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Стъпка 1
Екипът за подкрепа за личностно развитие в училището се създава със заповед на директора за
конкретно дете или ученик - със специални образователни потребности, в риск, с изявени дарби, с
хронични заболявания, за всяка учебна година.
Стъпка 2
Оценката на индивидуалните потребности на децата и 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.
Оценката на индивидуалните потребности на децата и учениците с изявени дарби, в риск и с
хронични заболявания се извършва съобразно спецификата на всеки отделен случай, но не по-късно от
3 месеца от установяване на потребността от извършване на оценка.
Оценка на индивидуалните потребности на децата и 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.
Оценката на децата и учениците се извършва индивидуално от всеки специалист в екипа при
отчитане на силните страни и възможностите за участие в образователния процес на детето или
ученика.
Оценката на индивидуалните потребности от допълнителна подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците е функционална и се извършва съгласно Карта за оценка на индивидуалните
потребности на детето или ученика. 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 детето или ученика.
Стъпка 3
Изготвяне на план за подкрепа на детето/ученика.
Планът за подкрепа включва:
1. целите, задачите и конкретните дейности за допълнителна подкрепа за личностно развитие;
2. описание на възможностите, силните страни и потенциала на детето/ученика за включване и
участие в образователния процес и в дейността на училището;
3. определяне на вида и формата на обучение;
4. определяне на вида на допълнителната подкрепа и на конкретния срок за предоставянето ѝ;
5. определяне на конкретни образователни цели и очаквани резултати от обучението на
детето/ученика;
6. определяне на начини за оценяване на напредъка на детето/ученика;
7. определяне на специални педагогически, терапевтични и други методи и средства за постигане
на целите;
8. определяне на честотата на осъществяване на дейностите за допълнителна подкрепа;
9. описание на екипната работа с детето/ученика, на ролята и отговорностите на педагогическите
специалисти и на родителя при предоставянето на допълнителната подкрепа;
10. описание на необходимите ресурси за допълнителната подкрепа и за ефективен преход между
институциите или между отделните етапи и степени на образование и на координацията на работата с
децата/учениците, които получават допълнителна подкрепа за личностно развитие;
11. определяне на часовете за ресурсно подпомагане – за дете/ученик със СОП.
Стъпка 4
Предоставяне на допълнителна подкрепа
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Краткосрочна е подкрепата, която въз основа на оценката на индивидуалните потребности на
детето/ученика се предоставя за определено време в процеса на предучилищното и училищното
образование, като:
1. за деца/ученици със СОП обхваща период от минимум 1 учебна година до максимум края на
съответния етап от степента на образование;
2. за деца/ученици в риск обхваща времето на планираните дейности за работа по конкретния
случай, която се осъществява в училище в сътрудничество с отделите за закрила на детето;
3. за деца/ученици с изявени дарби обхваща период от минимум 1 учебна година.
4. за деца/ученици с хронични заболявания обхваща периода, необходим за лечението на
детето/ученика. При необходимост срокът й се удължава в зависимост от здравословното състояние на
детето/ученика.
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 детето/ученика в училище.
Стъпка 5
Проследяване на напредъка
Напредъка в развитието на детето/ученика се проследява на 2 пъти през учебната година и при
необходимост се внасят промени в плана за подкрепа и в индивидуалните учебни програми след
информирано писмено съгласие на родителя.
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