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ГОДИШЕН ПЛАН – ГРАФИК 
за учебната 2022/2023 година 

на дейността на Екипа за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със 

специални образователни потребности в ОУ,,Алеко Константинов”, гр. Червен 

бряг определен със Заповед № РД-14-521/ от 14.09.2022год. 

 

I.Анализ на дейността през изминалата учебна година/силни страни, срещнати 

трудности, аспекти за усъвършенстване/. 

Изминалата учебна година протече добре, годишния план-график се спазваше 

редовно. Всички възникнали проблеми относно децата и учениците със специални 

образователни потребности се решаваха мигновенно от целия екип. 

 II.Основна цел: Подпомагане , обучение и възпитание на децата и учениците със 

специални образователни потребности. 

III. Задачи: Добра работа в екип. Оказване на помощ на децата и учениците  със 

специални образователни потребности. 

IV.Дейности и график за тяхното изпълнение: Заложени в годишния план-

график. 

 

Срок Тема/разглеждани въпроси Участници 

10 

Месец 

септември 

• Приемане на Годишен план-график за работа на 

Екипа за подкрепа за личностно развитие 

• Разпределение на отговорностите в екипа 

• Обсъждане на предстоящите дейности, свързани с 

приобщаващото образование на децата/учениците със 

СОП. 

Всички членове 

на екипа 

15-30 

Месец 

септември 

• Провеждане на начално оценяване на 

образователните потребности на децата/ученици със 

СОП. 

Попълване на оценка на индивидуалните 

потребности на дете или ученик. 

• Провеждане на вторична оценка на децата/ученици 

със специални образователни потребности. 

• Обсъждане формата на оценяване на  

децата/учениците със специални образователни 

потребности. 

• Определяне на учебните предмети, по които ще се 

обучават децата /учениците със специални 

образователни потребности. 

• Текущи въпроси и проблеми – напуснали, 

новопостъпили деца/ученици в групата 

Членовете на 

екипа: 

родителите на 

детето 

От 15 

септември 

• Изготвяне и попълване на план за подкрепа 

• Изготвяне на индивидуални учебни планове за всяко 

Членовете на 

екипа: 



до 10 

октомври 

дете/ученик по определените от ЕПЛР учебни 

предмети по които децата/учениците със СОП ще се 

обучават 

• Изготвяне на индивидуални учебни програми за 

всяко дете/ученик по определените от ЕПЛР учебни 

предмети по които децата/учениците със СОП ще се 

обучават 

 

родител/ите на 

детето 

Учителите по 

определени 

предмети 

От 21 

септември 

до 14 

октомври 

• Представяне на индивидуални те учебни планове за 

утвърждаване на директора 

• Представяне на индивидуалните учебни програми за 

утвърждаване на директора 
 

Председател на 

екипа 

Месец 

ноември 

Текущи въпроси и проблеми Членовете на 

екипа: 

Родител/ите на 

детето/децата 

със СОП 

Месец 

декември 

Тематично заседание на ЕПЛР 

Тема: Коледно-новогодишна подготовка със участието 

на децата/учениците със специални образователни 

потребности 

Членовете на 

екипа: 

Учители, 

родители 

Месец 

януари 

Текущи въпроси и проблеми Членовете на 

екипа: 

Родителите на 

детето/децата 

със СОП 

От 6 до 10 

февруари  

 

• Отчитане на резултатите от изпълнението на 

индивидуалните учебни планове и индивидуалните 

учебни програми на децата/учениците със СОП през 

I-вия учебен срок. 

• Обсъждане  и отразяване на промени в 

индивидуалните учебни планове при необходимост 

за II-ри учебен срок на децата/учениците със СОП. 

• Обсъждане и отразяване на промените в 

индивидуалните учебни програми при необходимост 

за II-ри учебен срок на децата/учениците със СОП. 

• Предложения за влизане, излизане от групата  

• Текущи въпроси и проблеми 

Членовете на 

екипа: 

Родителите на 

детето. 

Учителите по 

определени те 

предмети 

От 1до 7 

февруари 

Подготвяне на доклад-анализ за дейността на Екипа за 

подкрепа за личностно развитие през I-вия учебен срок 

и представяне на директора, доклад пред ПС. 

Председател, 

членове на екипа 

Месец 

март 

• Тематично заседание на ЕПЛР 

Тема:Предстоящи спортни състезания и екскурзии 

със участието на децата/учениците със СОП 

• Текущи въпроси и проблеми 

Членовете на 

екипа: 

Учители, 

родители 

Месец 

април 

• Обсъждане и вземане на решение относно участието 

в НВО на учениците от IV и VII клас със СОП, които 

не покриват ДОС за учебно съдържание 

• Текущи въпроси и проблеми 

Членовете на 

екипа: 

Учители, 

родители 

Месец 

май 

• Текущи въпроси и проблеми Членовете на 

екипа: 

Учители, 



родители 

Месец 

юни и 

юли 

Края на 

учебната 

година 

• Отчитане на резултатите от изпълнението на 

индивидуалните учебни програми на 

децата/учениците със СОП през учебната година 

• Отразяване в индивидуалните учебни програми 

• Подготвяне на доклад-анализ за дейността на Екипа 

за подкрепа за личностно развитие през учебната 

година и представянето му на Директора 

Членовете на 

екипа: 

Учители 

 

 
Вписаните срокове са примерни и се съобразяват с графика на учебното време през 

съответната учебна година. 

 

 

Дата ………..     Изготвил:………………………. 

 


