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За реализиране и координиране на дейностите за подкрепа в съответствие с 

потребностите на учениците, в началото на учебната година се определя координатор 

за обща и допълнителна подкрепа, който се подпомага от : 

■ Педагогически съветник 

■ Логопед 

■ Главен учител, Гимназиален етап 

 

1. Координация/Контрол на дейностите за обща и допълнителна подкрепа се 

извършва от заместник директор, който 

■ Контролира изпълнението на предвидените мерки, чрез проверки, преглед на 

документацията и беседи с учителите. 

■ Контролира честотата на посещения на учениците в групите, консултациите и 

дейностите за подкрепа. 

■ При необходимост инициира и подпомага срещи с родители и контакти с 

институции. 

■ Участва в дейността на екипите за проследяване на напредъка на учениците и 

ефективността на мерките. 

■ Инициира споделяне на добри практики и оказва методическа помощ на учителите. 

■ Участва в регулярните работни срещи на класните ръководители с педагогическите 

специалисти. 

■ Уведомява с писмен доклад Директора при констатирани нередности по 

изпълнението на набелязаните дейности. 

■ Уведомява с писмен доклад Директора за постъпили от страна на класните 

ръководители предложения за ученици, нуждаещи се от обща или допълнителна 

подкрепа. 

2. Задължения на класния ръководител 

 Изготвя съвместно с учениците правила за поведението им в клас. 

 Запознава родителите с училищния правилник и правилата за безопасност и 

сигурност в училище, с механизма за противодействие на училищния тормоз. 

 Осъществява системно партньорство с родителите в приемното си време, на 

родителски срещи. 

 За всеки проблем, който е констатирал или за който е уведомен, провежда 

разговор с ученика, с цел изясняването му и оказва подкрепа за разрешаването 

му. Документира разговора в дневника на класа. 

 За всеки инцидент от поведенчески характер, който е констатирал или за който е 

уведомен, провежда разговор с ученика, с цел изясняването му, уведомява 

педагогическия съветник за регистрирането му и оказва подкрепа за 

разрешаването му. Документира разговора в дневника на класа. 

 Информира родителите за проблема и иска съгласието им за прилагане на 

дейности за подкрепа. 

 Участва в регулярните екипни срещи. 

 Писмено уведомява Координатора за ученици в риск . 

 Осигурява консултации или допълнително обучение на ученици, които имат 

системни пропуски по даден учебен предмет или срещат задруднения, 

индикирани, чрез срочна оценка слаб/2/ или три последователни текущи оценки 

слаб /2/. 



 Уведомява с писмен доклад Директора за ученици, които е необходимо да се 

включат в дейности от обща подкрепа за целите на превенция на насилието и 

преодоляване на проблемно поведение по чл.45,т.3,4,5 и 7 и за превенция на 

обучителните затруднения. 

 Уведомява с мотивирано предложение Координатора за ученици, които е 

необходимо да се включат в дейности от обща подкрепа за целите на превенция 

на насилието, преодоляване на проблемното поведение и обучителни 

затруднения. 

 Уведомява родителя на ученик, отсъствал от училище един неучебен ден и няма 

данни, че е налице уважителна причина, с писмо, по имейл или в телефонен 

разговор. 
3. Задължения на класния ръководител при налагане на санкция 

 При допуснати 5 отсъствия по неуважителни причини или нарушение на 

задълженията на ученик - обсъжда проблема с ученика и родителите му и 

регистрира предприетите дейности в дневника на класа. 

 Информира координатора и психолога при необходимост от професионална 

подкрепа. 

 Изготвя мотивирано предложение  до Директора за откриване на процедура за 

налагане на санкция и дата за изслушване. 

 Уведомява писмено родителите за откритата процедура и за правата им.  
 Уведомява родители, ученикът за предоставяне на планирана обща подкрепа. 
Видът на дейностите за планираната обща подкрепа се определят съвместно с 
класния ръководител, учителите на ученика и родителите. 

4. Задължения на координатора при работа с ученици, извършващи 

нарушения, отсъстващи по неуважителни причини или са в риск от 

отпадане 

 Изготвя съвместно с  класния ръководител план за подкрепа след оценка на 

индивидуалните потребности на ученика. 

 При необходимост се привличат партньори, медицински специалисти, 

социални 

служби. 

 Осъществява ежеседмичен контрол на поведението и отсъствията на 

ученика. 

 Осъществява връзка със семейството за подкрепа в дейностите. 
 Координира сътрудничеството между училището и семейството. 

 Дейностите, съставът на екипа и продължителността на подкрепата се 

отразяват в плана за подкрепа. 
 Проследява ефективността на мерките чрез протоколирани заседания. 
  Изготвя доклад до Директора в края на първия учебен срок и края на 

учебната година. 

5. Осигуряване на допълнителна подкрепа на ученици в риск 

 Допълнителната подкрепа/работа с ученик по конкретен случай е 

краткосрочна, осъществява се в сътрудничество със социалните служби и има 

за цел разрещаване на проблеми в поведението или предотвратяване на 

отпадането от училище. Проблемното поведение може да бъде: Трудности в 

общуването; Изолация и социални проблеми; Агресивни прояви и Конфликти; 

Психично страдание; Липса на напредък в обучението; Отсъствия от училище 

6. Осигуряване на допълнителна подкрепа за ученици: 



- при обучителни затруднения: 

- психо-социална рехабилитация 

- зрителна рехабилитация 

- физически увреждания 

 - слухови увреждания, 

се предоставя след извършване на функционална оценка 

 Класният ръководител изготвя: психологопедагогическа характеристика 

на детето/ ученикът по образец,  ксерокопия на учебни материали/ входни нива, 

тестове и други работни материали/ на детето/ ученикът, които родителят да 

предостави пред екип за оценка на индивидуалните потребности  

 Информира родителят, че е необходимо да: 

-  входира молба до директора на училището / по образец/ заедно с 

придружаващи, актуални медицински документи, удостоверяващи 

здравословното състояниято на детето/ ученикът. Входираните молби се 

разглеждат от Координатора, които изготвя доклад до Директора, който подава 

заявления до 

Регионалния център за личностно развитие за извършване на оценка на 

индивидуалните потребности на детето/ ученикът./ След извършване на 

оценката екипът от регионалния център информира директора на училището за 

резултатите от оценяването. На база тази информация директорът на училището 

издава заповед за сформиране на екип за подкрепа на личностното развитие. 

Задълженията на ЕПЛР са регламентирани със заповед на Директора. 

7. Отразяване на дейностите за обща подкрепа в училищната документация 

 Протоколи от класен съвет по конкретен случай. 

 Дневник за консултации - допълнителни консултации и допълнително 

обучение. 

 Дневник на класа - срещи с родители (консултации), допълнителни 

консултации и обучение с ученика, съгласно индивидуален план за обща и 

допълнителна подкрепа. 

 Протоколи от заседанията на екипа за обща и допълнителна подкрепа, 

съгласно индивидуален план на ученика за предоставяне на обща подкрепа.  

8. Изграждане на позитивен организационен климат и подходяща 

психологическа среда в училище 

Задължения на директора: 

Инициира актуализация на училищния правилник и запознаване на родителите с 

училищната политика за превенция на тормоза и правилата за ред и сигурност в 

училище. 

 

 

 
 

 
 

 

 


