Професионалнагимназияпостроителство, архитектура и геодезия „КольоФичето” - Бургас
гр. Бургас 8000, бул. ”Ст. Стамболов” № 69
 056/54 -27-76, 54-60-64  056/53-00-94

e-mail: admin@kolioficheto.com

Приложение № 5 към Правилника за дейността на ПГСАГ „Кольо Фичето“ – Бургас, прието на
заседание на Педагогическия съвет с Протокол №9/13.09.2018г.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО
РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИ
ЕКИП ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
Чл. 1 (1) Екипът за подкрепа за личностно развитие в се създава със заповед на директора за
конкретен ученик - със специални образователни потребности, в риск, с изявени дарби, с хронични
заболявания, за всяка учебна година.
(2) В състава на екипа по ал. 1 задължително участва психолог. В екипа може да участва ресурсен
учител/специален педагог, както и други специалисти според индивидуалните потребности на
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.
(3) Екипът по ал. 1 се ръководи от определения със заповедта на директора специалист от екипа.
(4) 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.
(5) Екипът по ал. 1 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.
(6) При възникнала необходимост, заседание може да се провежда и извън определения график.
Ръководителят на екипа по ал.1 отправя покана за у частие на родителя преди провеждането на
извънредното заседание с писмо, по имейл или в телефонен разговор.
(7) Задължителните три заседания по ал. 5 са редовни, когато на тях присъстват всички членове на
екипа. Решенията се вземат с мнозинство от повече от половината членове на екипа.
(8) Заседанията, които се провеждат извън определените три заседания по ал. 5, 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.
(9) За всяко заседание на екипа за подкрепа за личностно развитие се води протокол, подписан от
лицето, водещо протокола, и от психолога.

Чл. 2. (1) Екипът за подкрепа за личностно развитие на ученика освен посочените функции в чл.
189, т. 1 - 4 ЗПУО изпълнява и следните функции:
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, съответно по чл. 95, ал. 1,
т. 1 и 2 ЗПУО за учебната година;
7. до един месец от извършването на оценката на индивидуалните потребности разработва
индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми за ученици със специални
образователни потребности и с множество увреждания;
8. 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 ученика;
9. извършва консултативна дейност с учениците, с учителите, с родителите за приемане и
приобщаване на учениците със специални образователни потребности в училището;
10. изготвя доклади за дейността на екипа до директора на училището, съответно в 7-дневен срок
след края на първия учебен срок и в 10-дневен срок след края на втория учебен срок на учебната
година.
Чл. 3. Всеки специалист от състава на екипа за подкрепа за личностно развитие на конкретия
ученик може да участва в повече от един екип.
Чл. 4. Директорът на училището изпраща копие от протокола с оценката и решението на екипа за
подкрепа за личностно развитие за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно
развитие на ученика със специални образователни потребности в регионалния център за подкрепа
на процеса на приобщаващото образование в 7-дневен срок от извършването на оценката за
одобряване на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците със
специални образователни потребности.
Чл. 5. Когато не може да формира екип за подкрепа за личностно развитие на ученик със
специални образователни потребности, директорът на

училището в 3-дневен срок от

установяването на необходимостта от извършване на оценка на индивидуалните потребности

изпраща заявление до директора на регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование за извършване на оценката по чл. 190, ал. 3, т. 2 ЗПУО.
ОЦЕНКА НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА УЧЕНИЦИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
Чл.6. Допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците се предоставя въз основа на
извършена оценка на индивидуалните им потребности.
Чл.7. (1) 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 детето или ученика;
3. всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното
положение на ученика, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат
отношение към обучението и образованието на 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
ученици с хронични заболявания.
Чл. 8. (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, 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.
Чл. 9. (1) Оценката на индивидуалните потребности на учениците, за които има индикации, че са
със специални образователни потребности, се извършва в срок до 3 месеца от началото на
учебната година, като продължителността на оценяването е най-малко 14 дни.
(2) Оценка на индивидуалните потребности на учениците, за които има индикации, че са със
специални образователни потребности, може да се извършва и по всяко друго време през
учебната година, ако се установи потребност от такава оценка, като продължителността на
оценяването е най-малко 14 дни и се извършва в срок до 3 месеца от установяването на
потребността.
Чл. 10. (1) 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.

(2) Времето за индивидуалното оценяване на ученик е по преценка на съответния специалист в
зависимост от индивидуалните особености и потребности на ученика и е в рамките на съответните
срокове по чл. 75 от Наредба за приобщаващото образование.
Чл. 11. (1) Оценката на индивидуалните потребности от допълнителна подкрепа за личностно
развитие на учениците е функционална.
(2) Оценката на учениците по ал. 2 се извършва съгласно Карта за оценка на индивидуалните
потребности на ученика.
(3) Всеки специалист от екипа попълва съответната на неговата компетентност част от Картата за
оценка, като отделните части се съгласуват между специалистите и се вписва общо становище за
функционирането на детето и за необходимата допълнителна подкрепа.
(5) Родителят писмено изразява в картата за оценка съгласието или несъгласието си с
извършената оценка

на индивидуалните потребности и

с решението за предложената

допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученика.
(6) Картата за оценка е неразделна част от личното образователно дело на ученика в
националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование
(НЕИСПУО) и се предава заедно с останалите негови документи при прехода му от една
институция в друга в системата на предучилищното и училищното образование.
(7) На родителя се предоставя при поискване копие от попълнената Карта за оценка на
индивидуалните потребности на ученика.
Чл. 12. (1) При несъгласие на родителя с оценката на индивидуалните потребности на ученика със
специални образователни потребности, 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 наученика
със специални образователни потребности.
(2) В случаите на несъгласие на родителя с предложената допълнителна подкрепа за личностно
развитие на ученика, независимо че въз основа на оценките на индивидуалните потребности по ал.
1 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.
(3) Директорът на дирекция „Социално подпомагане" в срок до 10 работни дни от получаването на
уведомлението писмено информира директора на училището за предприетите действия.
(4) В случаите по ал. 2 училището задължително организира предоставянето на дейности за обща
подкрепа за личностно развитие на ученика.
Чл. 13 (1) Оценката на индивидуалните потребности на ученици, за които има индикации, че са
деца или ученици в риск, включва оценяване на рисковите фактори за развитието на ученика.
(2) Оценяват се:
1. история на здравословното състояние на ученика;

2. неблагоприятни условия в средата/ситуацията на ученика;
3. стресови събития в живота на ученика;
4. демографски фактори, оказващи влияние на развитието на ученика.
Чл.14. (1) За извършването на оценката на индивидуалните потребности на учениците, които
проявяват способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и имат
постижения, надвишаващи постиженията на техните връстници, се използва информация,
предоставена от учители, родители, ученици или получена след изяви на ученика.
(2) В случай че ученици с изявени дарби имат затруднения в обучението по един или повече
учебни предмети, на тях може да им бъде извършена оценка на индивидуалните потребности за
предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие за преодоляване на обучителните
трудности. Оценката се извършва съгласно Карта за оценка на индивидуалните потребности на
ученика.
Чл. 15.Съдържанието на оценъчните карти и провеждането на оценката при различни казуси, се
определят по реда на Наредба за приобщаващото образование.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ
Чл. 16. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие според вида си е краткосрочна или
дългосрочна.
(2) Краткосрочна е подкрепата, която въз основа на оценката на индивидуалните потребности на
ученика се предоставя за определено време в процеса на предучилищното и училищното
образование, като:
1. за ученици със специални образователни потребности обхваща период от минимум една учебна
година до максимум края на съответния етап от степента на образование.
(3) Дългосрочна е подкрепата, която обхваща повече от един етап от степента на образование,
повече от една степен на образование или е за целия период на обучение на ученика в училището.
(4) Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва:
1. работа с 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.
(5) Съдържанието и редът за реализиране на формите на допълнителна подкрепа, посочени в
ал.4, са регламентирани в Наредба за приобщаващото образование.
Чл. 17. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се реализира от училището чрез план
за подкрепа по чл. 187, ал. 3 от ЗПУО, изготвен за ученик.

(2) Родителят се запознава с плана за подкрепа на ученика, като му се предоставя копие от него
при поискване.
(3) Родителят е длъжен да оказва съдействие за изпълнението на плана за подкрепа на ученика.
Чл.18. (1)В

училищата обучението на ученици със специални образователни потребности

задължително се подпомага от ресурсен учител съобразно потребността на ученика.
(2)Броят на ресурсните учители се определя в зависимост от броя на учениците със специални
образователни потребности, от вида на подкрепата и от броя часове за ресурсно подпомагане при
условията на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
(3)В плана за подкрепа на ученика може да бъде определен и помощник на учителя.
(4)Изискванията

към

помощника

на

учителя

и

функциите

му

се

определят

с

държавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование.
Чл. 19. Ресурсното подпомагане може да бъде преустановено с решение на екипа за подкрепа за
личностно развитие след преглед на напредъка в развитието на ученика и/или постигане на целите
в плана за подкрепа, и след подадено заявление от родителя.
ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ И ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ НА УЧЕНИЦИ
СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
Чл. 20. (1) За ученици със специални образователни потребности, които се обучават в дневна,
комбинирана, форма на обучение, и за ученици с изявени дарби, които се обучават в комбинирана
форма на обучение, при необходимост се разработва индивидуален учебен план въз основа на
училищния учебен план.
(2) Индивидуален учебен план се разработва и за ученици със специални образователни
потребности, които се обучават в индивидуална форма на обучение при условията и по реда на чл.
107, ал. 4 ЗПУО.
(3) Индивидуалният учебен план се утвърждава със заповед на директора на училището след
обсъждане и приемане от педагогическия съвет и изпълнението му се контролира ежемесечно от
регионалното управление на образованието.
(4) Във връзка с дейността по ал. 3 директорът на училището ежемесечно изпраща информация в
регионалното управление на образованието.
(5) В случай че за ученици с изявени дарби, които се обучават по индивидуален учебен план в
комбинирана форма на обучение, са необходими квалифицирани специалисти за допълнителна
подкрепа в съответната област - науки, технологии, изкуства, спорт и други, директорът на
училището може да ги осигури от центрове за подкрепа за личностно развитие, от от друга
институция или организация, осъществяваща дейност в областта на науките, технологиите,
изкуствата и спорта.
Чл. 21. (1) Индивидуалният учебен план разпределя учебното време между учебните предмети или
модули за придобиване на училищната подготовка.

(2) Според потребностите, възможностите и способностите на учениците със специални
образователни потребности в индивидуалния учебен план се допуска:
1. отсъствие в раздел А на учебния предмет физическо възпитание и спорт, когато обучението на
ученика по него е невъзможно и това е доказано с медицински документ;
2. отсъствие в раздел А и/или в раздел Б на учебни предмети, когато обучението на ученика по тях
е невъзможно и въз основа на медицински документподкрепа за личностно развитие е препоръчал
съответните предмети да не се изучават - за учениците със специални образователни
потребности;
3. намален брой учебни часове по един, по повече или по всички учебни предмети, като
намаляването в средната степен на образование не може да бъде повече от 70 на сто за всеки
отделен учебен предмет.
(3) Индивидуалният учебен план съдържа:
1. наименованията на учебните предмети/модули и седмичния брой часове по учебни
предмети/модули;
2. пояснителни бележки за отразяване на особеностите по прилагането му.
(4) В пояснителните бележки към индивидуалния учебенплан сео пределят:
1. място за провеждане на обучението - в училище, в център за специална образователна
подкрепа, в домашни условия или в стационарни условия в лечебно заведение;
2. календарен график на обучението по дати и часове;
3. специфичните методи на обучение, включително формите и методите за проверка и оценка,
когато има такива специфики;
4. учебните предмети от индивидуалния учебен план, по които ще бъдат изготвени индивидуални
учебни програми.
(5) Индивидуалният учебен план се разработва за учебна година.
Чл.22. (1)За обучението по всеки предмет от индивидуалния учебен план екипът за подкрепа за
личностно развитие разработва индивидуална учебна програма, която се утвърждава от директора
на училището.
(2)Индивидуалната учебна програма по ал. 7 за учениците със специални образователни
потребности се разработва въз основа на рамкови изисквания, определени с държавния
образователен стандарт за приобщаващото образование.
Чл. 23 (1)За учениците, които се обучават по индивидуални учебни планове, се утвърждават
индивидуални учебни програми въз основа на учебните програми по чл. 78 от ЗПУО.
(2)Индивидуалните учебни програми се утвърждават от директора по предложение на екипа за
подкрепа за личностно развитие.
(3)Структурата, условията и редът за утвърждаване на индивидуалните учебни програми се
определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
(4) Всяка индивидуална учебна програма съдържа:
1. кратко представяне на учебната програма;

2. очаквани резултати от обучението по учебния предмет в края на класа за постигане на
компетентностите - знания, умения и отношения, в съответствие с индивидуалните потребности и
възможности на ученика;
3. учебно съдържание (теми, компетентности, като очаквани резултати от обучението, нови
понятия);
4. препоръчително процентно разпределение на задължителните учебни часове за годината;
5. специфични методи и форми за оценяване на постиженията на учениците;
6. дейности за придобиване на ключови компетентности, както и за развитие на социални и
полезни умения за самостоятелен и независим живот.
Чл. 24. Индивидуалните учебни програми на учениците със специални образователни потребности
се разработват въз основа на държавния образователен стандарт за общообразователната
подготовка, съобразени са с учебните програми по общообразователните учебни предмети, с
учебните програми по специалните учебни предмети - за ученици със сензорни увреждания, и с
учебните програми по учебните предмети или модули за професионално образование и обучение и
са в съответствие с индивидуалните потребности и възможности на всеки ученик.
Чл. 25. Родителят се запознава с индивидуалния учебен план и индивидуалните учебни програми,
като при поискване му се предоставя копие от тях.
Чл. 26. Учениците с умствена изостаналост и множество увреждания се обучават
по:
1.индивидуални учебни програми по общообразователните учебни предмети -Български език и
литература, Математика, Роден край, Околен свят, Човекът и природата, Човекът и обществото,
Биология и здравно образование, История и цивилизации, География и икономика, Технологии и
предприемачество, Информатика, Информационни технологии и компютърно моделиране,
Изобразително изкуство, Музика, Физическо възпитание и спорт/ЛФК;
2.индивидуални програми за терапия и рехабилитация.
Чл. 27. Общообразователната подготовка се осъществява в хода на цялото училищно обучение и
обхваща следните адаптирани за ученици с умствена изостаналост и множество увреждания групи
ключови компетентности:
1. основни компетентности в областта на българския език, умение за общуване - вербални и
невербални начини за комуникация;
2. елементарни математически представи и понятия;
3. елементарни познания в областта на природните науки и технологиите;
4. фрагментарна дигитална компетентност;
5. умения за учене;
6. умения за социализация, социални и граждански познания;
7. възможности за вземане на решения и за прилагането им;
8. културни познания и умения за изразяване чрез творчество;
9. нагласи за здравословен начин на живот и спорт.

Чл. 28. (1) Индивидуалните учебни програми по ал. 1 се разработват въз основа на рамкови
изисквания съгласно приложение № 4 към Наредба за пприобщаващото образование.
Чл. 29. (1) В края на първия учебен срок се извършва преглед на резултатите от обучението по
индивидуалната учебна програма, като постигнатото равнище на компетентности на ученика с
умствена изостаналост и множество увреждания се отразява в протокол. Въз основа на прегледа
индивидуалната учебна програма по един или повече учебни предмети от индивидуалния учебен
план на ученика.
(2) В края на учебната година се извършва цялостен преглед на резултатите от обучението по
индивидуалната учебна програма, като в протокол се отразява постигнатото равнище на
компетентности на ученика. Протоколът от прегледа на резултатите от обучението по
индивидуалната учебна програма е неразделна част от документите в личното образователно
дело на ученика и се предава заедно с останалите негови документи при прехода му от една
институция в друга в системата на предучилищното и училищното образование.
(3) Прегледът по ал. 1 и 2 се извършва от екипа за подкрепа за личностно развитие на ученика
съвместно с учителя по съответния учебен предмет, а когато ученикът се обучава в център за
специална образователна подкрепа - съвместно с учителите и другите педагогически специалисти
в центъра.

