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Приложение 
   

към Решение № 179, взето   
с протокол № 24  от 30.09.2021 г. 

          на ОбС - Кричим 

 

Анализ на състоянието и потребностите от подкрепа  

за личностно развитие на децата и учениците  

от община Кричим 

 

І. Въведение: 

 

1. Законови основания за разработване на анализа 

Анализът на потребностите за личностно развитие на децата и учениците в община 

Кричим е разработен в съответствие с изискванията на ЗПУО, влязъл в сила на 01.08.2016 

г., във връзка чл. 196, ал. 1, според който областният управител организира 

разработването на областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и 

учениците, въз основа на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община, на 

територията на областта. Законът за предучилищното и училищното образование внася 

ново качество в нашето образование като регламентира приобщаващото образование като 

неизменна част от правото на образование и въвежда осигуряването на условия за 

предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата – обща и допълнителна. 

Подкрепата за личностно развитие трябва да се предоставя на всяко дете и ученик, като се 

осигури подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на 

способностите и уменията им и бъде в съответствие с индивидуалните им образователни 

потребности. Анализът ще допринесе за установяване на реалните потребности и 

подобряване качеството на образование както и на подкрепата за личностно развитие на 

децата и учениците на територията на община Кричим. 

 

2. Цел и обхват на документа  

Основна цел на анализа е да очертае някои приоритетни потребности при 

определяне нуждите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците, която 

институциите в системата на предучилищното и училищно образование осигуряват, 

планиране и осигуряване на качествени образователни услуги: в съответствие с 

индивидуалните потребности на всяко дете и всеки ученик; чрез осигуряване на 

подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и 

уменията; чрез осигуряване на подкрепа най-близко до мястото, където живее и учи всяко 

дете и всеки ученик; повишаване на качеството на услугите и подобряване на достъпа до 

тях от всички деца и ученици, живеещи на територията на община Кричим. След 

обстойното проучване на общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците, която институциите (детските градини, училищата, социални услуги 

за деца и лица) в системата на предучилищното и училищното образование на 

територията на община Кричим осигуряват, бяха определени следните приоритети в 

дейностите за подкрепа за личностно развитие: 

 • регистрирани са потребности от предоставяне на допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на деца със специални образователни потребности, с изявени дарби, в 

риск от социално изключване; 



2 
 

 •има недостиг на квалифицирани кадри за работа с деца със СОП и с изявени 

дарби;  

• подкрепата за личностно развитие трябва да отговоря на новите 

предизвикателства и да предлага нова визия за развитие пред традиционните 

образователни модели и традиционните форми на общуване, акцентът трябва да падне 

върху индивидуалността на детето; 

  • необходимо е да се прилагат активни политики за реализиране на проекти, 

финансирани със средства по различните оперативни програми, за да се осигури 

допълнителен финансов ресурс и дългосрочно положително въздействие върху децата и 

учениците;  

• дейностите за подкрепа на личностното развитие подлежат на оптимизация в 

съответствие с разпоредбите на ЗПУО и налагат координираност между всички участници 

в образователния процес и органи на управление на централно и местно ниво. 

 

3. Връзки с други стратегически документи на национално, регионално и 

местно ниво  

За осъществяване на политиката в сферата на образованието в Община Кричим са 

приети и действат следните нормативни документи:  

- Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. 

- Общински план на община Кричим за действие към стратегия на област Пловдив 

за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021-2023 г.  

 

4. Методика и участници в процеса на разработване на анализа  
В съответствие с чл. 174, ал. 1 от ЗПУО осигуряването на подкрепата за личностно 

развитие на децата и учениците от институциите в ЗПУО трябва да се осъществява 

съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални 

услуги. В процеса на събиране на информация, необходима за изготвянето на Анализа, се 

включиха представители на всички заинтересовани страни от община Кричим: общинска 

администрация,  училища,  детски градини, Център за обществена подкрепа, Дирекция 

„Социално подпомагане, НЧ „ Пробуда-1912г.”. 

В хода на изготвяне на Анализа и с оглед на натрупаната от заинтересованите 

страни информация, са фиксирани проблемите в образователната сфера, идентифицирани 

са потребностите на конкретните рискови групи, тенденциите в развитието на дейностите 

за подкрепа на личностното развитие на територията на общината и възможностите за 

осъществяване на планираните действия. 

 

II. Състояние и предизвикателства 

 

1. Обща картина на образователната система в общината  
 

Демографското състояние на община Кричим следва тенденциите в развитието на 

демографията на страната като цяло – населението намалява. Възрастовата структура е 

силно влошена – намалява броя на жените в детеродна възраст, а възпроизводството е с 

отрицателен естествен прираст. Наблюдава се интензивна миграция, насочена предимно 

към големите икономически центрове на страната и чужбина. Тенденцията е напускане на 

общината предимно от млади хора в активна работоспособна и репродуктивна възраст. 

Подобряването на икономическото развитие в общината би довело до частично решаване 

на проблемите. Необходима е целенасочена държавна политика за развитието на селата и 

малките градове, в противен случай тенденцията към депопулация ще продължи. Община 

Кричим се стреми да създава условия и възможности за усъвършенстване на 

образователната система и осигуряване на различни видове и степени образование. На 
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територията на общината функционира образователна инфраструктура, която включва 

институции на предучилищното обучение, общо, профилирано и професионално 

образование. До всички  училища  е осигурен безплатен транспорт за учениците. На 

територията на община Кричим функционират 2 общински училища – едно начално  и 

едно средно, както и две детски градини. В общината функционират и Център за 

обществена подкрепа и Общински младежки дом, които ефективно се включват в 

работата с деца. 

В ДГ „Незабравка” гр. Кричим през изминалата учебна 2020/2021 г. са се 

обучавали 117 броя деца, две от тях са със СОП. Педагогическия персонал е 9,5 а 

непедагогическия 10 броя. За подпомагане на децата, невладеещи български език, са 

сформирани три групи за работа с деца за допълнително обучение по български език по 

проект BG05M2OP001- 3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното 

образование“, финансиран от ОП НОИР. По същия проект е нает 1 бр. помощник-

възпитател в ПГ-5 г., подпомагащ взаимодействието с децата от етническите общности и 

дете със СОП.  През месец май 2021 г. в ДГ „Незабравка” гр. Кричим приключи 

изпълнението на спечеления проект по Модул 1 „Хубаво е в детската градина” на НП 

„Успяваме заедно”. 

В ДГ „Ралица” гр. Кричим през изминалата учебна 2020/2021 г. са се обучавали 128 

деца, там е нямало деца със СОП, имат 15 броя със изявени дарби. Педагогическия 

персонал е  10 броя, непедагогическия е също 10 броя.  

    В НУ ”Васил Левски” се обучават деца от I до  IV клас и Подготвителни групи, в 

които са обхванати пет и шест годишни деца. Общия брой на обучаващите се в училището 

за учебната 2020/2021 г. са 180 ученици. Там няма деца със СОП. Наети са две бройки 

персонал за работа с деца в рискови групи и подкрепа за дейността на учителя. Имат 

назначен педагогически съветник.  

Средно училище „П. Р. Славейков” разполага с две материални бази. Първата се 

намира на ул. „Димитър Благоев” № 5  и в нея през изминалата учебна година са се 

обучавали ученици от начален етап от I до IV клас, които са 115 на брой. Там няма 

подготвителни групи. Втората база на училището се намира на бул. „Тракия” № 24, 

където се обучават ученици от V до ХІІ клас, които към момента са 333 на брой. Нямат 

деца със изявени дарби, децата със СОП са три броя. Имат назначен един педагогически 

съветник и един психолог, които работят с децата. Всички, които имат деца със СОП 

използват услугите на ресурсния център, но отзивите са, че часовете, които им се полагат 

са крайно недостатъчни.   

 

ІІІ. СЪСТОЯНИЕ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА 

 

Детските градини са общински и се помещават в сгради, публична общинска 

собственост. Сградите на детските градини са в добро състояние,  в дворовете и на двете 

детски градини има обособени кътове за игра, които трябва да отговарят на новите 

нормативни изисквания на Наредба №1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройството 

и безопасността на площадките за игра, като съоръженията и в двете детски градини 

частично са подменени с нови. Обзавеждането в детските градини е добро. Оборудвани са 

с нови съвременни учебно-технически средства в групите, с цел създаване на среда, 

близка до семейната, достъпна и естетически издържана, креативна и провокираща детето 

за дейност. Детските градини в общината разполагат със самостоятелни кухненски 

блокове, където се приготвя храната. Закупени са нови стерилизатори и за двете детски 

градини. Менюто се изготвя от специалисти, а доставката на хранителни продукти е 

организирана чрез провеждане на обществена поръчка. Материално-техническата база в 

кухненските блокове се обновява периодично и частично по получени предписания на 

РЗИ. Отоплението е локално на газ. Детските градини са на делегирани бюджети, а 
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директорите им са второстепенни разпоредители с бюджет. Бюджетът им се формира от 

средства по ЕРС (Eдинeн разходен стандарт) за делегираните от държавата дейности през 

съответната година, преходния остатък за дейността от предходната година и средствата 

по разходен стандарт от местни приходи за съответната година. Делегираният бюджет се 

утвърди като стабилно работещ механизъм, позволяващ на директорите, в резултат на 

добър мениджмънт, да подобряват материално-техническата и дидактичната база. И двете 

детски градини на територията на община Кричим участват и в разпределението на 

средства за подпомагане храненето на децата предоставени по схема   „Училищен плод” и 

„Училищно мляко”. Ежегодно по реда на ПМС № 46/2020  се осигуряват и средства за 

подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата и учениците.  И двете детски 

градини са подменили амортизираните съоръжения за игра на детските площадки, 

подменили са леглата в спалните помещения, имат нови интерактвни дъски, таблети, 

обновили са част  от мебелировката в групите, костюми и облекла за творческа и сценична 

дейност и други.  

 

Изводи:  
o Двете детски градини разполагат с материална база, която покрива базовите 

потребности на децата за провеждането на учебния процес и осигуряват безопасна 

среда. Нуждаят се от физкултурни салони, липсата на които сериозно ограничава 

децата през зимния сезон.  Липсва  изградена достъпна среда за деца със специални 

потребности. 

    

o Училищата на територията на община Кричим също се намират в сгради, публична 

общинска собственост. Директорите им са второстепенни разпоредители с бюджет, 

а бюджетът им се формира на същия принцип като при детските градини. Основна 

причина за недостатъчни финансови и материални ресурси са делегираните 

бюджети на училищата. Поради постоянното намаляване на учениците в 

училищата в малките общини, не всяко училище може да подсигури необходимите 

специалисти от една страна, а от друга – в училищата се изпитват затруднения с 

обезпечаване на материалната база и специализирана литература и помагала за 

работа с деца със СОП. За тях конкретно са необходими много помагала и игри, 

които да им помагат по-лесно и бързо да усвояват преподаваните им знания и те да 

се приближат до тези на своите съученици. В училищата има непрекъснато 

сътрудничество между родители, преподаватели, училищно настоятелство. 

Създадени са добри условия за комуникация и сътрудничество. Осъществява се 

предимно личен контакт между родителите, класните ръководители, 

преподавателите и училищното ръководство. И в двете училища има назначени 

педагогически съветници, в голямата сграда на средното училище има и психолог. 

Директорките и на двете училища се възползват от кандидатстването по различни 

програма и назначават социални работници в помощ за обгрижването на децата със 

СОП. 

o Броят на учениците определя различното финансово състояние на училищата, 

което ограничава възможностите на някои от тях да обновяват учебно-

техническата и спортната си база в съответствие със съвременните образователни 

изисквания.  Материалните бази на двете начални училища  са изцяло санирани. В 

СУ „П. Р. Славейков” е обновен физкултурния салон и имат локално отопление на 

газ. Кухненския блок се нуждае от основен ремонт, както и плувният басейн. 

Спорните площадки и съоръжения на открито се нуждаят от ремонт и 

подмяна.Училищата активно участват като бенефициенти или партньори в 

различни проекти, администрирани и финансирани от МОН и по ОП „Развитие на 

човешките ресурси”. Във всички училища на територията на общината учениците 
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са включени в групи за извънкласни дейности по проект BG05M2OP001-2.004-0004 

„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за 

учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

(Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. 

 

Идентифицирани потребности:  

 

      СУ „ П.Р.Славейков”  

1. Обновяване на спортните площадки с настилка и нужните съоръжения.  

2. Възстановяване на кухненския блок  

3. Възстановяване на плувен басейн. 

4. Обновяване на специализираните кабинети 

 

      СУ „ П.Р.Славейков” начален етап 

1. Проектиране и изграждане на рампи; адаптиране на санитарни възли. 

2. Изграждане на топло и хидроизолация на столовата. 

 

       НУ „ Васил Левски”  

1. Необходимо е подновяване на асфалтовата настилка на откритата спортна 

площадка. 

 

 

Изводи: 

 

Усилията да се насочат към реализирането на следните приоритети: 

 

1. Инвестиране в качествено, конкурентноспособно и ефективно образование, чрез 

оптимизация на общинската образователна система с цел намаляване процента на 

преждевременно напусналите и отпаднали деца; 

2. Развитие на образователната инфраструктура в съответствие с потребностите на 

местната икономика и нуждите на пазара на труда, важно условие за по-добра 

реализация на младите хора на пазара на труда.  

3. Обновяване и модернизация на наличния сграден фонд и достъпна архитектурна 

среда за деца със специални нужди на детските градини и училищата,  

4. Осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане и създаване на 

привлекателна образователна среда;  

5. Подновяване на асфалтовата настилка и съоръжения за игра на откритите спортни 

площадки в детските градини и училища 

6. Възстановяване на плувния басейн и кухненски блок в училище 

  

- Анализ на осъществяване и необходими дейности по превенция на агресивно 

поведение, тормоз, насилие, зависимости и др. 

  

Дейностите по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение 

в Община Кричим  се осъществяват от Местната комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни. Основна характеристика на политиката по 

отношение на ненавършилите пълнолетие малолетни и непълнолетни е хуманизмът, 

проявяван от законодателя. Местната комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните при Община Кричим работи успешно по организиране и 
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реализиране на инициативи по първичната превенция  на територията на Общината, чрез 

дейности, алтернативни на детското асоциално и девиантно поведение. За целта са 

проведени срещи с директори на училища, психолози, класни ръководители. Привлечени 

са и родителите като партньори. 

Комисията организира общински инициативи: беседи на тема „Хулиганство и 

вандализъм“; „Кибертормоз” тренинги за полово възпитание; отбелязване на Световен ден 

за борба с тютюнопушенето; антиспин кампания; отбелязване на Световния ден за борба 

със спин „ Животът не е игра!”; спортни мероприятия под мотото „Агресията сред нас“, 

„Бъди добър и поощрявай” за превенция на агресията при подрастващите; Училище за 

родители – беседи с родители на подрастващи; летни инициативи с творчески характер; 

отпечатване на информационни материали и наръчници за родители - Десет мита за 

„страшния” интернет и как да предпазим детето си от престъпление. Комисията участва 

като партньор в провеждането на спортни инициативи по случай деня на младежта, 

призовавайки, че спортът е най-добрата превенция и алтернатива на социално-

негативното поведение на подрастващите. МК оказва съдействие на образователните 

институции за обхващане в училище на подлежащите на задължително образование деца 

и ограничаване на отпадането от училище на деца в криминогенен риск и криминални 

прояви. Към Комисията има определени обществени възпитатели, оказващи помощ на 

родителите или на лицата, които ги заместват, за корекции в поведението и когато е 

необходимо да се предотврати безнадзорност или извършването на противообществени 

прояви.  

 

-  Състояние и предизвикателства пред общата подкрепа за личностно 

развитие  
 

Общата подкрепа отговаря преди всичко на нуждата от превенция и навременно 

разпознаване на трудности в ученето при децата и учениците и на нуждата от 

разпознаване на дарбите на децата. В резултат от наблюденията си учителят организира 

преподаването съобразно потребностите и силните страни на децата и учениците. Успява 

аргументирано и навреме да посрещне със своето преподаване първите признаци на 

затруднения в ученето на всяко дете, както и да отдели допълнително внимание на децата, 

които се развиват в конкретна област на знанието, спорта или изкуствата, така че те да 

разгърнат своя потенциал. Общата подкрепа включва и всички допълнителни дейности, 

които помагат на децата и учениците да се развиват и учат – дейности за мотивация, 

допълнително обучение, превенция на психичното здраве, превенция на насилието и 

тормоза, политика за позитивна дисциплина, кариерно консултиране, здравна грижа, 

асистиране и прочие, които се изпълняват от помагащи и допълнителни специалисти в 

детската градина и в училището и от неспециализирания персонал. В хода на изготвяне на 

Анализа по смисъла на чл. 178, ал. 1 от ЗПУО стана ясно, че учителите използват активно 

в своята работа различните видове форми на обща подкрепа за личностно развитие:  

• екипна работа между учителите – основно организационно средство за 

интелектуално, емоционално, социално, морално и физическо развитие на децата; 

 • допълнително обучение по учебни предмети при условията на закона – 

осигуряване условия за допълнително обучение на учениците съобразно индивидуалните 

им интереси и потребности с цел развиване на способностите им, инициативността и 

предприемчивостта им; често се осъществява благодарение на одобрени проекти към 

МОН;  

• допълнителни модули за деца, които не владеят български език – поради 

наличието на деца билингви основен приоритет в работата на педагозите е осигуряването 

на допълнително обучение за усвояването на българския книжовен език с цел 

подпомагане на образователната интеграция (Глава втора от ЗПУО);  
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• консултации по учебни предмети; 

 • занимания по интереси – осигурени са допълнителни дейности в градските 

детски градини и училища: изучаване на английски език, народни танци и др.;  

• библиотечно-информационно обслужване – необходимо е осъвременяване на 

библиотечно-информационното обслужване с цел то да стане привлекателно и желано 

място от учениците; 

 • грижа за здравето – осигурява се въз основа на информация от родителя за 

здравословното състояние на детето/ученика и за проведени медицински изследвания и 

консултации; 

 • поощряване с морални и материални награди – при постигнати добри 

постижения в обучението, в заниманията по интереси и за участие в конкурси и 

състезания;  

• дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение – 

провеждат се тренинги с родители, ролеви игри с децата за разпознаване и овладяване на 

различните емоции, усвояване на определен модел на поведение и др, 

 • ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения – 

осигуряване на консултации и допълнително обучение по учебни предмети при условията 

на ЗПУО; 

 • логопедична работа – при установяване на необходимост. 

 

- Състояние и предизвикателства пред допълнителната подкрепа за личностно 

развитие 

 • Описание на наличните форми на допълнителна подкрепа – допълнителната 

подкрепа за личностно развитие съгласно чл. 187, ал. 1 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 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. 

 

 

IV. Социални услуги в подкрепа на личностното развитие на децата и 

учениците 

 

1. Център за обществена подкрепа  – центърът за обществена подкрепа предлага 

комплекс от социални услуги за деца в риск и техните семейства. Основните цели на 

работа са превенция от отпадане на децата от училище: 

- децата получават съдействие за получаване на образование, за развиване на 

творческите способности; децата със СОП се включват в групови дейности, оказва им се 

помощ да се впишат в социалната среда; провеждат се информационни срещи и обучения 

за деца, родители и учители по теми, свързани с проблемното поведение и неговото 

коригиране и др., прави се оценка на риска; оценка на родителския капацитет; 

организиране и провеждане на Програма „Работилница за родители”, Центъра работи и по 

програми – „Приемна грижа и осиновяване”, „Първична превенция,” Семейна подкрепа”, 

„ Алтернативни”, „ Да се върнем в клас”, „Аз мога сам”, „Социални умения”  „Група за 

подкрепа на родители на деца със специални нужди, увреждания и заболявания” и др.,  

оказва се психологическа и педагогическа подкрепа на деца, жертви на насилие, работи се 
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активно с деца с агресивно поведение. Капацитетът на центъра за обществена подкрепа е 

30 места. В Центъра работи високо квалифициран персонал, което е от най-голямо 

значение за качеството на предоставяната услуга. Екипът има достъп до супервизия, 

периодични и специализирани обучения. Материалната база на ЦОП напълно отговаря на 

потребностите на потребителите. 

През 2020/2021 г. голямо  предизвикателство за работата на Центъра беше 

Пандемията от коронавирус  COVID-19. Уменията за гъвкаво управление и 

преструктуриране на дейностите, както и изключителната подкрепа от страна на 

ръководството на общината успяха да задържат качеството на услугата на едно добро 

ниво.  

  

2. Дейности на читалища и клубове в Общински младежки дом  

• В народно читалище „Пробуда – 1912 г.” гр. Кричим  се предоставя възможност 

на децата и учениците да участват в школа по актьорско майсторство и школа по пиано. 

Има Библиотека с богата и разнообразна литература, която ежегодно се допълва. 

Изграденият информационен център  в читалищната  бибилиотека към община Кричим е 

разширил обхвата и е повишил качеството и достъпността на услугите в подкрепа на 

развитието на младите хора, като се забелязва тенденция за увеличаване на броя им в 

бъдеще. Осигурен е непрекъснат достъп  до интернет.  

• Клубове в Общински младежки дом – Общински младежки дом се посещава от  

деца в различна възрастова група. Там се предлагат различни извънкласни форми: 

Български език и литература, Математика - ІІ и ІІІ клас, Математика – V и VІ клас, 

творчески кръжок „Изобразително и приложно изкуство”, Клуб „Китара” и Клуб 

„Музикална кутийка“.   

 

V. Обобщение и изводи от анализа  

 

От предоставената информация до момента става ясно, че учебните заведения и 

детските градини на територията на община Кричим не разполагат с достатъчен ресурс за 

осигуряване на обща и/или допълнителна подкрепа в съответствие с изискванията на 

новия Закон за предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08.2016 г.  

Общинските училища и детски градини на територията на гр. Кричим, имат 

сериозна необходимост от тесни специалисти, както за работа с деца със СОП, така и за 

предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие – като консултиране за ранно 

професионално ориентиране чрез стимулиране развитието на личностни качества, 

социални и творчески умения, за кариерно развитие, за ранно оценяване на потребностите 

и превенция на обучителните затруднения, грижа за здравето, занимания по интереси, 

дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение, за 

формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот, разширяване на 

извънкласните занимания съгласно интересите на учениците и внедряване на добри 

европейски практики в тази сфера, да се разработят съвременни програми за избираеми и 

факултативни форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и 

интересите на учениците,  да се обогати книжното богатство на библиотеките, които  за да 

станат любимо място за отдих и творчество. Значителна част от тези потребности към 

настоящия момент се покриват чрез реализацията на различни проектни предложения.  

Съгласно новият ЗПУО, държавната политика за осигуряване и предоставяне на обща и 

допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на общинско ниво 

се осъществява чрез организиране на дейности за развитие на индивидуалните им 

способности и дарования в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, 

придобиването на умения за лидерство, изграждане на култура в организацията и 

самоорганизацията на децата и учениците, активизиране на взаимодействието между 
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детската градина/училището, семейството и социалната среда и др. Създаване на 

подходяща подкрепяща среда за деца със СОП повсеместно - достъпна архитектурна, 

обща и специализирана среда, технически средства, специализирано оборудване, 

дидактически материали, методики и специалисти;  Подкрепата за личностно развитие се 

прилага в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете и 

всеки ученик. разширяване на извънкласните занимания съгласно интересите на 

учениците и внедряване на добри европейски практики в тази сфера.  

 

 

 VI. Заключение  

Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците трябва да осигурява 

подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и 

уменията им и за пълноценното им участие в общността на детската градина и на 

училището. Тя трябва да се предоставя в съответствие с индивидуалните образователни 

потребности на всяко дете и на всеки ученик и чрез включване на ресурси, насочени към 

премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за 

равноправен старт на децата и учениците в социалния живот и пълноценна личностна 

реализация. Подкрепата извежда на преден план сътрудничеството и загрижеността 

между всички участници в процеса на приобщаващото образование, за да се превърне 

детската градина/училището в територия с позитивен психоклимат, в среда на взаимно 

доверие и емоционално благополучие за изява на всяка индивидуалност.  

 

 

Грижата и вниманието за нашите деца е най-важната мисия в живота ни!                                               

 


