Приложение №1

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ
ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ
В ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА 2020г.

Годишният план е разработен съгласно чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование и е в
изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Каспичан/2020-2021г./,
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1.
Подобряване на условията за равен достъп до образование на всички деца и ученици чрез осигуряване на достъпна физическа и
архитектурна среда.
Мярка 1.1. Оценяване на индивидуалните потребности на децата и учениците и определяне на необходимостта от обща или
допълнителна подкрепа.
Дейност

Срок за изпълнение

Институция

Финансиране

1.1.1 Осигуряване на подходящи входни и
комуникационни пространства.

Целогодишно

Детски градини
Училища

В рамките на
бюджета

Брой реконструирани
пространства

1.1.2. Устройване на учебни места за деца в
инвалидни колички и за ученици с увреден
слух с достатъчна осветеност;

При необходимост

Детски градини
Училища

В рамките на
бюджета

Брой устроени учебни
места

В рамките на учебната
година

Детски градини
Училища

В рамките на
бюджета

Брой обслужени деца

1.1.3. Осигуряване на достъп и обслужване
във всички помещения в институцията –
библиотека, компютърни и административни кабинети и др.

Индикатори

Мярка 1.2. Осигуряване на достъп до информация и комуникации.
1.2.1.
Достъпност
до
средства
за
информация и комуникация – телефони,
компютри, интернет и др
1.2.2.
Предоставяне
на
достъпна
мултимедийна
образователна
среда,
специализирани
софтуерни
продукти,

В рамките на учебната
година
В рамките на учебната
година

Училища
Детски градини
Училища
ЦПЛР

В рамките на
бюджета

Брой деца ползвали
средствата

В рамките на
бюджета

Брой деца, на които е
представена
информация, ползвайки

аудио-визуални средства, алтернативни
форми за комуникация и за предаване на
информация на децата и учениците при
необходимост.
1.2.3. Своевременно предоставяне на
необходимата информация на родителите
на
децата
и
учениците
относно
възможностите
за
продължаване
на
обучението
и
образованието
и
за
предоставянето
на
обща
и/или
допълнителна подкрепа за личностно
развитие.

съвременните аудиовизуални и софтуерни
продукти

В рамките на учебната
година

Детски градини
Училища

В рамките на
бюджета

Брой запознати
родители

Мярка 1.3. Осигуряване на достъп до учебните програми и учебното съдържание.
1.3.1. Осигуряване на непрекъснатост на
прехода и адаптиране на децата и
учениците през различните етапи и степени
на образование.

1.3.2. Адаптиране на учебното съдържание
съобразно индивидуалните потребности на
децата и учениците със специални
образователни потребности в изготвяните
индивидуални
учебни
програми
по
учебните предмети от индивидуалния
учебен план.

В рамките на учебната
година

В сроковете
определени в
Наредбата за
приобщаващо
образование

Училища
Детски градини

В рамките на
бюджета

Брой осъществени
дейности подпомагащи
прехода и адаптиране
на децата и учениците
през различните етапи
и степени на
образование.

Училища

В рамките на
бюджета

Брой деца, за които са
изготвени
индивидуални учебни
планове.

Мярка 1.4. Осигуряване на квалифицирани специалисти в институциите, предоставящи обща и допълнителна подкрепа за личностно

развитие на децата и учениците, съобразно индивидуалните им потребности.
1.4.1. Осигуряване на възможности за
повишаване
на
квалификацията
на
По време на учебната
Училища
В рамките на
специалистите, предоставящи подкрепа за
година
Детски градини
бюджета
личностно развитие на децата и учениците.
1.4.2. Създаване на екипи за подкрепа за
личностно развитие за децата и учениците
със специални образователни потребности с
включени
висококвалифицирани
специалисти.

В сроковете
определени от
Наредбата за
приобщаващо
образование

Училища
Детски градини

В рамките на
бюджета

Брой специалисти с
повишена
квалификация

Брой екипи

Мярка 1.5. Намаляване на дела на отпадналите и на преждевременно напусналите деца и ученици образователната система,
чрез осъществяване на дейности съгласно Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в
образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
1.5.1. Своевременно осъществяване на
дейности насочени към деца и ученици,
допуснали застрашителен брой отсъствия.
1.5.2. Ефективна работа на новите
постоянно действащи екипи за обхват в
детските градини и училищата.
1.5.3. Създаване на успешни практики в
образователните институции при работа по
конкретни случаи.
1.5.4.
Осъществяване
на
добро
партньорство с другите институции, с
родителите,
с
неправителствени
организации,
с
медиатори,
при
изпълнението на предложените мерки и
ефективността им за преодоляване на риска
от отпадане в задължителна предучилищна
и училищна възраст и от преждевременно
напускане на училище на младежите над

В рамките на учебната
година

Детски градини
Училища

В рамките на
бюджета

Брой дейности

В рамките на учебната
година

Детски градини
Училища

В рамките на
бюджета

Брой обхванати
ученици

През цялата година

Детски градини
Училища

В рамките на
бюджета

Брой успешни
практики

При необходимост

Детски градини
Училища
Община
НПО
Дирекция
„Социално
подпомагане“

В рамките на
бюджета

Брой съвместни
инициативи

16г.
Мярка 1.6. Подкрепа на образователните институции, осигуряващи транспорт на деца и ученици от детските градини и училищата.
1.6.1. Осъществяване на контрол за
осигуряване на най-подходящи маршрути и
безопасен транспорт за пътуващите деца и
ученици.

Преди началото на
учебната година.

Детски градини
Училища

В рамките на
бюджета

Брой контролни срещи

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2.
Подобряване на социалната и психологическата среда в институциите, предоставящи подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците, чрез изграждане на позитивен организационен климат, основан на обща институционална политика и като израз на
общата воля и координирани усилия на всички участници в процесите за подкрепа на децата и учениците.
Мярка 2.1. Дейности по Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на
предучилищното и училищното образование.
2.1.1. Запознаване на децата, учениците,
родителите и персонала в институциите,
работещи с деца, с видовете насилие и
Детски градини
В рамките на
През учебната година
Брой запознати лица
тормоз съгласно Правилника за прилагане
Училища
бюджета
на Закона за закрила на детето.
2.1.2. Развитие
на
общността
на
образователната институция в посока за
подкрепа на постиженията на децата и
учениците.
2.1.3. Включване на родителите като
партньори в дейностите по превенция и
интервенция

През учебната година

Детски градини
Училища

В рамките на
бюджета

Брой награди

През учебната година

Детски градини
Училища

В рамките на
бюджета

Брой включени
родители

Мярка 2.2. Дейности в образователната институция за въздействие върху вътрешната мотивация за преодоляване на проблемно
поведение на детето или ученика и за справяне със затрудненията му с приобщаването в образователния процес и в
институционалната среда, с участието му в дейността на институцията и с поведенческите му прояви.
2.2.1. Консултиране на детето или ученика През учебната година
Детски градини
В рамките на
Брой консултирани
с психолог или педагогически съветник.
Училища
бюджета
деца и ученици
2.2.2. Информиране, съдействие и участие През учебната година
Детски градини
В рамките на
Брой обхванати
на родителя в дейностите за въздействие
Училища
бюджета
родители

върху вътрешната мотивация на детето или
ученика.
2.2.3. Повишаване на ефективността на
групите за целодневна организация на
учебния ден в училищата.

През учебната година

Детски градини

В рамките на
бюджета

Брой ученици с
повишена успеваемост

Мярка 2.3. Насърчаване на участието на образователните институции в национални програми и проекти.
2.3.1. Идентифициране на необходимостта
от разработване и прилагане на дейности по
национални
програми
и
проекти.
Осигуряване на достъп до информация за
своевременно
разработване
и
кандидатстване по програми и проекти.

През учебната година

Детски градини
Училища
ЦПЛР

В рамките на
бюджета

Брой реализирани
проекти
Брой включени деца и
ученици

Мярка 2.4. Разработване и прилагане на програми за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците
от уязвими групи.
2.4.1. Идентифициране на деца и ученици През учебната година
Детски градини
В рамките на
Брой обхванати деца и
от уязвими групи - от етнически групи, със
Училища
бюджета
ученици
социално неравностойно положение, с
Програми и проекти
поведенчески проблеми, в риск, със
заболявания и увреждания и други.

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3.
Идентифициране на индивидуалните потребности на децата и учениците във всички институции в община Каспичан, работещи с
деца.
Мярка 3.1 Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата в процеса на предучилищното

образование.
3.1.1 Ранно
оценяване
на
индивидуалните
потребности
за
установяване на
необходимостта от
подкрепа за личностно развитие на децата, В началото на учебната
постъпващи за първи път в детска градина,
година
от 3 г. до 3 г. и 6 м. чрез скрининг тест от
обучените за провеждането му учители в
детските градини.
3.1.2. Определяне на необходимост от
допълнителни модули за децата, които не
През цялата година
владеят български език.

Детски градини

В рамките на
бюджета

Брой деца с проведен
скрининг тест

Детски градини

В рамките на
бюджета

Брой модули
Брой включени деца

Мярка 3.2 Оценка на индивидуалните потребности на детето и ученика за осигуряване на обща или допълнителна
подкрепа за личностно развитие.
3.2.1.
Извършване
на
оценка
на
В сроковете
индивидуалните потребности на детето или
определени в
ученика от екип за подкрепа за личностно
Детски градини и
В рамките на
Наредбата за
Брой деца и ученици
развитие, определен със заповед на
училища
бюджета
приобщаващо
директора на образователната институция.
образование
3.2.2. Информиране и съдействие на
родителите
за
представянето
на
необходимите документи за извършване на
оценката на индивидуалните потребности
на детето и ученика.

В сроковете
определени в
Наредбата за
приобщаващо
образование

Детски градини и
училища

В рамките на
бюджета

Брой информирани
родители

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4.
Осигуряване и предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците във всички институции, работещи с
деца в община Каспичан, с цел развиване на потенциала на всяко дете и ученик съобразно индивидуалните му потребности
Мярка 4.1. Осигуряване и предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие на децата в детската градина и на учениците в
училище.

4.1.1. Осигуряване и предоставяне на обща
подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците чрез екипна работа между
учителите
и
другите
педагогически
специалисти, включително специалистите
от другите институции.
4.1.2. Обучение чрез допълнителни модули
за деца в детската градина, които не владеят
български език.
4.1.3. Определяне на конкретни дейности за
отделни ученици или група ученици,
насочени към превенция на насилието и
преодоляване на проблемното поведение.

В рамките на учебната
година

Детски градини
Училища

В рамките на учебната
година

Детски градини
Училища

През цялата година

Училища
Община

В рамките на
бюджета

Брой деца, на които е
предоставена обща
подкрепа

В рамките на
бюджета

Брой модули
Брой деца

В рамките на
бюджета

Брой ученици
включени в дейностите

Мярка 4.2. Осигуряване и предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие в центровете за подкрепа за личностно развитие.
4.2.1. Популяризиране чрез различни форми
сред децата, учениците и родителите в
детските градини
и училищата на
възможностите за предоставяне на обща
подкрепа за личностно развитие в ЦПЛР гр.
Каспичан.
4.2.2. Организиране и провеждане на
групови и индивидуални занимания за
децата и учениците за развитие на
интересите,
способностите
и
компетентностите в областта на науките,
технологиите, изкуствата и спорта и изяви
по интереси.

През цялата година

През цялата година

Детски градини
Училища
ЦПЛР

ЦПЛР

В рамките на
бюджета

Брой деца и ученици
обхванати в ЦПЛР

В рамките на
бюджета

Брой занимания

Мярка 4.3. Осигуряване и предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от институциите
извън образователната система.
4.3.1 Популяризиране на възможностите и
Детски градини
В рамките на
Брой дейности
разширяване на обхвата от дейности за деца
През цялата година
Училища
бюджета
Брой включени деца
и ученици от читалищата и библиотеките.

4.3.2 Популяризиране на дейността на
спортните клубове на територията на
община Каспичан.

През цялата година

Детски градини
Училища

В рамките на
бюджета

Брой деца

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5.
Осигуряване и предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в образователните
институции и от доставчиците с възложени дейности от страна на общините в община Каспичан.
.
Мярка 5.1. Осигуряване и предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата в детската градина и на
учениците в училище.
5.1.1. Обезпечаване на образователните
институции с необходимия брой и вид
специалисти
за
предоставяне
на
допълнителна подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците.
5.1.2. Предоставяне на своевременна и
изчерпателна информация на родителите на
децата и учениците в риск, с изявени дарби
и с хронични заболявания за възможностите
за предоставяне на допълнителна подкрепа
и за развитието на детето и ученика.

През учебната година

Детски градини
Училище

В рамките на
бюджета

Брой специалисти

През учебната година

Детски градини
Училище

В рамките на
бюджета

Брой запознати
родители

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 6.
Осъществяване на възпитателна работа в институциите, работещи с деца и ученици, в областта на патриотичното, естетическото,
физическото, мултикултурното, здравното и екологичното възпитание.

Мярка 6.1. Успешно развитие на възпитателната работа в образователните институции в пряка зависимост от
добронамереното, ползотворното и взаимопомагащото взаимодействие между детската градина и училището от една страна,
и семейството от друга.
6.1.1.
Включване
на
дейности
за
разрешаване на проблеми с възпитателен
характер.
6.1.2. Работа с членовете на семейството
относно интереса и ангажираността им към
учебната дейност.

През цялата година

Детски градини
Училища
Община

В рамките на
бюджета

Брой обхванати деца

По време на учебната
година

Детски градини
Училища

В рамките на
бюджета

Брой обхванати
семейства

6.1.3. Възпитание на децата и учениците в
Детски градини
В рамките на
Брой обхванати деца и
отговорност пред себе си и другите;
През цялата година
Училища
бюджета
ученици
добросъвестност, уважение към училището.
Мярка 6.2. Ценностно развитие на личността в духа на хуманизма, толерантността и дисциплинираността.
6.2.1. Формиране у децата и учениците на
ценности, ориентирани към уважение,
Детски градини
В рамките на
Брой обхванати деца и
През цялата година
независимо от възрастта, статуса и
Училища
бюджета
ученици
различията на хората.
6.2.2.
Възпитание
в
позитивни
Детски градини
В рамките на
Брой обхванати деца и
През цялата година
междуличностни отношения.
Училища
бюджета
ученици
Мярка 6.3. Повишаване на привлекателността на училището чрез възпитание за засилване значимостта на образованието на децата
и учениците.
6.3.1. Възпитание на мотивация за учене,
Брой деца и ученици с
формиране на интереси, положително
формирани
В рамките на учебната
Детски градини
В рамките на
отношение към образованието и ученето.
положителни нагласи
година
Училища
бюджета
към образованието и
ученето
6.3.2. Формиране на устойчиви нагласи и
Брой деца и ученици с
мотивация за учене през целия живот.
В рамките на учебната
Детски градини
В рамките на
формирани устойчиви
година
Училища
бюджета
нагласи за учене през
целия живот
6.3.3. Възпитание
в
управление
на В рамките на учебната
Детски градини
В рамките на
Брой обхванати
собственото развитие и напредък в
година
Училища
бюджета
ученици

контекста на общообразователното
професионалното ориентиране.

и

УТВЪРДИЛ:……………………..
Милена Недева
Кмет на Община Каспичан
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