ГОДИШЕН ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ
ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА
ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2019 г.

Дейност

Срок за
изпълнение

Отговорна
институция

Финансиране

Индикатор за
изпълнение

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1.
Осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда за учене и развитие на способностите и уменията на децата и
учениците в съответствие с индивидуалните образователни потребности
Мярка 1. Оценяване на индивидуалните потребности на децата и учениците и определяне на необходимостта от обща или допълнителна
подкрепа
1.1. Сформиране на екипи за подкрепа за Началото на учебната
личностно развитие на децата и учениците година
в детските градини и в училищата в
началото на всяка учебна година.
1.2. Ранно оценяване от педагогическите
При постъпване в ДГ
специалисти в детските градини на
потребностите от подкрепа за личностно
развитие на децата от 3 години до 3 години
и 6 месеца.

1.3. Извършване на оценка на риска от М. май
обучителни затруднения на децата на 5 и 6
годишна
възраст
в
рамките
на
установяването на готовността на детето за
училище.

ДГ
Училища

В рамките на бюджетите Брой екипи
на детските градини и Брой срещи
училищата

ДГ
РЦПППО

В рамките на бюджетите Брой идентифицирани
на детските градини
деца
Брой обхванати деца

ДГ

В рамките на бюджетите Брой идентифицирани
на детските градини
деца
Брой обхванати деца

1.4.Оценяване
на
индивидуалните В
началото
на ДГ
В рамките на бюджетите Брой идентифицирани
потребности на децата и учениците и учебната
Училища
на детските градини и деца
определянe на необходимостта от обща или година
РЦПППО
училищата
допълнителна подкрепа
Мярка 2. Осигуряване на обща подкрепа на децата и учениците в образователните институции
2.1. Осигуряване на допълнително обучение По време на учебната ДГ – ДГ – села и В рамките на бюджетите Брой допълнителни
по
година
ДГ„Светулка“, „Брезичка“, на
образователните
обучения
български език за деца и ученици, за които
„Пролетна дъга“
институции и МОН –
българският език не е майчин.
Училища – ОУ-Ивански, национални програми
ОУ
–Друмево,
ОУГрадище, ОУ-Мадара, СУ
„Трайко Симеонов“
В рамките на бюджетите Брой подкрепени деца
2.2.
Оказване
на
логопедична, По време на учебната ДГ
Училища
на
образователните
педагогическа и психологическа подкрепа година
институции
за преодоляване на трудности в обучението.
2.3. Организиране на дейности за обща Целогодишно
подкрепа за
личностно развитие в центровете за
подкрепа за личностно развитие –
средношколски общежития:
- настаняване на ученици;
- осигуряване
на
условия
за
организиране
и провеждане на самоподготовка;
- провеждане на консултации по учебни
предмети
и индивидуална работа;
- организиране и провеждане на занимания
по интереси;
- дейности с родители.
2.4. Осигуряване на достъп на децата и Целогодишно
учениците до медицинско обслужване и
програми за здравно образование и
здравословен начин на живот.

СО „Младост“
СО № 2

В рамките на бюджетите Брой реализирани
на
средношколските дейности
общежития

ДГ
Училища
Община Шумен

В рамките на бюджета на Брой здравни кабинети –
община Шумен, МОН, минимум 40.
Национални програми и
проекти

2.5. Организиране занимания по интереси в Целогодишно
центровете за подкрепа за личностно
развитие чрез различни организационни
педагогически форми – клуб, състав,
ансамбъл, секция, отбор, хор, школа, ателие
и др.
2.6. Включване на децата
и
Ваканции
учениците
в
организирани
обучителни,творчески,
възпитателни,
културни, спортни и туристически дейности
през ваканциите.

Съгласно плана на
ЦПЛР-ОДК
ЦПЛР-УСШ

В рамките на бюджета
на ЦПЛР

В
рамките
за бюджетите
образователните
институции

на
на

Брой и видове групи
Брой включени деца и
ученици

Брой дейности
Брой включени деца и
ученици

Съгласно
плана
ваканциите на
Детски градини
Училища
ЦПЛР
Мярка 3. Осигуряване на допълнителна подкрепа на децата и учениците в образователните институции
3.1.
Оценяване
на
индивидуалните При необходимост
ДГ – „Звънче“, „Брезичка“, В рамките на бюджетите Брой оценки – около 150
потребности
на
детето/ученика
за
„Конче
вихрогонче“, на детските градини и
осигуряване на допълнителна подкрепа за
„Светулка“,
„Златната училища
рибка“, „Братя Грим“,
личностно развитие
„Изворче“,
„Щурче“,
„Пчелица“, кв. Макак и с.
Струйно
Училища РЦПППО
3.2. Взаимодействие между екипите за По време на учебната ДГ
В рамките на бюджета на Брой срещи
Училища
РЦПППО
подкрепа за личностно развитие (ЕПЛР) в година
РЦПППО
детските градини и училищата с регионалния
екип за подкрепа за личностно развитие
(РЕПЛР) в РЦПППО.
3.3. Разработване на индивидуален учебен В
началото
план и индивидуални учебни програми за учебната
допълнителна подкрепа за децата и година
учениците със СОП

на Посочените в т.3.1. ДГ и
Училища
РЦПППО

държавен бюджет

Брой инд. учебни
планове и инд. програми
за доп. подкрепа

3.4. Осигуряване на възможности за М.май-юни
РУО
държавен бюджет
Брой ученици
продължаване на обучението на учениците
Община Шумен
със СОП след VII клас, в т. ч. и
Училища
професионална подготовка.
.
Мярка 4. Планиране и реализиране на дейности за превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация, реакция и
преодоляване на проблемно поведение и нарушения на дисциплината от деца и ученици в образователните институции
4.1. Разглеждане на
теми от
През учебната година Училища
В рамките на бюджетите Брой теми
глобалното, гражданското, здравното и
ЦПЛР
на
образователните
интеркултурното образование в часа на
институции
класа, в заниманията по интереси и във
факултативните часове.
4.2.
Планиране
и
реализиране на
дейности за развитие на компетентностите
на всички членове на институционалната
общност и запознаване с различните форми
на насилие и с техники за преодоляването
им.
4.3.
Планиране
и
реализиране
образователните институции на дейности
превенция и интервенция въз основа
Механизма
за
противодействие
училищния тормоз между децата
учениците в училище.

Целогодишно

от През учебната година
по
на
на
и

4.4.
Прилагане
на
Координационния
механизъм за взаимодействие при работа в
случаи на деца, жертви на насилие или в риск
от насилие и за взаимодействие при кризисна
интервенция.
4.5. Провеждане на превантивни кампании Целогодишно
срещу агресията и тормоза в образователните
Институции.

Образователни
институции

В рамките на бюджетите Брой дейности
на
образователните
институции

Образователни
институции,
РУО
МКБППМН
МВР, ДПС, ОЗД

В рамките на бюджетите Брой дейности
на
образователните
институции

Образователни
институции,
РУО
МКБППМН
МВР, ДПС, ОЗД
Образователни
институции,
РУО, МВР

В рамките на бюджетите
на
отговорните
институции

В рамките на бюджетите Брой кампании
на
образователните
институции, МКБППМН

МКБППМН
4.6. Използване на общинските спортни бази Целогодишно
за организиране на спортни дейности на ниво
населено място и община – „Арена Шумен“,
спортна зала „Младост“, Ученически стадион
4.7. Наложени санкции на учениците по
класове и видовете санкции за съответната
учебна година, както и реализирани мерки

ДГ
Училища
ЦПЛР
Спортни клубове
Училища
РУО

В рамките на бюджетите Брой дейности
на
образователните
институции
-

Брой ученици
Брой
и
видове
наложени санкции

4.8. Обобщаване и анализ на данни на М. юни-юли
Училища
Брой ученици
общинско
Община Шумен
Брой реализирани
ниво за наложените санкции на учениците по
мерки
класове и видовете санкции за съответната
учебна година, както и реализирани мерки
4.9.
Междуинституционалното Целогодишно
Община
Шумен, В рамките на бюджетите Брой срещи
взаимодействие за проверки по жалби и
РУО,МКБППМН
МВР, на
отговорните
сигнали, свързани с агресия и посегателство
ДПС, ОЗД
институции
на и между деца и ученици.
Мярка 5. Осигуряване на допълнителна подкрепа на децата и учениците с хронични заболявания в образователните институции
5.1. Проучване и оценка на индивидуалните В
началото
на ДГ, Училища Община В рамките на бюджетите Брой деца/ученици
потребности и способности на децата и учебната година/
Шумен
на
отговорните
учениците с хронични заболявания
При постъпване в
институции
ДГ/Училище
5.2. Осигуряване при необходимост на При необходимост
ДГ, Училища Община В рамките на бюджетите Брой обучения
Шумен
на
отговорните
обучение на персонала в образователните
институции
институции, в които се обучават и
възпитават деца и ученици с хронични
заболявания, нуждаещи се от допълнителна
подкрепа.
Мярка 6. Осигуряване на възможности за разнообразна личностна изява на всички деца и ученици
6.1. Организиране на училищно ниво и Целогодишно
общинско ниво на спортни празници и
състезания.

Училища
Община Шумен
ЦПЛР-УСШ

В
рамките
на
бюджетите
на
отговорните институции

Брой празници
състезания
Брой участници

и

6.2. Организиране на училищно и общинско Целогодишно
Училища,
В
рамките
на Брой тържества Брой
ниво на тържества с участието на деца и
ДГ,
бюджетите
на участници
ученици.
Община Шумен
отговорните институции
6.3. Участие на деца и ученици в изяви на Целогодишно
Община Шумен
В
рамките
на
Брой изяви
читалищата в населените места в община
НЧ
бюджета
Шумен
6.4. Дейности, реализирани от Детски и Целогодишно
Община Шумен
В
рамките
на
Брой инициативи/
Ученически
ЦПЛР-ОДК, ОМД
бюджетите на ЦПЛР- кампании
парламент.
ОДК и ОМД
6.5. Участие на ученици в конкурси, Целогодишно
Училища
В
рамките
на Брой участници
в
организирани
Община Шумен,
бюджетите
на конкурси
на територията на област Шумен.
РУО
отговорните институции
Мярка 7. Дейности на образователните институции и общината за подкрепа на дарбите и талантите на децата и учениците. Прилагане на
системи за награждаване и поощрения на училищно, общинско и областно ниво.
7.1.Насърчаване на творческите заложби и Целогодишно
потребности на деца с изявени дарби и
подкрепа на талантливите деца чрез
Програма на мерките за закрила на деца с
изявени дарби
7.2. Дейности по подготовка и провеждане През учебната година
на училищни, общински и областни и
национални кръгове на олимпиади и
състезания.

Училища
Община Шумен
МОН, ММС, МК

Брой ученици
Бюджетите на Община
Шумен,
МОН, ММС,
МК

Училища

В рамките на бюджетите Брой проведени
на училищата
училищни,
общински
областни олимпиади и
състезания.
Брой
участвали
ученици.

Мярка 8. Дейности на Център за кариерно развитие и иновативни педагогически практики (ЦКРИПП) към ЦПЛР-ОДК по отношение
консултиране на учениците за професионално ориентиране и реализация.
8.1. Кариерно консултиране и информиране През учебната година
на ученици и родители във връзка с
професионално ориентиране и реализация.

ЦКРИПП

В рамките на бюджета
на ЦПЛР-ОДК

Брой дейности

8.2. Организиране на работни срещи с През учебната година
директори,
класни
ръководители
и
педагогически съветници.
8.3. Организиране на срещи между През учебната година
представители на бизнеса и учениците от
професионалните училища.
8.4. Провеждане на тренинги с ученици.
През учебната година

ЦКРИПП

В рамките на бюджета на Брой работни срещи
ЦПЛР-ОДК

ЦКРИПП

В рамките на бюджета на Брой
ЦПЛР-ОДК
срещи

организирани

В рамките на бюджета на Брой и видове тренинги
ЦПЛР-ОДК
Мярка 9. Намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и реинтеграция.
9.1. Събиране и обобщаване на информация Периодично
Училища
Информации
на общинско ниво на процесите по
ОбщинаШумен
Анализ
напускане и реинтегриране на ученици в
образователната система. Анализ на
причините за преждевременно напускане на
образователната система.
9.2. Осигуряване на допълнителна подкрепа Целогодишно
на деца в риск чрез оценка на рисковите
фактори, планиране и реализиране на мерки
за предотвратяване на отпадането.

ЦКРИПП

ДГ
Училища
Община Шумен

В
рамките
бюджетите
образователните
институции

на
на

Брой деца в риск
Брой мерки

9.3. Мерки за подкрепа на детето и ученика Целогодишно
в прехода към училище и между
образователните етапи и степени –
споделяне
на
добри
педагогически
практики

ДГ
–„Звънче“, В
рамките
на Брой мерки
„Смехорани“, „Светулка“, бюджетите на детските
„Братя
Грим“, градини и училищата
„Космонавт“, „Пролетна
дъга“,
„Пчелица“,
„Щурче“, „Изворче“,
Община Шумен
Мярка 10. Занятията по интереси – развиване потенциала на децата и учениците за наука, творчество, изкуство и спорт

10.1. Сформиране на групи за занимания по м. януари 2019 г.
интереси в училищата чрез различни м. октомври 2019 г.
организационни педагогически форми –
клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор, хор,
школа, ателие и др.

Общински училища

-

Брой и видове групи
(минимум 190 групи)
Брой
включени
ученици

10.2.
Събиране
и
обобщаване
на
информация за сформираните занимания по
интереси за II уч. срок на уч. 2018/2019 г.,
както и за I уч. срок на уч. 2019/2020 г. на
общинско ниво
10.3. Организиране и провеждане на
междуинституционални дейности и изяви,
включително състезания, концерти и др., с
учениците, които участват в заниманията
по интереси.

м. март 2019 г.
м. октомври 2019 г.

Община Шумен

-

Информация

м. април – м. декември Община Шумен
2019
Училища
ЦПЛР

В рамките на бюджета
на
занимания
по
интереси

Брой
и
видове
междуинституционалн
и дейности и изяви
Брой
включени
ученици

10.4. Организиране и провеждане на м. май – м. декември Община Шумен
Училища
посещения на културно-исторически и 2019
природонаучни обекти, музеи, библиотеки
и други институции, публични и стопански
организации и други..
10.5. Осъществяване на финансов контрол м.юни-юли 2019
Община Шумен
м.декември 2019

В рамките на бюджета
на
занимания
по
интереси

Брой
и
видове
посещения
Брой
включени
ученици

10.6.
Организиране
на
Спортен м. юни
турнир/спортен празник между училищата. м. ноември

-

Проверки/
Протоколи

Община Шумен
В рамките на бюджета Брой
Училища
на
занимания
по ученици
ЦПЛР-УСШ
интереси
10.7. Организиране на концерт - изява на м. юни
Община Шумен
В рамките на бюджета Брой
учениците от клубовете по интереси.
м. декември
Училища
на
занимания
по ученици
ЦПЛР-ОДК
интереси
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2.
Повишаване капацитета на човешките ресурси за осигуряване потребностите на всички деца и ученици

участвали

участвали

Мярка 1. Осигуряване на специалисти в училищата и детските градини и общинските институции за предоставяне на обща и допълнителна
подкрепа на децата и учениците

1.1. Обезпеченост с правоспособни, мотивирани и
Целогодишно
квалифицирани учители и специалисти –
педагогически съветници, логопеди, психолози и
ресурсни учители в детските градини и училищата.
1.2. Предоставяне на методическа подкрепа на
учителите-членове на екипите за подкрепа на
личностно развитие в детските градини
и
училищата от специалистите от РЦПППО.
1.3. Осигуряване на
ресурсни
учители за
краткосрочна и дългосрочна допълнителна подкрепа
на децата и учениците със СОП.

ДГ, Училища,
ЦПЛР-ОДК,
Община Шумен,
РУО

В рамките на бюджетите на
образователните институции

Брой учители и
специалисти – минимум
25

По време
учебната
година

на ДГ, Училища
РЦПППО, РУО

В рамките на бюджета на
РЦПППО

Брой учители

По време
учебната
година

на ДГ, Училища
Община Шумен
РЦПППО, РУО

В рамките на бюджетите на
училищата и на РЦПППО

Брой учители

Мярка 2. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за придобиване и усъвършенстване на компетентностите за
идентифициране на потребностите от обща и допълнителна подкрепа
2.1. Провеждане на
обучения
на
училищно, общинско и на областно ниво за
учители, педагогически съветници и други
специалисти, които работят с деца и ученици
със СОП.
2.2. Организиране и провеждане на
съвместни работни срещи на логопеди и
психолози от ЦПЛР-ОДК от ШУ и НБУ.

По
време
учебната година

на ДГ, Училища,
РУО, РЦПППО
Община Шумен

По
време
учебната година

на Община Шумен

2.3. Изготвяне на програма за квалификация
на педагогически специалисти, работещи с
деца и ученици със СОП от РЦПППО.

В
началото
учебната
година

на РЦПППО

В
рамките
на
бюджетите
на
отговорните институции

Брой обучение - 2

-

Мярка 3. Сътрудничество между педагогическите специалисти и обмен на добри практики.
3.1. Форум „Добри практики за осигуряване През учебната година
на обща и допълнителна подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците на

Община Шумен
РЦПППО

Брой проведени
обучения

В
рамките
на
бюджетите
на
отговорните институции

Програма

територията на община Шумен“.
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4.
Подобряване на материалните условия и достъпност на средата за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в
институциите в системата на предучилищното и училищно образование
Мярка 1. Подобряване на специализираната подкрепяща среда в образователните институции.
1.1.
Реализиране
на
проекти
по Целогодишно
ДГ
Национални програми
Националните програми на МОН, насочени
Училища
на МОН,
към
осигуряване
на
съвременна
образователна среда, достъпност и сигурност
на средата.

Брой

Мярка 2. Осигуряване на специализиран транспорт от дома на детето с увреждане до съответната детска градина, училище или
ЦПЛР.
2.1.Осигуряване пр и необходимост
При необходимост
на специализиран транспорт от дома на
детето с увреждане до съответната детска
градина, училище или ЦПЛР.
Мярка 3. Осигуряване на условия и организиране на участието на учениците със СОП в национални външни оценявания и дъжавни
зрелостни изпити.
3.1.Осигуряване на условия и
М. май
организиране на участието на учениците със
СОП в национални външни оценявания и
държавни зрелостни изпити.

МОН
РУО
РЦПППО

В
рамките
на Брой деца/ученици
бюджетите
на
отговорните институции

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5.
Подобряване на взаимодействието между участниците в образователния процес (деца и ученици, педагогически специалисти и родители) и
между институциите за осигуряване на най-добрия интерес на детето и ученика.
Мярка 1. Взаимодействие с родителите
1.1. Приобщаване на родителите към
училищната
Целогодишно
общност чрез включването им в дейности на

рамките
на Брой дейности
ДГ
„Светулка“, В
„Пролетна дъга“, „Изворче“, бюджетите на детските
„Латинка“
градини училища

ниво детска градина/училище – Училище за
родители, Уърк-шоп, тренинги

Училища – ОбУ-Ивански,
Друмево

Мярка 2. Подобряване на координацията и сътрудничеството между институции по отношение на работата с децата в риск и деца,
жертви на насилие
2.1. Прилагане на Координационния Целогодишно
Училища
механизъм за
МКБППМН
взаимодействие при работа в случаи на
МВР
деца, жертви на насилие или в риск от
ОДЗ
насилие и за взаимодействие при кризисна
интервенция.
2.2.
Прилагане
на
Механизма
за По време на учебната Училища МКБППМН
противодействие на училищния тормоз година
ОЗД
между децата и учениците в училище.
2.3. Съвместни дейности
на
Целогодишно
МКБППМН
институциите
в
системата
на
ОЗД
предучилищното
и
училищното
МВР
образование с ОЗД и МКБППМН в
ДПС
подкрепа на деца с рисково поведение и
жертви на насилие (периодични срещи,
планове за действие, годишни анализи,
кампании и др.).
Мярка 5. Междуинституционално сътрудничество и координация.
5.1. РЦПППО–Шумен събира,
По време на учебната РЦПППО
анализира
и обобщава и предоставя година
информация, свързана с процеса на
приобщаващото образование; формира базаданни за специалистите, които предоставят
допълнителна подкрепа в община Шумен

В
рамките
на
бюджетите
на
отговорните институции

В
рамките
на
бюджетите
на
отговорните институции
В рамките на бюджетите Брой срещи
на
отговорните Планове Анализи
институции

-

Информация

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 6.
Взаимодействие и сътрудничеството с неформални сдружения и организации в областта на науката, спорта, изкуствата, екологията и
патриотичното възпитание, висши учебни заведения, образователни институции и спортни организации при реализиране на обща и
допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата и учениците.

Мярка 1. Дейности за осъществяване на взаимодействието и сътрудничеството с неформални сдружения и организации в областта на
науката, спорта, изкуствата, екологията и патриотичното възпитание, висши учебни заведения, образователни институции и
спортни организации при реализиране на обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата и учениците.
Неформални
1.1. Осъществяване
на
съвместни Целогодишно
инициативи,
В
рамките
на Брой
сдружения и
инициативи, прояви, кампании, дискусии
бюджетите
на прояви,
кампании,
между представители на неформални
организации в
отговорните институции дискусии
сдружения и организации в областта на
областта
на
науката,спорта, изкуствата,
науката, спорта, изкуствата, екологията и
патриотичното
възпитание
и
екологията и
образователните структури на територията
патриотичното възпитание;
на община Шумен.
Образователни структури
на
територията
на община Шумен.
1.2. Участие на деца и ученици от
Целогодишно
РЗИ
В
рамките
на Брой деца и ученици –
образователните институции в съвместни
Община
Шумен,
ДГ, бюджетите
на минимум 200.
кампании в сферата на здравното
Училища, ЦПЛР
отговорните институции
образование и здравословния начин на
живот, организирани от РЗИ.
1.3. Участие на деца и
образователните институции
кампании в сферата на
околната
среда
и
образование.

ученици от
в съвместни
опазване на
екологичното

Целогодишно

ПП „Шуменско
плато“, РИОСВ,
Община
Шумен,
Училища, ЦПЛР

ДГ,

В
рамките
на
бюджетите
на
отговорните институции

Брой деца и ученици –
минимум 200.

Мярка 2. Подготовка на съвместни проекти за участие на академичната общност на ШУ „Епископ Константин Преславски“ и Филиал-Шумен
на МУ-Варна в подкрепа на личностното развитие на децата и учениците.
2.1. Организиране на съвместни научни Целогодишно
форуми, свързани с неформалните форми за
подкрепа за личностно развитие.

ШУ,
Община Шумен

В
рамките
на
бюджетите на ШУ и
Община Шумен

Брой научни форуми

2.2.Осъществяване на студентски практики в Целогодишно
детски градини и училища
2.3. Осъществяване
на
съвместни Целогодишно
кампании
с представители на ФилиалШумен към МУ - Варна

ШУ,
Община Шумен,
ДГ, Училища
Филиал-Шумен
към МУ - Варна

В рамките на бюджета
на ШУ
В рамките на бюджета на
Филиал-Шумен
към МУ - Варна

Брой студентски
практики
Брой кампании

Годишният тематичен план за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на
територията на община Шумен има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в
съответствие с динамично променящите се условия. Това изисква постоянна дейност на всички заинтересувани участници и предполага
създаването на добра организация и координация.
Настоящият Годишен тематичен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията
община Шумен е съгласуван с Регионалното управление на образованието Шумен, съгласно писмо РД 21-852/28.05.2019 г. на РУОШумен и е приет с Решение № 1102 по протокол № 45 от 30.05.2019 г. на Общински съвет Шумен.

