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ГОДИШЕН ПЛАН   

на 
Ангелина Георгиева Колева– РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ 

през 

УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 

 

 

ДЕЙНОСТИ 

 

СРОКОВЕ 

 

КООРДИНИРА / УЧАСТВА/ 

 

 

КОНТРОЛ 

 

ОТГОВОРНИК 

1.Актуализация на  

списъка на учениците . 

 

25.09.2021г Директори: на  

СУ “Христо Смирненски “ 

,с.Св.ПеткАОУ”Христо Ботев”,с. 

Абланица,ОУ “Иван 

Вазов”,с.Пашови, ОУ”Д-р Петър 

Директори: на  

СУ “Христо Смирненски “ 

,с.Св.ПеткАОУ”Христо 

Ботев”,с. Абланица,ОУ 

“Иван Вазов”,с.Пашови, 

Ресурсен учител 

Ангелина Колева 



Берон”, с.Бирково. 

Ресурсен учител:Ангелина 

Колева 

 

ОУ”Д-р Петър Берон”, 

с.Бирково. 

Ресурсен учител:Ангелина 

Колева 

 

2. Изработване на график 

за работа на ресурсния 

учител и график-

консултации  

15.10.2021г Директори: на  

СУ “Христо Смирненски “ 

,с.Св.ПеткАОУ”Христо Ботев”,с. 

Абланица,ОУ “Иван 

Вазов”,с.Пашови, ОУ”Д-р Петър 

Берон”, с.Бирково. 

Ресурсен учител:Ангелина 

Колева 

 

Директори: на  

СУ “Христо Смирненски “ 

,с.Св.ПеткАОУ”Христо 

Ботев”,с. Абланица,ОУ 

“Иван Вазов”,с.Пашови, 

ОУ”Д-р Петър Берон”, 

с.Бирково. 

Ресурсен учител:Ангелина 

Колева 

 

Ресурсен учител 

Ангелина Колева 

3.   Участие в  ЕПЛР   в  

СУ “Христо Смирненски 

“,с.Св.Петка,,ОУ”Христо 

Ботев”,с. Абланица,ОУ 

“Иван Вазов”,с.Пашови, 

ОУ”Д-р Петър Берон”, 

с.Бирково, „при  оценяване 

на индивидуалните 

потребности  на учениците   

постоянен Психолог 

Логопед 

Ресурсен учител 

Родители 

Учители  

Директори: на  

СУ “Христо Смирненски “ 

,с.Св.ПеткАОУ”Христо 

Ботев”,с. Абланица,ОУ 

“Иван Вазов”,с.Пашови, 

ОУ”Д-р Петър Берон”, 

с.Бирково. 

Ресурсен 

учител 

Ангелина Колева 



и  попълването на Рамка за 

оценка 

Председателят на мобилния екип Ресурсен учител:Ангелина 

Колева 

 

4.   Участие  при 

разработването  на План за 

подкрепа за всеки ученик 

със  

СОП от  като член на 

ЕПЛР  

 

20.10.2021г. Ресурсен учител  

Ангелина Колева  

предметници  

специалисти 

Директори: на  

СУ “Христо Смирненски “ 

,с.Св.ПеткАОУ”Христо 

Ботев”,с. Абланица,ОУ 

“Иван Вазов”,с.Пашови, 

ОУ”Д-р Петър Берон”, 

с.Бирково. 

Ресурсен учител:Ангелина 

Колева 

 

Ресурсен учител 

Ангелина Колева 

5. Участие при плануване, 

подготовка и реализация 

на диагностичната  работа 

с учениците със СОП през 

годината 

В началото на учебната година 

-19.10.2021г 

В края на 1 срок и в края на 

учебната година 

Ресурсен учител :Ангелина 

Колева  

предметници 

 

Директори: на  

СУ “Христо Смирненски “ 

,с.Св.ПеткАОУ”Христо 

Ботев”,с. Абланица,ОУ 

“Иван Вазов”,с.Пашови, 

ОУ”Д-р Петър Берон”, 

с.Бирково. 

Ресурсен учител:Ангелина 

Колева 

Ресурсен учител 

Ангелина Колева 



 

6. Участие при  

разработване на  

индивидуални учебни 

планове и индивидуални 

учебни програми по един 

или повече учебни 

предмети за ученици със 

СОП, които не покриват 

ДОИ по съответните 

предмети  

15.10.2021.г предметници 

Ресурсен учител 

 

Директори: на  

СУ “Христо Смирненски “ 

,с.Св.Петка,ОУ”Христо 

Ботев”,с. Абланица,ОУ 

“Иван Вазов”,с.Пашови, 

ОУ”Д-р Петър Берон”, 

с.Бирково.Ресурсен 

учител:Ангелина Колева 

 

 

Ресурсен учител  

Ангелина Колева 

7.Изготвяне на доклади 

като член на ЕПЛР  

Съобразно план-графика за 

работа на ЕПЛР 

Ресурсен учител Директори: на  

СУ “Христо Смирненски “ 

,с.Св.ПеткАОУ”Христо 

Ботев”,с. Абланица,ОУ 

“Иван Вазов”,с.Пашови, 

ОУ”Д-р Петър Берон”, 

с.Бирково.Ресурсен 

учител:Ангелина Колева 

 

Ресурсен учител 



8.Участие в изграждането 

на подкрепяща среда в 

училището и в осигуряване 

на образователни ресурси 

за учениците със СОП 

 

 

постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсен учител 

Директори  

учители  

специалисти  

 

 

 

 

Директори: на  

СУ “Христо Смирненски “ 

,с.Св.ПеткАОУ”Христо 

Ботев”,с. Абланица,ОУ 

“Иван Вазов”,с.Пашови, 

ОУ”Д-р Петър Берон”, 

с.Бирково. 

Ресурсен учител:Ангелина 

Колева 

 

 

 

Ресурсен учител 

 

Директорите 

 

 

 

 

9.Участие в 

осъществяването на  

дейности по  

допълнителната  подкрепа  

от  плана за подкрепа на 

всеки ученик със СОП 

10.Планира и участва в 

обучението на ученици със 

СОП в електронна среда. 

Консултира 

постоянен Ресурсен учител 

 

 

 

Координира учители,родители и 

настойници в осъществяване на 

обучението в електронна среда. 

Директори: на  

СУ “Христо Смирненски “ 

,с.Св.ПеткАОУ”Христо 

Ботев”,с. Абланица,ОУ 

“Иван Вазов”,с.Пашови, 

ОУ”Д-р Петър Берон”, 

с.Бирково.Ресурсен 

учител:Ангелина Колева 

 

Ресурсен учител 

 



родители,учители,ученици.  

11.Участие в дейности,  

свързани със събиране на 

информация за ученици  

със СОП и в подготовката 

на необходимите 

документи  

постоянен Ресурсен учител 

предметници и класни 

ръководители  

специалисти  

Директори: на  

СУ “Христо Смирненски “ 

,с.Св.ПеткАОУ”Христо 

Ботев”,с. Абланица,ОУ 

“Иван Вазов”,с.Пашови, 

ОУ”Д-р Петър Берон”, 

с.Бирково. 

Ресурсен учител:Ангелина 

Колева 

 

Ресурсен учител 

 

12. Участие в планирането 

и реализирането на 

дейности за социализация 

на учениците  със СОП  

-участие в спортни 

състезания 

-участие в конкурси”Най-

красива мартеница” 

-участие на в изложбите на 

училището по повод 

празници през годината - 

Коледа, Великден, ,8-ми 

10.12.2021г. 

01.03.2022г. 

01.04.2022г 

Ресурсни учители 

Учители по ИИ и ФВС 

Предметници 

 

Директори: на  

СУ “Христо Смирненски “ 

,с.Св.ПеткАОУ”Христо 

Ботев”,с. Абланица,ОУ 

“Иван Вазов”,с.Пашови, 

ОУ”Д-р Петър Берон”, 

с.Бирково. 

Ресурсен учител:Ангелина 

Колева 

 

Ресурсен учител 

 



март,24 май 

13. Участие в 

консултативна и 

координираща дейност, 

като член на ЕПЛР  

Всеки ден 7-8 ч 

консултативната дейност 

включва :                      

1.Участие в педагогически 

съвети 

  2.Участие в родителски 

срещи 

  3.Участие в  курсове и 

семинари,с цел повишаване на 

квалификацията 

  4.Изработване на входящи 

,междинни и изходящи нива с 

цел проследяване динамиката в 

развитието на учениците със 

СОП   

   5.Работа върху документация 

  6.Провеждане на консултации 

с родители ,класни 

ръководители,предметници 

                       7.Участие в 

заседания на  ЕПЛР в 

училищата 

Ресурсен учител 

всеки ден  7 и 8 час от графика за 

работа  ще включват   следните 

дейности: 

 1.Участие в педагогически 

съвети 

 2.Участие в родителски срещи 

 3.Участие в  курсове и 

семинари,с цел повишаване на 

квалификацията 

 4.Изработване на входящи 

,междинни и изходящи нива с 

цел проследяване на динамиката 

в развитието на учениците със 

СОП 

 5.Изработване на дидактични 

материали 

  6.Работа върху документация 

  7.Провеждане на консултации с 

родители ,класни 

ръководители,предметници 

Директори: на  

СУ “Христо Смирненски “ 

,с.Св.ПеткАОУ”Христо 

Ботев”,с. Абланица,ОУ 

“Иван Вазов”,с.Пашови, 

ОУ”Д-р Петър Берон”, 

с.Бирково. 

Ресурсен учител:Ангелина 

Колева 

 

Ресурсен учител 

 



 

2. Графикът подлежи на 

промяна във връзка с 

индивидуалните особености на 

учениците със СОП 

                   

 

  8.Участие в заседания на  ЕПЛР 

в училищата 

всеки ден  7 и 8 час от графика за 

работа  ще включват   следните 

дейности: 

 1.Участие в педагогически 

съвети 

   2.Участие в родителски срещи 

  3.Участие в  курсове и 

семинари,с цел повишаване на 

квалификацията 

  4.Изработване на входящи 

,междинни и изходящи нива с 

цел проследяване  динамиката в 

развитието на учениците със 

СОП  5.Изработване на 

дидактични материали 

  6.Работа върху документация 

  8.Провеждане на консултации с 

родители ,класни 

ръководители,предметници 

  9.Участие в заседания на  ЕПЛР 



в училищата 

10. Графикът подлежи на 

промяна във връзка с 

индивидуалните особености на 

учениците със СОП              

14.Дейности , свързани с 

повишаване на 

квалификацията на 

Ресурсния учител 

постоянен Ресурсен учител Директори: на  

СУ “Христо Смирненски “ 

,с.Св.ПеткАОУ”Христо 

Ботев”,с. Абланица,ОУ 

“Иван Вазов”,с.Пашови, 

ОУ”Д-р Петър Берон”, 

с.Бирково. 

Ресурсен учител:Ангелина 

Колева 

 

Ресурсен учител 

 

 


