УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА
ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
Кога се предоставя допълнителна подкрепа?
1.
В случаите, когато ученик получава обща подкрепа и не се отчита напредък в
развитието му, в тримесечен срок от предоставянето й класният ръководител на ученика
запознава родителя за необходимостта от извършване на оценка на индивидуалните
потребности на ученика.
Класният ръководител и родител провеждат среща, на която обсъждат насочване към
оценка на индивидуалните потребности. Родителят подава заявление до директора на
училището.
или
2.
Родителят /по свое желание/ подава заявление до директора на училището
за оценка на индивидуалните потребности на детето му.
След получаване на заявление от родителя, директорът издава заповед за сформиране на
екип за подкрепа за личностно развитие на ученика, който да извърши оценка на
индивидуалните потребности на ученика.
Тази оценка се прави:
 за ученици с идентификации, че са със специални образователни
потребности;
 за ученици в риск;
 за ученици с изявени дарби;
 за ученици с хронични заболявания.
В състава на екипа за подкрепа за личностно развитие задължително се включва
психолог или педагогически съветник, както и логопед. В екипа може да участва
ресурсен учител/специален педагог, както и други специалисти според индивидуалните
потребности на детето или ученика. В екипа може да се включват представители на
органите за закрила на детето и на органите за борба с противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните.
Оценката на индивидуалните потребности на дете или ученик е процес на събиране
и анализиране на специфична информация за неговото функциониране – силни страни,
затруднения, потенциал за оптимално развитие, участие в образователния процес,
възможности за реализация.
За извършването на оценката родителят представя следните документи:
1. заявление до директора;
2. статуси от проведени предварителни изследвания и консултации – психологични,
логопедични, медицински, както и становище от специален педагог – при наличие на
такива, в зависимост от потребностите на ученика;
3. всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и
социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други
документи, които имат отношение към обучението и образованието на детето или
ученика, включително документи от детската градина, при наличие на такива;
4. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна
комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), и/или на
Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна
карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и
други, които удостоверяват заболяването – при деца и ученици с хронични
заболявания.
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При извършването на оценката се вземат предвид и:
1. резултатите от ранното оценяване на развитието на детето и на риска от
обучителни затруднения;
2. документите от личното образователно дело на детето или ученика и материали от
портфолиото на детето;
3. други документи при необходимост по преценка на екипа
За извършването на оценката на индивидуалните потребности на деца и ученици с
изявени дарби родителят представя и документи, удостоверяващи постиженията,
класиранията на призови места на децата и учениците и др.
Кой прави оценката?
(1) Оценката на индивидуалните потребности на ученици, за които има индикации,
че са със специални образователни потребности, се извършва от екипа за подкрепа за
личностно развитие на ученика, чийто състав включва психолог, логопед, ресурсен
учител, а при ученици с увреден слух или с нарушено зрение – и рехабилитатор на
слуха и говора или учител на ученици с нарушено зрение, класния ръководител и
учителите, които преподават на ученика в училището. Оценяват се познавателно
развитие, комуникативни умения, социални умения, физическо развитие, адаптивно
поведение, психични реакции, семейно функциониране.
(2) Оценката на индивидуалните потребности на ученици в риск се извършва от
екипа за подкрепа за личностно развитие на ученика, чийто състав включва психолог
и/или педагогически съветник, и логопед в училището, класния ръководител и
учителите, които преподават на ученика в училището. Оценяват се рисковите и
защитните фактори в ситуацията на ученика и неговата среда.
(3) Оценката на индивидуалните потребности на ученици с изявени дарби се
извършва от екипа за подкрепа за личностно развитие на ученика, чийто състав
включва класния ръководител и учителите, които преподават на ученика в училището,
психолог или педагогически съветник. Оценяват се конкретните области на изявените
дарби и способности.
(4) Оценката на индивидуалните потребности на ученици с хронични заболявания
се извършва от екипа за подкрепа за личностно развитие ученика, чийто състав
включва психолог, класния ръководител и учителите, които преподават на ученика в
училището, медицинския специалист в здравния кабинет в сътрудничество с личния
лекар на ученика. Оценява се здравословното състояние на ученика и влиянието му
върху обучението.
При извършване на оценката може да участват и други специалисти извън
посочените.
Какво се прави след като се оцени ученика?
Оценката на учениците се извършва индивидуално от всеки специалист в екипа при
отчитане на силните страни и възможностите за участие в образователния процес на
ученика.
На общо заседание на екипа и с негово решение, се решава дали ученика подлежи или
не на допълнителна подкрепа.
Родителят, представителят на ученика или лицето, което полага грижи за ученика,
писмено изразява съгласието или несъгласието си с оценката на индивидуалните
потребности в протокола и с решението за предложената допълнителна подкрепа за
личностно развитие на ученика.
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Екипът информира директора на училището за взетото решение за предоставяне на
допълнителна подкрепа.
Когато се касае за ученик със специални образователни потребности
При несъгласие на родителя с оценката на индивидуалните потребности на ученика
със специални образователни потребности, извършена в училището, той може да
подаде заявление до директора на съответния регионален център за подкрепа на
процеса на приобщаващото образование за организиране на повторна оценка на
индивидуалните потребности на ученика в 14-дневен срок от извършването на оценката
от екипа за подкрепа за личностно развитие. Родителят посочва в заявлението мотивите
за несъгласието си с оценката на индивидуалните потребности на детето или ученика
със специални образователни потребности.
В случаите на несъгласие на родителя с предложената допълнителна подкрепа за
личностно развитие на ученика, независимо че въз основа на оценките на
индивидуалните потребности е установена такава необходимост, и за
предотвратяване на риска от отпадане от образование директорът на училището
писмено уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на
ученика с цел осигуряване на неговия най-добър интерес.
(4) В случаите на несъгласие на родителя с предложената допълнителна подкрепа
за личностно развитие на ученика, училището задължително организира
предоставянето на дейности за обща подкрепа за личностно развитие на ученика.
Какво включва допълнителната подкрепа?
Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва:
1. работа с дете и ученик по конкретен случай;
2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна
рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически
увреждания;
3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща
среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически
материали, методики и специалисти;
4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със
сензорни увреждания;
5. ресурсно подпомагане.
Какво се случва след като екипът реши, че ученикът има нужда от допълнителна
подкрепа?
Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява и предоставя съгласно
план за подкрепа на ученика, изготвен след извършване на оценката на индивидуалните
потребности на ученика от екипа за подкрепа на личностното развитие.
Родителят, представителят на ученика или лицето, което полага грижи за ученика, се
запознава с плана за подкрепа на ученика, като му се предоставя копие от него при
поискване.
Родителят е длъжен да оказва съдействие за изпълнението на плана за подкрепа на
ученика.
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До един месец от извършването на оценката на индивидуалните потребности, екипът за
личностно развитие при необходимост разработва индивидуални учебни планове и
индивидуални учебни програми по един или повече учебни предмети за ученици със
специални образователни потребности и за ученици с изявени дарби, въз основа на
училищния учебен план .
Допълнителната подкрепа за личностно развитие според вида си е краткосрочна или
дългосрочна.
Основни функции на екипа за подкрепа за личностно развитие:
 идентифицира силните страни на ученика, затрудненията, свързани с
развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното
възникване;

извършва оценка на индивидуалните потребности на ученика;

изготвя и реализира план за подкрепа;

извършва наблюдение и оценка за развитието на случая.
Специфични функции на екипа за подкрепа за личностно развитие:
1. определя необходимия инструментариум за извършване на оценката на
индивидуалните потребности на ученика и определя правила за работата си;
2. проучва документите и информацията за ученика;
3. обсъжда проведената оценка и наблюденията на всеки член от екипа и формулира
общо решение за предоставяне на допълнителна подкрепа в протокол от заседанието;
4. информира директора на училището за взетото решение за предоставяне на
допълнителна подкрепа;
5. определя вида и формата на обучение на ученика въз основа на оценката на
индивидуалните му потребности;
6. до един месец от извършването на оценката на индивидуалните потребности при
необходимост разработва индивидуални учебни планове и индивидуални учебни
програми по един или повече учебни предмети за ученици със специални
образователни потребности и за ученици с изявени дарби, въз основа на училищния
учебен план.
7. проследява напредъка в развитието на ученика два пъти през учебната година и
при необходимост внася промени в плана за подкрепа и в индивидуалните учебни
програми след информирано писмено съгласие на родителя, който е длъжен да оказва
съдействие за изпълнението на плана за подкрепа на детето или ученика;
8. извършва консултативна дейност с учениците, с учителите, с родителите за
приемане и приобщаване на учениците със специални образователни потребности, в
риск, с изявени дарби, с хронични заболявания в училището;
9. изготвя доклади за дейността на екипа до директора на училището, съответно в 7дневен срок след края на първия учебен срок и в 10-дневен срок след края на втория
учебен срок на учебната година.
Екипът за подкрепа за личностно развитие се ръководи от определения със
заповедта на директора специалист от екипа.
В работата на екипа на ученика участва родителят, а при необходимост – и
представител от съответния регионален център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование и/или от центъра за подкрепа за личностно развитие.
Екипът провежда общите си срещи по предварително изготвен график, който
включва не по-малко от три заседания – в началото на учебната година, в края на
първия и на втория учебен срок. Родителят се запознава с графика.
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При възникнала необходимост заседание може да се провежда и извън определения
график. Ръководителят на екипа отправя покана за участие на родителя преди
провеждането на извънредното заседание с писмо, по имейл или в телефонен разговор.
Задължителните три заседания са редовни, когато на тях присъстват всички членове
на екипа. Решенията се вземат с мнозинство от повече от половината членове на екипа.
Заседанията, които се провеждат извън определените три заседания са редовни,
когато на тях присъстват поне половината от членовете на екипа. Решенията се вземат с
мнозинство от повече от половината от присъстващите членове на екипа в конкретното
заседание.
За всяко заседание на екипа за подкрепа за личностно развитие се води протокол,
подписан от лицето, водещо протокола, и от психолога и/или педагогическия съветник.
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