Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
в община Исперих за 2018 година
№

Дейност

Ангажирани
институции

Финансиране
/източник/

Срок на изпълнение

Приоритет 1: Подкрепа за личностно развитие на деца със
специални образователни потребности /СОП/ и хронични заболявания
Специфична цел 1: Интегриране на децата със СОП в общообразователните училища
1.

2.

3.

4.

Индивидуален подход при предоставяне на допълнителна
подкрепа за деца и ученици със специални образователни
потребности
Предоставяне на комплексна психо-социална рехабилитация,
подпомагаща пълноценното приобщаване на деца и ученици
със СОП
Осигуряване на достъпна физическа и архитектурна среда,
отговаряща на потребностите на деца и ученици със СОП и
хронични заболявания
Поддържане на добра междуинституционална координация в
областта на приобщаващото образование

Училища
Детски градини
РЦПППО
Училища
Детски градини
РЦПППО
Училища
Детски градини
Община Исперих
Училища
Детски градини
РУО
РЦПППО
Община Исперих

бюджет
бюджет
бюджет

бюджет

2018 г.
2018 г.
2018 г.

2018 г.

Специфична цел 2: Работа на специалисти от детските градини и училищата с деца със СОП в учебните заведения в
общината

1.

Осигуряване на качествено и задълбочено оценяване на
индивидуалните потребности на децата и учениците и
разграничаване на нуждата от обща и допълнителна подкрепа:
– Процедура по ранно оценяване /скрининг/ на развитието
на детето и на риска от обучителни трудности, съгласно
Наредба за приобщаващото образование;
– 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, като се отчита физическото, познавателното,
езиковото, социалното и емоционалното му развитие,

Училища
Детски градини
РЦПППО

бюджет

2018 г.

съгласно Наредба за приобщаващото образование.

2.

Осигуряване на специалисти за допълнителна подкрепа,
съобразена с индивидуалните образователни потребности на
децата и учениците

Училища
Детски градини
РЦПППО
Община Исперих
ДЦДМУ
ЦОП

бюджет

2018 г.

Специфична цел 3: Интеграция и рехабилитация на деца и ученици с увреждания
1.

Развитие на социалните услуги за деца с увреждания

ДЦДМУ
ЦОП
ЦНСТДМУ
Община Исперих

бюджет

2018 г.

Приоритет 2: Подкрепа за личностно развитие на деца
от уязвими общности и деца в риск
Специфична цел 1: Гарантиране на равни шансове на всички деца от уязвими общности за ранно детско развитие
1.

Осигуряване на подкрепа при отглеждането, възпитанието и
социализацията на деца в предучилищна възраст от уязвимите
групи

2.

Мотивиране и приобщаване на деца и ученици от уязвимите
общности към образователния процес

3.

Изпълняване на програми за превенция на насилието и
преодоляване на проблемното поведение в училище

Детски градини
ОЗД
ЦОП
Община Исперих
Детски градини
Училища
ЦОП
Община Исперих
Училища
Детски градини
МКБППМН
ДПС

Бюджет,
проекти,
национални
програми
Бюджет,
проекти,
национални
програми
Бюджет,
проекти,
национални
програми

2018 г.

2018 г.

2018 г.

Специфична цел 2: Обхващане и превенция на отпадането от училище на деца и ученици от уязвими общности

1.

Подобряване на механизмите за проследяване на подлежащите
на задължително предучилищно и училищно образование

2.

Подобряване на сътрудничеството с родителската общност

Училища
Детски градини
Община Исперих
РУО
РУ – Исперих
Дирекция „Социално
подпомагане“
Училища

Бюджет,
национални
програми

Проекти,

2018 г.

Детски градини
Неправителствени
организации
3.

Изпълняване на програми за превенция на ранното напускане
на училище

Училища
Детски градини
Община Исперих

4.

Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца
с трудности и дефицити в обучението и отпаднали от училище с
цел тяхната реинтеграция

Училища
Детски градини
ЦОП

5.

Усъвършенстване на образователните условия за работа в
мултикултурна среда

Училища
Детски градини
Община Исперих

национални
програми
Бюджет,
проекти,
национални
програми
Бюджет,
проекти,
национални
програми
Бюджет,
проекти,
национални
програми

2018 г.

2018 г.

2018 г.

2018 г.

Специфична цел 3: Повишаване броя на представители на уязвими етнически малцинства в средното образование
1.

Стимулиране на младежи и родители от уязвими етнически
малцинства за средно и висше образование

Училища
Неправителствени
организации

Бюджет,
проекти,
национални
програми

2018 г.

Приоритет 3: Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици с изявени дарби
Специфична цел 1: Осигуряване условия за развитие на децата и учениците с изявени дарби

1.

Финансово подпомагане и стимулиране на деца и ученици по
условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени
дарби

2.

Стимулиране на творческите заложби на деца и ученици чрез
осигуряване на възможност за изяви на местно, регионално и
национално ниво

3.

Включване в дейности на неправителствени организации,
читалища, спортни клубове, културни институции, участие в
културни събития на местно ниво

Училища
Детски градини
Община Исперих
Училища
Детски градини
Читалища
Община Исперих
Културни институции
Неправителствени
организации
Спортни клубове

По реда на
Наредба за
условията и реда
за осъществяване
на закрила на деца
с изявени дарби

Бюджет

Бюджет

2018 г.

2018 г.

2018 г.

Читалища
Културни институции

Приоритет 4: Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в
училищата и детските градини
Специфична цел 1: Създаване на механизми за координация и изпълнение на мерки за подкрепа за личностно развитие
на децата и учениците в училищата и детските градини

1.

2.

Създаване на екипи и планове за подкрепа:
– създаване на училищна процедура за обобщаване на
информацията за децата и учениците, с цел планиране и
реализиране на дейности по интереси, за превенция на
трудностите при учене, допълнителна подготовка, за
позитивна дисциплина, за развиване на дарбите;
– актуализиране на длъжностните характеристики на
професионалистите, работещи с деца, спазване на
задължението за съдействие по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона
за закрила на детето и спазване разпоредбите на Етичния
кодекс на работещите с деца, утвърден от Националния
съвет за закрила на детето.

Училища
Детски градини

Не е необходимо

Привличане на родителите като основни партньори

Училища
Детски градини

Не е необходимо

2018 г.

2018 г.

Специфична цел 2: Осигуряване подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите
и уменията на децата и учениците в училищата и детските градини
1.

Осигуряване обща подкрепа на децата и учениците

2.

Създаване на подкрепяща среда

3.

Реализиране на проекти и инициативи. Участие в национални
проекти и програми.

Училища
Детски градини
Училища
Детски градини
Община Исперих
Училища
Детски градини
Община Исперих

Бюджет

2018 г.

Бюджет,
проекти

2018 г.

Национални
програми на МОН,
проекти

2018 г.

Приоритет 5: Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците извън
училищата и детските градини
1.

Увеличаване на възможностите за участие на децата и

Читалища

Бюджет

учениците в различни спортни, културни дейности и клубове по
интереси
2.

Увеличаване на участието на децата и учениците в състезания,
конкурси, фестивали, изложения, форуми, концерти и
развлекателни програми

3.

Мотивиране на децата и учениците за активно включване и
участие в дейността на институциите

4.

Формиране на гражданска, екологична и природозащитна
култура

5.

Подкрепа за кариерно ориентиране на учениците

Спортни клубове
Община Исперих
Читалища
Спортни клубове
Община Исперих
Културни институции
Институции
Община Исперих
Читалища
Община Исперих
Неправителствени
организации
Читалища
Спортни клубове
Културни институции

2018 г.
Бюджет

2018 г.

Бюджет

2018 г.

Бюджет

2018 г.

Бюджет

2018 г.

Приоритет 5: Развитие на човешките ресурси в подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците
Специфична цел 1: Координиране на дейностите между институциите в подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците
1.

Подобряване на взаимодействието между институциите по
отношение на работата с деца и ученици

Ангажирани
институции

Не е необходимо

2018 г.

Специфична цел 2: Реализиране на дейности за повишаване квалификацията на кадрите в учебните заведения за
работа в насока подкрепа за личностно развитие на децата и учениците



1.

Обучения за повишаване на квалификацията и професионалната
компетентност на педагогическите специалисти

2

Участие на педагогическите специалисти в програми за обмен
на опит и добри практики

Училища
Детски градини
Община Исперих
Образователни
институции

Бюджет,
програми
Бюджет,
програми

2018 г.
2018 г.

Годишният план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Исперих за 2018 година е съгласуван с
началника на РУО-Разград с писмо с изх. № РД-19-8-202/17.04.2018г. и е приет с Решение № 509 по Протокол № 44 от 26.04.2018 год. на
Общински съвет – Исперих.

