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ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА 

ОБУЧИТЕЛНИТЕ ЗАТРУДНЕНИЯ 
Чл. 1 (1) Общата подкрепа за личностно развитие за целите на превенцията на обучителните 

затруднения  се изразява във включване на отделни ученици в дейности, като: 

1. екипни срещи с участието на ученик, учител, класен ръководител, родител, други 

педагогически специалисти при небходимост;  

2. работа в учебните часове; 

3. допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните 

учебни часове; 

4. консултации по учебни предмети; 

5. консултации с психолог и/или педагогически съветник; 

6. допълнително обучение; 

7. консултиране със специалисти извън училището – при необходимост; 

8. взаимодействие с външни институции – при необходимост; 

9. други дейности за развиване на мотивацията за учене, по преценка на екипа, работещ с 

ученика, в т.ч. изготвяне на презентации, нагледни материали; включване в класни и 

извънкласни дейности, инициативи и мероприятия; възлагане на задачи от образователен, 

художествено-творчески, организационен, благотворителен характер и др. 

Чл. 2 (1) Дейностите за целите на превенцията на обучителните затруднения се предоставят 

след обсъждане на информацията от входните равнища по учебни предмети, от 

индивидуалния напредък в обучението и от наблюдението на развитието на отделни 

ученици, които срещат затруднения в обучението. 

(2) За целите на обсъждането по ал. 1 могат да се използват и: 

1. сведения от педагогически специалисти за силните страни на учениците; 

2. сведения от педагогически специалисти или от други специалисти за наличие на 

възможни рискови фактори в средата на тези ученици; 

3. данни от информацията, която придружава тези ученици, включително за предоставяни 

дейности по обща подкрепа за личностно развитие; 

4. данни от логопедично изследване, материали от портфолио и други. 

(3) Екипното обсъждане на цялата информация по ал. 1 и 2 се прави от педагогическите 

специалисти, които работят с ученика, като за резултатите от обсъждането се уведомява 

родителят. 

(4) Въз основа на обсъждането за отделни  ученици се определят дейности от общата 

подкрепа за личностно развитие за целите на превенцията на обучителните затруднения. 

(5) Въз основа на обсъждането се определят тези ученици, на които е необходимо да се 

извърши оценка на индивидуалните им потребности за предоставяне на допълнителна 

подкрепа за личностно развитие. 

Чл. 3 (1) Обсъжданията на индивидуалния напредък в развитието на отделни  ученици, 

които срещат затруднения в обучението, се провеждат: 

1. до 10 дни след провеждане на входните равнища, с цел планиране на мерки спрямо 

учениците със слаби резултати; 
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2. при констатирано изоставане на ученика в овладяване на урочните еденици от страна на 

учителя, преподаващ съответния учебен предмет; 

3. при поставени две последователни текущи оценки Слаб (2) на ученик/ци; 

4. при непосещаване на консултации от страна на ученик/ци; 

5. при голям брой отсъствия, в т.ч. по уважителни причини, които застрашават успешното 

завършване на учебния срок/година от страна на ученика; 

7. при неспазване на решенията на екипа, който работи с ученика относно провеждане на 

дейности по обща подкрепа; 

8. при наличие на риск от отпадане от училище; 

(2) Обсъжданията могат да се провеждат по искане на учител, класен ръководител, 

психолог/педагогически съветник, координатор, зам.-директор, директор, 

родител/представител на родител, който полага грижи за ученика, настойник. 

1. При необходимост обсъжданията могат да бъдат с участие на ученика, за изясняване на 

причините на обучителните проблеми, за оказване на въздействие върху вътрешната 

мотивация, за обсъждане на предложените дейности за обща/допълнителна подкрепа и др.  

2. За провеждане на обсъждане, лицето, което го инициира подава заявление по образец до 

ресорния координатор по приобщаващо образование.  

3. Обсъжданията по ал. 1, т. 1-4, се провеждат задължително по заявление от учителя по 

съответния учебен предмет. 

4. Ресорният координатор сформира екип,  който провежда обсъждането в срок до 5 работни 

дни. 

5. По време на обсъждането се води протокол по образец от класния ръководител. 

Протоколът се подписва от всички участници в срещата и се съхранява от класния 

ръководител в документацията на класа. Копие от протокола се предоставя на ресорния 

координатор. 

6. За обсъждането класният ръководител информира родител и ученик, които при 

необходимост може да присъстват на екипната среща. 

7. При отсъствие на родител по време на обсъждането, класният ръководител запознава 

родителя с решението на екипа по електронен път или чрез провеждането на среща, при 

което родителят се подписва, че е запознат с протокола. 

8. Дейността по извършване на обсъждането и взетите решения, се отразяват от класния 

ръководител в електронния дневник, раздел ОПЛР. 

9. Обсъждането за отделен ученик може да се провежда регулярно до преодоляване на 

затрудненията в обучението. За всяко следващо обсъждане, след първоначалното, не се 

подава заявление, а се предоставя копие от протокола с взетите решения на ресорния 

координатор. 

10. При настъпила промяна по дейностите за оказване на обща подкрепа, в т.ч. и неспазване 

на решенията на екипа от страна на ученика, класният ръководител информира родител до 

края на работния ден и отразява извършената от него дейност в електронния дневник в 

раздел ОПЛР. 

Чл. 4 (1) На база на проведеното обсъждане, ученик с обучителни затруднения може да бъде  

насочен към: 

1. обща подкрепа за личностно развитие, чрез дейности по чл. 1, ал. 1, т. 1 – 9; 

2. допълнителна подкрепа за личностно развитие чрез оценка на индивидуалните 

потребности, в случай, че не се отчита напредък в развитието на ученика в тримесечен срок 

от предоставянето на обща подкрепа за превенция на обучителните затруднения, съгласно 

реда на чл. 32 от Наредба за приобщаващото образование. 
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Чл. 5 Работата в учебните часове е насочена към индивидуално  педагогическо 

взаимодействие с ученика, съобразно личностните му особености, възможности и 

потребности, което се изразява в оказването на допълнителни разяснения на учебното 

съдържание, отговоряне на въпроси, обясняване на задачи, оказване на помощ за справяне 

с поставени задания, ангажиране в образователни дейности и др., които подпомагат 

образователното развитие на ученика. Извършената дейност учителят документира в 

електронния дневник, раздел ОПЛР. 

Чл. 6 (1) Консултирането по учебни предмети е достъпно за всички ученици и се провежда 

извън редовните учебни часове от учителите по предмети ежеседмично в рамките на 

учебната година.  

1. Директорът на училището утвърждава график не по-късно от 15 октомври за първия 

учебен срок и не по-късно от 20 февруари за втория учебен срок, в който се определя 

приемно време и място на всеки учител, поставя се на видно място в сградата на училището 

и се публикува на интернет страницата на училището.  

2. Класните ръководители информират родителите за възможностите за допълнително 

консултиране по учебните предмети. Времето за допълнително консултиране е част от 

работното време на учителите. 

3. При констатиране на затруднения в обучението на даден ученик, водещи до липса на 

образователен напредък, учителят насочва ученика към консултиране по съответния учебен 

предмет за преодоляване на обучителните затруднения. 

4. За необходимостта от провеждане на консултации учителят информира класния 

ръководител и родител на ученика и вписва проведените дейности в електронния дневник 

на класа. 

5. При непосещаване на консултации от страна на ученик/ци, същите може да се провеждат 

и след решение на екипа по чл. 2, ал. 2, т. 4 за оказване на обща подкрепа за личностно 

развитие, въз основа на проведено обсъждане.  

6. След провеждане на консултации, учителят отразява дейността в електронния дневник, 

раздел ОПЛР и в дневника на консултациите. 

7. При неявяване на ученик, учителят документира това в дневника за консултациите, 

информира класния ръководител, който осъществява връзка с ученик и родител, за 

изясняване на причините за неявяването и за оказване на възпитателно въздействие върху 

вътрешната мотивация. Класният ръководител попълва протокол за проведения разговор с 

ученик и родител и отразява дейността в електронния дневник. 

8. При категоричен отказ от страна на ученика да посещава консултаци или системното му 

неявяване по неуважителни причини, потвърдени от класния ръководител, учителят подава 

заявление до координатора за провеждане на обсъждане и записва дейността в електронния 

дневник на класа и в дневника за консултации. 

Чл. 7 Консултации с психолог/педагогически съветник може да се провеждат по решение 

на екипа по чл. 2, ал. 2, т. 4, за установяване на причините за обучителните затруднения, за 

отправяне на препоръки към педагогическите специалисти, работещи с ученика и към 

родителите, за планиране на дейности за въздействие върху вътрешната мотивация и др. 

Чл. 8 (1)  Допълнителното обучение е насочено към ученици: 

1. които имат системни пропуски по даден учебен предмет, изразяващи се в годишна оценка 

слаб (2),  

2. не са постигнали очакваните резултати, заложени като прагова стойност за успешност 

при национално външно оценяване,  

3. които срещат затруднения, индикирани чрез срочна оценка слаб (2) или три 

последователни текущи оценки слаб (2); 



4 
 

4. за които се препоръчва такова обучение в плана за подкрепа; 

5. които са отсъствали от училище повече от 10 учебни дни по уважителни причини. 

(2) Извън общата подкрепа по ал. 1 допълнително обучение по отделни учебни предмети за 

компенсиране на липсата на взаимодействие с учителя може да се предоставя и на ученици, 

които се обучават несинхронно от разстояние в електронна среда при условията на чл. 115а, 

ал. 4 от ЗПУО. 

(3) Потребностите от допълнителното обучение за учениците по ал. 1, т. 1-3 и т. 5 се 

определят от учителя по предмета и от координатора, а за учениците със специални 

образователни потребности - от екипа за подкрепа за личностно развитие. 

(4) Когато допълнителното обучение по учебен предмет се провежда в учебни дни извън 

часовете по училищния учебен план, то е с обща продължителност от 60 до 120 учебни часа 

годишно - за случаите по ал. 2, т. 1 и 2, и до 10 учебни часа - за случаите по ал. 2, т. 3 и 5. 

(5) Общата продължителност на допълнителното обучение по учебен предмет за учениците 

по ал. 1, т. 4 се определя в плана за подкрепа. 

(6) Допълнителното обучение по ал. 2 се осъществява синхронно от разстояние в 

електронна среда чрез не по-малко от 10 учебни часа месечно, разпределени между 

учебните предмети в зависимост от дела им в училищния учебен план. 

(7) Допълнителното обучение по учебен предмет за ученици по ал. 1, т. 1-3 може да се 

провежда и по време на лятната ваканция с обща продължителност не повече от 80 учебни 

часа. 

(8) За провеждане на допълнителното обучение директорът на училището уведомява 

родителите, които са задължени да осигурят присъствието на ученика. 

Чл. 9 (1) Допълнително обучение  се провежда по предложение на учителя по съответния 

учебен предмет до координатора, след доказана обща подкрепа за личностно развитие, 

проведена спрямо ученика. 

(2) Координаторът и учителят по съответния учебен предмет провеждат обсъждане за 

преценяване необходимостта от провеждане на дейности за преодоляване на обучителните 

затруднения /допълнително обучение, консултации/. 

(3) За учениците, които са получили три последователни оценка Слаб (2) по съответен 

учебен предмет, учителят информира координатора в срок до 3 работни дни след настъпване 

на основанието за това, като подава доклад в свободен текст, в който описва имената на 

учениците и класа, както и предприетите дейности за обща подкрепа до момента. 

(4) За учениците, които са получили срочна оценка по даден учебен предмет Слаб (2), 

дейностите са както следва: 

1. класният ръководител изготвя доклад до Координатора в срок до 3 дни след провеждане 

на срочния съвет, в който се описват и предприетите дейности за обща подкрепа за 

преодоляване на обучителните затруднения до момента; 

2. В срок до 5 работни дни Координаторът провежда обсъждане със съответния учител, 

поставил срочна оценка Слаб (2) за провеждане на допълнително обучение на учениците по 

предмета; 

3. При решение за осъществяване на допълнително обучение и регламентиране на броя 

часове за провеждането му, учителят предлага график за съгласуване с координатора; 

4. Координаторът изготвя обобщен график за всички ученици по предмети и го предлага 

на директора за утвърждаване. 

(5) За учениците, получили годишна оценка Слаб (2), потребността  от дейности за 

преодоляване на обучителните затруднения се преценява след протичане на първа 

поправителна сесия. 
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1. В срок до 2 работни дни учителят подава сведение по образец до Координатора за 

учениците, получили оценка Слаб (2) на първа поправителна сесия. 

2. Учителят изготвя график за допълнително обучение през лятната ваканция за всеки 

ученик с продължителност не повече от 80 учебни часа и го съгласува с Координатора. 

3. Директорът издава заповед за определяне на учениците и на условията за провеждане на 

дейности за допълнително обучение. 

4. За провеждане на допълнителното обучение Директорът уведомява   родителите на 

съответните ученици чрез класните ръководители с писмо или по имейл, но не по-късно от 

7 дни преди началото на осъществяване на дейностите. 

5. Родителят се подписва на графика за провеждане на дейностите по допълнително 

обучение, с което декларира, че е запознат с него и се задължава да осигурява присъствие на 

детето си. 

6. В случай, че родителите не осигуряват присъствие на ученика, директорът писмено 

уведомява за това дирекция „Социално подпомагане“. 

7. След изтичане на срока на допълнителното обучение класният ръководител на ученика 

информира родителите за постигнатите от него резултати. В случаите когато не се отчита 

напредък в развитието на ученика, класният ръководител запознава родителите с 

необходимостта от извършване на оценка на индивидуалните потребности на ученика. 

Чл. 10 Към консултиране със специалисти извън училище се насочват ученици с установени 

или потенциално възможни проблеми от здравословен, психологически, социален, правен, 

семеен характер и др.  

Чл. 11 Партниране с външни институции се осъществява при констатиране на риск за 

ученика. 

Чл. 12 Партниране с родител се осъществява системно, в хода на всички дейности за обща 

и допълнителна подкрепа на личностното развитие на учениците, от страна на класния 

ръководител, както и от страна на други педагогически специалисти при необходимост. 

 

Приложение 1 

Стъпки след стартиране на обсъждане (екипна среща) 
Стъпка 1. 

Екипът изслушва учител/родител или специалист инициирал начало на процедурата – 

събира се информация от входните равнища по учебни предмети; от индивидуалния 

напредък в обучението; от наблюдението на развитието на отделни ученици; 

Източници на информация: 

- сведения от педагогически специалисти за силните страни на учениците, които срещат 

затруднения в обучението, и на индивидуалните им нагласи по отношение на ученето и 

участието в образователния процес и в дейността на институцията; 

- сведения от педагогически специалисти за наличие на възможни рискови фактори в 

средата на тези ученици; 

Стъпка 2. 

Екипът се запознава с предоставената от заинтересованите страни информация. 

Стъпка 3. 

Екипът оценява силните страни на ученика и потребността от обща и/или допълнителна 

подкрепа; 

Кога се взима решение за обща подкрепа: 

- Когато се установят затруднения в обучението на ученика и/или има рискови фактори 

в средата, които може да повлияят на обучението му, но които все още не изискват 



6 
 

предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие; 

- Когато се установи, че ученик напредва значително по-бързо в обучението и 

развитието си от учениците на неговата възраст.; 

Стъпка 4 - Определяне на конкретни мерки 

Конкретните мерки изискват: 

- Определяне на конкретна цел – какво затруднение трябва да се преодолее; 

- Определяне на конкретни стъпки за преодоляване на затруднението – чрез работа в 

учебните часове, консултации, допълнително обучение и други; 

- Определяне на срок и описание на резултатите от работата в края на поставения срок 

– постигнат напредък, преодоляно или непреодоляно затруднение, насочване за оценка на 

индивидуалните потребности от екип за подкрепа за личностно развитие и други. 

Стъпка 5 - Прилагане на конкретните мерки 

Конкретните мерки се предприемат от класния ръководител на ученика в екипна работа 

с другите педагогически специалисти до 14 дни от установяването на случаите. 

Координацията на изпълнението на конкретните мерки се осъществява от класния 

ръководител на ученика. 

Продължителността на дейностите, насочени за отделен ученик или за група ученици е 

в зависимост от възможностите на училището, но не по-малко от 2 седмици при седмична 

заетост до 20 учебни часа. 

Стъпка 6 - Преглед на напредъка 

Прегледът на напредъка се осъществява от екипа за подкрепа, по време на който се води 

протокол, подписва се от всички членове и се съхранява от класния ръководител. 

Конкретните мерки се актуализират, променят или прекратяват след преглед на 

напредъка на развитието на ученика, извършен от класния ръководител на ученика 

съвместно с други специалисти училището. 

Дейностите за превенция на обучителните затруднения се изпълняват по следния 

хронологичен начин: 

1. работа в учебните часове и други; 

2. консултации; 

3. допълнително обучение. 

За учениците, които са получили три последователни оценки Слаб (2) по съответен 

учебен предмет, учителят информира координатора в срок до 3 работни дни след настъпване 

на основанието за това, като подава доклад в свободен текст, в който описва имената на 

учениците и класа, както и предприетите дейности за обща подкрепа до момента. 

За учениците, които са получили срочна оценка по даден учебен предмет Слаб (2) 

класният ръководител изготвя доклад до Координатора в срок до 3 дни след провеждане на 

срочния съвет, в който се описват и предприетите дейности за обща подкрепа за 

преодоляване на обучителните затруднения до момента 

В случаите когато ученик получава обща подкрепа и не се отчита напредък в развитието 

му в рамките на три месеца от началото на предоставянето на подкрепата, класният 

ръководител на ученика обсъжда с координиращия екип и с родителя, представителя на 

ученика или лицето, което полага грижи за него, насочването на ученика за извършване на 

оценка на индивидуалните му потребности от екип за подкрепа за личностно развитие. 
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Преглед на напредъка 

Стъпка 4 

Стъпка 5 

Стъпка 6 

Има напредък, но не е постигната 

конкретната цел 

Не е постигнат напредък в 

продължение на 3 месеца 

Има напредък и е постигната 

конкретната цел 

Обсъждане на резултатите и взимане на 

решение за преустановаване на 

конкретните мерки 

Прилагане на конкретните мерки 

Определяне на конкретни мерки с цел, 

стъпки, форми за обща подкрепа и 

срокове за прилагането им. 

Процедура 2 –  

осигуряване на допълнителна 

подкрепа за личностно 

развитие на учениците 

Оценява силните страни на ученика и 

потребността от обща и/или 

допълнителна 

подкрепа Решение за допълнителна подкрепа 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

В УЧИЛИЩЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ 

 

Старт 
 

 

                                                         Свиква се екип в състав – класен ръководител, учител, член на кординиращия екип 

и друг специалист (при необходимост) 

 

Стъпка 1 
 

 

Стъпка 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

По инициатива на учител и/или друг 

специалист или родител 

Събиране и обсъждане на 

информация за ученика от „живи“ 

впечатления 

Запознаване с предоставената от 

заинтересованите страни 

информация. 
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