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

общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 

 

Оперативна цел 1: 

Осигуряване на процес и среда на учене, които премахват пречките пред ученето и създават възможности за развитие и участие 

на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността. 

Мярка / Дейности Срок за 

изпълнение 
Институции Финансиране 

1.Оценяване  на индивидуалните потребности на децата и 

учениците и определяне на необходимост от обща или от 

допълнителна подкрепа. 

   

1.1.Извършване на оценка на риска от обучителни затруднения 

на децата на 5 и 6 годишна възраст в рамките на 

установяването на готовността на детето за училище 

ежегодно 

  

детски градини, 

подготвителни групи към 

училищата 

не се изисква допълнително 

финансиране 

1.2.Ранното оценяване на децата от 3 години до 3 години и 6 

месеца при постъпване за първи път на детето в детската 

градина чрез скрининг за определяне на риск от възникване на 

обучителни затруднения 

при 

постъпване в 

детска градина  

детски градини, РЦПППO 

– София област  

не се изисква допълнително 

финансиране 

1.3. Екипна работа между учителите и другите педагогически 

специалисти за извършване на дейности по преодоляване на 

насилието и проблемното поведение, както и за преодоляване 

на обучителните затруднения. 

целогодишно 

училища, 

детски градини 

 

не се изисква допълнително 

финансиране 

2. Допълнителна подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците със СОП 
   



2.1. Създаване в училищата и детските градини на екипи за 

подкрепа за личностно развитие (ЕПЛР) за всяко конкретно 

дете и ученик. 

в началото на 

учебната 

година 

училища, 

детски градини 

 

не се изисква допълнително 

финансиране 

2.2. Взаимодействие между ЕПЛР в детските градини и 

училищата с регионалния екип за подкрепа за личностно 

развитие (РЕПЛР) в РЦПППО. 

целогодишно 

училища, 

детски градини 

РЦПППО – София област 

 

не се изисква допълнително 

финансиране 

2.3. Разработване в училищата на индивидуални учебни 

планове и индивидуални учебни програми за учениците със 

СОП. 

в началото на 

учебната 

година 

училища, 

детски градини 

 

от бюджета на съответната 

институция 

3. Дейности за предотвратяване и адекватна и ефективна 

реакция при тежки нарушения на дисциплината и прояви 

на агресия и тормоз от и спрямо деца и ученици. 

   

3.1. Разработване от училищата и детските градини на 

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между 

децата и учениците в училище. 

ежегодно 

училища, 

детски градини, 

 

не се изисква допълнително 

финансиране 

3.2. Повишаване информираността на родителите относно 

изискванията на Наредбата за приобщаващото образование за 

отсъствията на учениците от учебни занятия и ролята на 

родителите в процедурите по налагане на санкции.  

през учебната 

година 

училища, МКБППМН,  

ОЗД, РДСП, РУО София 

област  

 

от бюджета на съответните 

институции 

3.3. Кампании и дейности за промотиране на толерантност и 

позитивно оползотворяване на свободното време на младите 

хора. 

целогодишно 

училища, 

детски градини, 

Община Правец, ДСП,  

 

от бюджета на съответните 

институции 



3.4. Използване ресурса на специалистите в социалните 

услуги при работа с деца жертви или свидетели на 

престъпления, деца пострадали от насилие и при превенция 

на агресивното поведение при подрастващите. 
 

целогодишно 

 училища, 

детски градини, 

Община Правец, ДСП,  

Социални услуги в 

общността 

от бюджета на съответните 

институции 

4. Подкрепа на дарбите и талантите и личностна изява 

на всички деца и ученици.    

4.1. Подкрепа за талантливи деца чрез Програма на мерките 

за закрила на деца с изявени дарби. 

 
ежегодно 

детски градини, училища, 

Община Правец, НПО, 

МКБППМН,  

не се изисква допълнително 

финансиране 

4.2. Организиране на спортни празници на училищно и 

общинско ниво, включително  и съвместно  с деца и ученици 

със СОП. 

целогодишно 

детски градини, училища, 

Община Правец, спортни 

клубове 

от бюджета на съответните 

институции 

4.3. Удостояване на учениците с морални и материални 

награди на училищно и общинско ниво при: 

- постигнати изключителни успехи в учебната дейност; 

- класиране на призови места и получаване на отличия за 

значими постижения в национални и международни 

състезания, олимпиади, конкурси, фестивали; 

- прояви на гражданска доблест и участие в доброволчески 

или благотворителни инициативи. 

целогодишно 

училища, Община Правец, 

РУО – София област, 

 

от бюджета на съответните 

институции 

4.4. Реализиране на дейности, включени в програми за 

занимания по интереси в училищата – занятия, публични 

дейности, участие на родителите, междуучилищни 

дейности, общински дейности. 

целогодишно 

училища, Община Правец, 

РУО – София област, 

 

от бюджета на съответните 

институции и целеви 



4.5. Осигуряване на условия за участие на учениците в 

олимпиадите и състезанията на МОН и дейности от 

националния календар 

целогодишно 

училища, Община Правец, 

РУО – София област, 

 

от бюджета на съответните 

институции и целеви 

5. Кариерно ориентиране и консултиране като част от       

общата подкрепа за личностно развитие. 
   

5.1. Провеждане на занимания по интереси в училищата, 

свързани с опознаването на професиите. 

 

целогодишно 

училища, 

РУО – София област, 

Община Правец 

от бюджета на съответните 

институции 

5.2. Ползване на посреднически услуги за ученици в 

дирекция “Бюро по труда” за организиране и провеждане на 

групови информационни срещи и индивидуално 

консултиране за професионално развитие и дейности за 

изграждане на активно поведение на учащите младежи на 

пазара на труда. 

целогодишно 
училища, 

Д „БТ“ гр.Правец 

от бюджета на съответните 

институции 

6. Предотвратяване на напускането на училище и ефективно 

включване на отпаднали ученици обратно в образователната 

система. 

   

6.1. Организиране и координиране от РУО - София-регион 

на дейностите на екипите за обхват, взаимодействие с 

институциите, организиране на работни срещи и работа в 

електронната платформа. 

целогодишно 

училища, 

РУО – София област, 

ОЗД, 

Община Правец 

от бюджета на съответните 

институции 

6.2. Организиране от училищата на допълнителни обучения 

на ученици от начален етап и за ученици с обучителни 

затруднения от V до VІІ клас. 

целогодишно 

училища, 

РУО – София област, 

 

от бюджета на съответните 

институции 

6.3. Подобряване на ефективността на целодневна 

организация на учебния ден като средство за 

предотвратяване на напускането на училище. 

целогодишно 

училища, 

РУО – София област, 

 

не се изисква допълнително 

финансиране 



Оперативна цел 2: 

Осигуряване на качество на човешките ресурси за ефективно посрещане на разнообразието от потребности на всички 

деца и ученици. 

1. Осигуряване на специалисти в училищата и 

детските градини и в общинските институции за 

предоставянето на обща и допълнителна подкрепа за 

личностно развитие. 

   

1.1. Сформиране на екипите по подкрепа за личностно 

развитие в училищата и детските градини с участието на 

всички нормативно определени специалисти. 

в началото на 

учебната 

година 

училища, 

детски градини, 

РУО – София област, 

РЦПППО – София област 

средства от държавата във 

връзка с прилагането та 

Наредбата за приобщаващо 

образование 

1.2. Взаимодействие между образователните институции за 

съвместно ангажиране на специалисти и по – пълно 

използване на специалисти от общинските социални 

институции. 

 

целогодишно 

училища, 

детски градини, 

РУО – София област, 

Община Правец, социални 

институции 

от бюджета на съответните 

институции  

1.3. Осигуряване на ресурсни учители за краткосрочна и 

дългосрочна допълнителна подкрепа на децата и учениците 

със СОП. 

в началото на 

учебната 

година 

училища, 

детски градини, 

РУО – София област, 

РЦПППО – София област 

 

целеви и бюджетни 

средства, както и средства 

по проекти 

2. Повишаване квалификацията на педагогическите 

специалисти за придобиване и усъвършенстване на 

компетентностите за идентифициране на 

потребностите и предоставяне на обща и 

допълнителна подкрепа. 

   

2.1.  Включване в квалификационни обучения на 

учители, работещи в подкрепа личностното развитие на 

децата и учениците. 

 

съгласно 

плана за 

квалификация 

училища, 

детски градини, 

РУО – София област, 

РЦПППО – София област 

от бюджета на съответните 

институции 



2.2.  Обучение на екипи за подкрепа за личностно развитие 

за възможността да извършват функционална оценка на 

децата и учениците и нуждата от подкрепа. 

 

съгласно 

плана за 

квалификация 

училища, 

детски градини, 

РУО – София област, 

РЦПППО – София област 

от бюджета на съответните 

институции 

2.3.  Осигуряване на въвеждащо и продължаващо 

обучение от РЦПППО на лица, назначени на 

длъжността „помощник на учителя“ за групи и класове 

с деца или ученици със СОП. 

 

съгласно 

плана за 

квалификация 

училища, 

детски градини, 

РУО – София област, 

РЦПППО – София област 

от бюджета на съответните 

институции 

3. Методическа подкрепа на екипите за 

подкрепа за личностно развитие в училищата и 

детските градини. 

   

3.1.  Разпространение на информационни за  

приобщаващото образование. 

 

целогодишно 

училища, 

детски градини, 

РУО – София област, 

РЦПППО – София област 

от бюджета на съответните 

институции 

3.2.  Методическа подкрепа от РЦПППО при  нужда/ 

проблем, на ЕПЛР в ДГ и училищата. 
при 

необходимост 

училища, 

детски градини, 

РУО – София област, 

РЦПППО – София област 

от бюджета на съответните 

институции 

Оперативна  цел 3:  

Подобряване на материалните условия и достъпност на средата за обучение на деца и ученици със специални 

образователни потребности в системата на предучилищното и училищно образование. 

1. Подобряване на достъпността на 

архитектурната среда в образователните институции 

като част от осигуряването на подкрепяща среда. 

   

1.1.  Осигуряване на достъпна архитектурна среда – 

входове на училища и детски градини, детски площадки и 

съоръжения за игра и санитарно-хигиенни и спомагателни 

помещения 

целогодишно 

училища, 

детски градини, 

Община Правец  

 целеви и бюджетни 

средства, както и средства 

по проекти 



2. Подобряване на специализираната подкрепяща 

среда в образователните институции, съобразно 

нормативните изисквания 

   

2.1.  Разширяване на оборудваните кабинети за ресурсно 

подпомагане в училищата и детските градини, в които има 

деца със СОП и обогатяване на дидактичните материали 

съобразно потребностите на децата. 

при 

необходимост 

училища, 

детски градини, 

РУО – София област, 

РЦПППО – София област 

целеви и бюджетни 

средства, както и средства 

по проекти 

3.  Организиране на участие на учениците със СОП в 

национални външни оценявания и държавни зрелостни 

изпити. 

   

3.1.  Разяснение на родителите за улесненията, кои 

ученици със СОП могат да ползват по време на 

национални външни оценявания и държавни зрелостни 

изпити. 

целогодишно 

училища, 

детски градини, 

 

не се изисква допълнително 

финансиране 

Оперативна цел 4:  

Постигане устойчивост на взаимодействието между участниците в образователния процес (деца и ученици, 

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

ученика. 

1. Създаване и поддържане на добри 

междуинституционални взаимоотношения и практики 

за  и своевременно уведомяване на отделите за закрила 

на детето от страна на училищата и детските градии в 

случаи на деца и ученици в риск. 

   

2.1. Обединяване на усилията и активно взаимодействие 

между образователните институции и общински и местни 

структури и органи за повишаване на обхвата на децата и 

учениците и отпадането от училище 

целогодишно 

детски градини, 

училища, 

ДСП, 

Община Правец, 

РУО - София област, 

МКБППМН 

не се изисква допълнително 

финансиране 



2. Регулярна и ефективна работа на 

образователните институции с родителите на 

деца и ученици с обучителни трудности, специални 

образователни потребности и с изявени дарби. 

   

2.1.  Повишаване информираността на родителите относно 

затрудненията в образователния процес на техните деца и 

възможностите за преодоляването им, както и осигуряване 

на информация за процеса на приобщаващото образование 

целогодишно 

детски градини, 

училища, 

 

не се изисква допълнително 

финансиране 

3. Подобряване на координацията и сътрудничеството 

между институции по отношение на работата с 

децата в риск (вкл. и риск от отпадане от училище) и 

деца, жертви на насилие: 

 

   

3.1.  Прилагане на Координационния механизъм за 

взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви 

на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие 

при кризисна интервенция, както и противодействие на 

училищния тормоз между децата и учениците в 

училище. 

целогодишно 

детски градини, 

училища, 

ДСП, 

Община Правец, 

РУО - София област, 

МКБППМН 

не се изисква допълнително 

финансиране 

Оперативна цел 5:  

Постигане устойчивост на обществената информираност и чувствителност относно целите и принципите на    

приобщаващото образование. 

1. Преодоляване на непознаването и 

предразсъдъците, за повишаване на информираността и 

чувствителността към децата и учениците със СОП. 

   



1.1.  Организиране и провеждане на дейности,  насочени 

към местната общност за преодоляване на  предразсъдъците 

и  повишаване на информираността и чувствителността към 

децата и учениците, нуждаещи се от  допълнителна 

подкрепа за личностно развитие и включване в 

организирани общински и училищни дейности за 

толерантност и приобщаване. 

целогодишно 

детски градини, 

училища, 

Община Правец, 

 

от бюджета на съответните 

институции 

1.2. Организиране и провеждане на Публични изяви на 

заниманията по интереси, насочени към позитивна изява на 

етническата идентичност и за етническа толерантност. 

целогодишно 

детски градини, 

училища, 

Община Правец, 

 

от бюджета на съответните 

институции 

2. Сътрудничество с граждански организации в 

различни аспекти 
   

2.1.  Взаимодействие с НПО  за квалификация на 

непедагогическите специалисти и участие в партньорски 

проекти. 

 

целогодишно 

детски градини, 

училища, 

НПО, РУО - София 

област, 

от бюджета на съответните 

институции, целеви и   

средства по проекти 

 


