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Дейности Срок Отговорник Источник на 

финансиране 

Забележка  

1. Идентифициране на 

ученици, които имат 

необходимост от обща 

подкрепа 

Постоянен  Педагогичес

ки 

специалист  

Не е 

необходимо. 

 

2. Екипна работа на 

учителите от конкретни 

класове 

Постоянен  Класни 

ръководител

и, учители 

Не е 

необходимо. 

При 

необходимост. 

3. Определяне на  

координатор  

До 01.10. Директор    

4. Награждаване на ученици Текущ  Директор, 

класни 

ръководител

и 

Не е 

необходимо. 

При определен 

повод за 

поощрение. 

5. Представяне на дейности 

по интереси в училището 

15.09. Учител в 

целодневна 

организация 

на уч. ден, 

ръководител

и по проект 

„Твоят час – 

фаза 1” 

За целодневна 

организацияне 

се налага; 

По проект 

„Твоят час”. 

По повод Деня 

на книгата. 

6. Кариерно ориентиране и 

консултиране в класовете от 

3. до 7. 

По гарфик Класни 

ръководител

и, кариерен 

консултант 

  

7. Идентифициране на 

ученици със СОП 

Целогодишно  Ресурсун 

учител и 

екип 

 Не по-късно от 

3 мес. След 

идентифицира

нето на 

потребностите. 

8. Превантивни мерки за 

недопускане на отпадане от 

училище 

Целогодишно  Директор, 

учители 

  

9. Организиране на 

„Училище за родители” 

01.03. Директор, 

екип 

 При 

необходимост 

и желание на 

родителите 

10. Стимулиране на 

участието на деца с изявени 

дарби в състезания и 

олимпиади 

Целогодишно  Учители    

11. Стимулирането на 

участието на ученици от 

различни етнически групи в 

състезания и олимпиади 

Целогодишно  Учители    

12. Съвместни дейности  с 

местната комисия за борба 

срещу противообществените 

Целогодишно 

по график 

УКБППМН, 

директор, 

общинска 

  



прояви на малолетни и 

непълнолетни 

администра-

ция 

13. Обучение на 

педагогически спецалисти за 

работа в мултикултурна 

среда 

По график, 

заложен в 

плана за 

квалификация 

Директор, 

председатели 

на МО 

От бюджета на 

училището или 

по програми от 

НК 

При 

необходимост 

и заявено 

желание от 

педагогически-

те специалисти 

 


