънучилищни 

мероприятия 

2  

  в) Индивидуална работа с родители на новопостъпили деца със 1  
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СОП– разговори, срещи консултации; 

  г) благодарствени писма и грамоти до ученици, родители и 

институции 

2  

7. Работа с ученици в 

занимания по 

интереси  

а) подготовка и провеждане на класни, училищни тържества  2 

8 

 

 
  б) подготовка и провеждане на общински тържества 2  

  в) придружава деца в публични изяви,  подготовка и провеждане 

на училищни състезания, конкурси и инициативи 

2  

  г) придружава деца при  провеждане на екскурзии с учебна цел, 

походи, зелени и сини училища и т.н. 

2  

8. Работа в МО и 

подпомагане на 

новоназначени 

учители 

а)   работа в екип - участва в ЕПЛР или други форми на 

вътрешноучилищна организация 

2 

6 

 

 
  б) подпомагане на новопостъпили учители. 2  

  в) Оказва методическа помощ на учителите в учебно-

възпитателния процес на деца със СОП/ провеждане на открити 

уроци 

2  

9. Разработване и 

реализиране на 

проекти 

а) разработване; 2 

4 

 

 

  б) реализиране. 

 

2  

10 

 

 

 

 

 

 

 

Получени 

професионални 

отличия и награди 

през оценявания 

период и  

избрани от 

училището 

показатели 

а) получаване на общински и регионални награди, похвали и 

поздравителни адреси; (моля, посочете конкретно) 

2 

30 

 

 

  б) участие в конференции и форми на междуучилищен обмен; 

(моля, посочете конкретно) 

2  

  в) участия в обучения и придобити квалификации – една точка се 

получава при минимум едно обучение или квалификация; (4 т. 

при 4 обучения) 

4  

  г) създаване на кътове, витрини, табла; 4  

  д) своевременно предаване на исканите сведения и отчети и 

изпълнението на заповедите и действащите в училището 

правилници, както и запознаване на учениците с последните 

срещу подпис; 

2  

  е) спазване на срокове за попълване на ЗУД – дневници, лични 

картони, главна книга, регистрационни книгии друга ЗУД 

2  

  ж) своевременно нанасяне на темите и отсъствията на учениците 

в електронният дневник; познаване и прилагане на инструкциите 

за работа със задължителната училищна документация, особено с 

прилагане на разпоредбите за коригиране на допуснати грешки и 

тяхното утвърждаване; 

4  

  з)  Акцентира върху дейности, насочени към подобряване на 

психоклимата в групата /подпомага успешно приобщаващото 

4 
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образование/извънучилищни дейности 

  и) Количество и качество на извършената работа с ученици със 

СОП, вкл. и навременно и адекватно (на образователните 

потребноси на учениците) изготвяне на индивидуалните 

образователни програми 

2  

  й) Работа за обновяване на учебно – техническите средства и 

МТБ – грижа за интериора, дворното пространство и кътовете в 

коридорите. 

4  

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ:  100   

                                                              

Комисия: 

                                                                        Председател:........................... 

                                                                                                / ………………………/ 

Членове: 

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

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

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

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

                                                                 Запознат с оценката на комисията:........................... 

Дата.......................... 

 

 


