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Г О Д И Ш Е Н  П Л А Н  
на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците  

в  Община „Тунджа“ за 2022 г. 
 
        Годишният план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците в Община „Тунджа“ за 2022 г. е разработен съгласно разпоредбите на 
чл.197, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование и е в 
съответствие с Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците в област Ямбол ( 2021-2022 г.) и Общинска стратегия за подкрепа за 
личностно развитие на децата и учениците в Община „Тунджа“ ( 2021-2022 г.) 
 

ОБЩА ЦЕЛ - предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците в системата на предучилищното и училищното образование, която 
осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване 
на способностите и уменията им и се прилага в съответствие с индивидуалните им 
потребности.  
 

За постигане на общата цел в двугодишния период на действие на 
стратегиите са заложени за изпълнение няколко стратегически цели, насочени 
към осигуряване на приобщаваща образователна среда и създаване на условия за 
личностно развитие на децата и учениците:  

 Осигуряване на условия за интелектуално, емоционално, социално, духовно-
нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и ученик в 
съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите;  

 Изграждане на позитивен организационен климат и подходяща 
психологическа среда;  

 Осигуряване на квалифицирани, мотивирани и ангажирани с ефективно 
посрещане на потребностите на децата и учениците педагогически специалисти;  

 Развитие на училищната общност чрез взаимодействие и обратна връзка 
между деца/ учители/ родители – учители/ педагогически специалисти/ директори – 
местна общност/ управление/бизнес;  

 Междуинституционално сътрудничество за осигуряване на подкрепата за 
личностно развитие на децата и учениците.  

Годишният план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата 
и учениците в община „Тунджа“ за 2022 година е отворен документ и подлежи на 
допълнения и/ или изменения. 



 

ПРИОРИТЕТ 1. ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

Мярка Дейност Очаквани резултати 
 

Индикатори 
 

Отговорни 
институции 

финансиране 

Мярка 1.1. Екипна 
работа между 
учителите и 
другите 
педагогически 
специалисти. 

Дейност 1.1.1. Обмен на 
информация и на добри 
педагогически практики с цел 
подкрепа на всички учители за 
подобряване работата им с децата 
в групата/ с учениците в класа. 

Подобрен обмен на 
информация и на добри 
педагогически практики 

брой срещи и / или 
събития за обмен 
на информация и 
добри 
педагогически 
практики 

общински 
образователни 
институции 

не е необходимо 

Дейност 1.1.2. Провеждане на 
регулярни срещи за: преглед и 
обсъждане на информация за 
обучението и развитието на 
децата/учениците; определяне на 
конкретни дейности за превенция на 
насилието и преодоляване на 
проблемното поведение на 
деца/ученици; определяне на 
конкретни дейности за превенция на 
обучителните затруднения на 
деца/ученици. 

Проведени регулярни 
срещи и определени  
конкретни дейности за 
превенция на насилието, 
преодоляване на 
проблемното поведение, 
превенция на 
обучителни затруднения 
на деца и ученици. 

брой проведени 
срещи 

общински 
образователни 
институции 

не е необходимо 

Дейност 1.1.3. Организиране и 
провеждане на квалификационни 
дейности за учителите и 
педагогическите специалисти във 
връзка с приобщаващото 
образование 

Повишена квалификация 
на учители и 
педагогическите 
специалисти за 
приобщаващо 
образование 

брой учители и 
педагогически 
специалисти, 
повишили 
квалификацията си 
във връзка с 
приобщаващото 
образование 

общински 
образователни 
институции 

по проекти 
 
от бюджетите на 
общинските 
образователни 
институции 

Мярка 1.2. 
Осигуряване на 
допълнително 
обучение по 
учебни предмети  
 

Дейност 1.2.1. Осигуряване на 
допълнително обучение на 
учениците със системни пропуски по 
учебни предмети, с акцент върху 
обучението по български език, 
включително ограмотяване на 
ученици, за които българският език 
не е майчин  в учебно време и по 
време на ваканции.  

Понижени обучителни 
затруднения по учебни 
предмети, с акцент 
върху  българския език 

брой ученици, 
включени в 
допълнително 
обучение по 
учебни предмети, 
вкл. по български 
език 

общински 
училища 

по национални 
програми; 
 
по проекти; 
 
от бюджета на 
образователната 
институция 



 Дейност 1.2.2. Осигуряване на 
допълнително обучение на 
учениците, които са напреднали по 
определени учебни предмети в 
учебно време и по време на 
ваканции. 

Осигурена подкрепа чрез 
допълнително обучение 
на ученици, които са 
напреднали по 
конкретни учебни 
предмети. 

брой ученици с 
изпреварващ 
напредък по 
учебни предмети, 
включени в 
допълнително 
обучение 

общински 
училища 

от бюджета на 
образователната 
институция 

Мярка 1.3. 
Допълнителни 
модули за деца, 
които не владеят 
български език  
 

Дейност 1.3.1. Създаване на 
условия в детските градини и в 
общинските училища с 
подготвителни групи за изучаване 
на български език за децата в 
задължителна предучилищна 
възраст, за които българският език 
не е майчин или които не владеят 
добре български език в учебно и 
неучебно време.  
 

Повишени 
компетентности по 
български език на 
децата, чийто майчин 
език не е български 

брой групи 
 
брой деца, 
включени в 
допълнителни 
модули за деца, 
които българският 
език не е майчин 

общински 
детски градини 
и училища с 
подготвителни 
групи 

по проект 
BG05M2OP001-
3.005 -0004 
„Активно 
приобщаване в 
системата на 
предучилищното 
образование“ 

Дейност 1.3.2. Осигуряване на 
условия за въвеждане на 
задължително предучилищно 
образование за децата от 4-
годишна възраст. 

Въведено задължително 
предучилищно 
образование за децата 
от 4- годишна възраст 

брой 4-годишни 
деца, включени в 
задължително 
предучилищно 
обучение 

общински 
детски градини  

общински бюджет 
 
бюджети на 
общинските 
образователни 
институции 

Мярка 1.4. 
Допълнителни 
консултации по 
учебни предмети  

Дейност 1.4.1. Осигуряване на 
качествено консултиране по учебни 
предмети от училищата, достъпно 
за всички ученици с обучителни 
затруднения и за ученици с 
напредък по образователни 
предмети. 

Понижени обучителни 
затруднения по учебни 
предмети. 
 
Подкрепено обучение на 
ученици, напреднали по 
определени учебни 
предмети 

брой ученици с 
обучителни 
затруднения, 
включени в 
допълнителни 
консултации 
брой ученици с 
напредък, 
включени в 
консултации 

общински 
училища 

бюджети на 
образователните 
институции 

Мярка 1.5. 
Кариерно 
ориентиране на 
учениците  
 

Дейност 1.5.1. Осигуряване от 
училищата и ЦПЛР на взаимно 
допълващи се дейности за 
информиране, диагностика, 
консултиране, посредничество и 
проследяване с оглед подпомагане 

Повишена 
информираност и 
осъществена подкрепа 
на учениците във връзка 
с тяхното кариерно 
развитие  

брой дейности за 
информиране, 
диагностика, 
посредничество и 
проследяване във 
връзка с 

общински 
училища 

бюджети на 
образователните 
институции 
 
по проекти 



на учениците в техния 
самостоятелен и осъзнат избор на 
образование и/или професия и 
осъществяване на връзка между 
училището и пазара на труда.  
 

кариерното 
ориентиране на 
учениците. 
брой ученици, 
включени в 
дейности за 
кариерно 
ориентиране 

Дейност 1.5.2. Работа по програми 
за кариерно ориентиране с ученици 
от начален етап, прогимназиален и 
гимназиален етап, с ученици от 
отделни целеви групи, за 
реинтегриране на отпадналите от 
училище, за формиране на нови 
умения за социално включване и 
мобилност. 

Подобрено кариерно 
ориентиране на 
учениците от различните 
етапи на образование 

брой програми за 
кариерно 
ориентиране 
 
брой ученици, 
включени в 
програми за 
кариерно 
ориентиране 
 
брой 
реинтегрирани 
ученици  

общински 
училища 

по проекти 
 
бюджети на 
образователните 
институции 

Мярка 1.6.:  
Осигуряване на 
условия и достъп 
на всички ученици 
до занимания по 
интереси за 
развитието на 
пълния им 
потенциал и 
способностите им.  

Дейност 1.6.1. Организиране на 
дейности от община „Тунджа“, 
училищата, детските градини и 
ЦПЛР – ОЦИИД за развитие на 
способностите и компетентностите 
на децата и учениците, за изява на 
дарбите им в областта на науките, 
технологиите, изкуствата, спорта, 
глобалното, гражданското и 
здравното образование, както и за 
придобиване на умения за 
лидерство. 

Осигурени възможности 
за включване на 
учениците в дейности за 
развитие на 
способностите и 
компетентностите на 
децата и учениците, за 
изява на дарбите им в 
областта на науките, 
технологиите, 
изкуствата, спорта, 
глобалното, 
гражданското и 
здравното образование, 
както и за придобиване 
на умения за лидерство. 

брой дейности по 
интереси 
 
 брой деца и 
ученици, включени 
в дейности по 
интереси 

общински 
училища 
 
общински 
детски градини 
 
Община 
„Тунджа“ 
 
ОЦИИД 
„Тунджа“,  
с. Кабиле 

по проекти 
 
бюджет на 
община „Тунджа“ 
 
бюджети на 
образователните 
институции 
 
бюджет на 
ОЦИИД, с. Кабиле 



Дейност 1.6.2. Организиране на 
дейности от училищата, детските 
градини и ЦПЛР, свързани с 
образователни, творчески, 
възпитателни, спортни и спортно-
туристически участия и изяви по 
проекти, програми и други на 
общинско, областно, национално и 
международно равнище. 
 
 

Осигурени възможности 
за участие на деца и 
ученици в дейности, 
свързани с 
образователни, 
творчески, 
възпитателни, спортни и 
спортно-туристически 
участия и изяви по 
проекти, програми и 
други на общинско, 
областно, национално и 
международно равнище. 
 

брой дейности; 
 
брой деца и  
ученици 

общински 
училища 
 
общински 
детски градини 
 
Община 
„Тунджа“ 
 
ОЦИИД 
„Тунджа“,  
с. Кабиле 

по проекти 
 
бюджет на 
община „Тунджа“ 
 
бюджети на 
образователните 
институции 
 
бюджет на 
ОЦИИД, с. Кабиле 

Дейност 1.6.3. Изпълнение на 
дейностите по Националния 
календар за изяви по интереси на 
децата и учениците на МОН. 
 

Осигурени условия и 
подкрепа за участие на 
децата и учениците  в 
дейностите по 
Националния календар 
за изяви по интереси на 
децата и учениците. 

брой дейности и 
изяви по интереси 
 
 
брой деца и  
брой ученици, 
включени в 
дейности по 
интереси 

общински 
образователни 
институции 
 
Община 
„Тунджа“ 
 
ОЦИИД 
 

по проекти 
 
бюджети на 
образователните 
институции 
 
бюджет на 
ОЦИИД 
 
бюджет община 
„Тунджа“ 

Дейност 1.6.4. Създаване на 
условия за провеждане на дейности 
по интереси в условията на 
пандемия. 
 

 

Осигурени условия, 
включително и 
електронни устройства, 
за провеждане на 
дейности по интереси в 
условия на пандемия 

брой деца, 
брой ученици, 
брой родители,  
включени в 
дейностите по 
интереси 

ОЦИИД 
 
Община 
„Тунджа“ 
 
общински 
образователни 
институции 

по проекти 
 
от бюджета на 
съответната 
образователна 
институция 
 
от бюджета на 
ОЦИИД 

Дейност 1.6.5. Осъществяване на 
Общинска програма за стимулиране 
на дейности и изяви на учениците, 
свързани със заниманията по 
интереси, в сътрудничество с 

Разработена и 
реализирана програма 
за дейности и изяви, 
свързани със занимания 
по интереси 

брой деца, брой 
ученици, 
обхванати в 
дейностите на 
Общинската 

Община 
„Тунжда“ 
 
ОЦИИД 
„Тунджа“ 

бюджет на 
общината 
 
бюджет на 
ОЦИИД 



училищата и ЦПЛР, които 
организират занимания по интереси, 
други общини, РУО и др. 
институции. Програмата е част от 
общинската програма по чл. 256, ал. 
1, т.12 от ЗПУО. 

програма Общински 
образователни 
институции 

бюджет на 
образователните 
институции 
 
 

Мярка 1.7. 
Осигуряване на 
библиотечно-
информационно 
обслужване 

Дейност 1.7.1. Осигуряване на 
достъп до училищни библиотеки или 
до библиотеките на народните 
читалища. 
 

Осигурен достъп до 
библиотечен фонд в 
училищни и/или 
читалищни библиотеки 

брой ученици Община 
„Тунджа“ 
общински 
училища  
народни 
читалища 

не са необходими 

Дейност 1.7.2. Осигуряване достъп 
до информация от различни 
документални източници в 
библиотечния фонд и в глобалната 
мрежа с цел изграждане на навици 
за четене и компетентности за 
търсене и ползване на информация. 
 

Осигурен достъп до 
информация от различни 
източници, включително 
и електронни  
 
Изградени мотивация, 
навици и компетентности 
за четене, търсене и 
ползване на 
информация 

брой ученици, на 
които е осигурен 
достъп 

общински 
училища 

бюджет на 
образователните 
институции 

Дейност 1.7.3. Провеждане на 
кампании за популяризиране на 
четенето. 

Повишени интерес и 
мотивация за четене у 
учениците 

брой кампании за 
насърчаване на 
четенето 
 
 
 
брой деца и 
ученици, 
обхванати в 
кампаниите, 
популяризиращи 
четенето 

общински 
образователни 
институции 
 
 
 
Община 
„Тунджа“ 

по проекти 
 
бюджет на 
община „Тунджа“ 
 
 
бюджети на 
общинските 
образователни 
институции 
 
 

Дейност 1.7.4.  Обогатяване на 
библиотечния фонд в училищните 
библиотеки 

Обогатени библиотечни 
фондове 

брой училищни 
библиотеки, чийто 
фонд е обогатен 

Община 
„Тунджа“ 
 
общински 
образователни 
институции 

бюджет на 
образователните 
институции 
 
бюджет на 
община „Тунджа“ 



Мярка 1.8. Грижа 
за здравето 

Дейност 1.8.1. Осигуряване на 
достъп на децата и учениците до 
медицинско обслужване, програми 
за здравно образование и за 
здравословен начин на живот.  
 

Повишено качество на 
детското и училищно 
здравеопазване 

брой здравни 
кабинети 
 
брой деца и 
ученици, 
обхванати в 
здравните 
кабинети 
 
брой медицински 
персонал в 
здравните 
кабинети 
 
 

Община 
„Тунджа“ 
 
общински 
образователни 
институции 
 
Партньори – 
БЧК и др. 
 
 
 
 

бюджет на 
община „Тунджа“ 
 
 
бюджети на 
общинските 
образователни 
институции 
 
по проекти 

Дейност 1.8.2. Организиране на 
програми за здравно образование в 
детски градини, училища и ЦПЛР.  
 

Повишено здравно 
образование на децата и 
учениците 

брой програми за 
здравно 
образование и за 
здравословен 
живот 
 
брой деца и 
ученици, 
обхванати в 
програми за 
здравно 
образование и за 
здравословен 
живот 

Община 
„Тунджа“ 
 
общински 
образователни 
институции 
 
Партньори – 
БЧК и др. 
 

бюджет на 
община „Тунджа“ 
 
 
бюджети на 
общински 
образователни 
институции 

Дейност 1.8.3. Провеждане на 
дейности по програмите за здравно 
образование съвместно с деца и 
родители, с акцент върху спазване 
на насоките и мерките във връзка с 
разпространението на  COVID-19. 

Повишено здравно 
образование с акцент 
върху здравните 
протоколи и мерки във 
връзка с  COVID-19. 

брой дейности, 
инициативи за  
здравно 
образование с 
акцент върху 
здравните 
протоколи и мерки 
във връзка с  
COVID-19; 
 
 

Община 
„Тунджа“ 
 
общински 
образователни 
институции 
 
 

бюджет на 
общината 
 
 
бюджет на 
общинските 
образователни 
институции 



брой деца, 
ученици, родители, 
включени в 
дейностите, 
инициативите с 
акцент върху 
здравните 
протоколи и мерки 
във връзка с  
COVID-19. 

Дейност 1.8.4. Подобряване  на 
условията за здравословно хранене  
и възпитаване на навици и култура 
на хранене чрез осигуряване на 
безплатно обедно хранене като 
компонент от целодневната 
организация на обучение и чрез 
прилагане на програмите „Училищен 
плод“ , „Училищно мляко“, „Топъл 
обяд“.  

Осигурени условия за 

здравословно хранене. 

Формирана култура за 

здравословно хранене 

 

 

брой ученици, за 
които е осигурено 
безплатно обедно 
хранене. 
 
брой деца и учени, 
включени в 
програмите по 
схема „Училищен 
плод“, „Училищно 
мляко“ и 
„Училищен плод“ 
 

Община 
„Тунджа“ 
 
общински 
образователни 
институции 
изпълнители по 
програмите 
„Училищно 
мляко“, 
„Училищен 
плод“ 
 
Партньорска 
мрежа за 
благотворител-
ност и ОбС на 
БЧК- Ямбол 

бюджет на 

общината 

бюджети на 

общинските 

образователни 

институции 

по проекти 

Мярка 1.9. 
Поощряване на 
учениците с 
морални и 
материални 
награди 

1.9.1. Прилагане на  правила за 
финансово стимулиране и подкрепа 
ученици  за високи постижения в 
образователната дейност, в 
заниманията по интереси, за 
доблестни постъпки  и за приноса 
им към развитието на училищната 
общност.  

Осъществена морална и 

финансова подкрепа на 

ученици  

брой ученици Община 

„Тунджа“ 

от благотворите-

лен фонд 



Мярка 1.10. 
Дейности по 
превенция на 
насилието и 
преодоляване на 
проблемното 
поведение  
 

Дейност 1.10.1. Осъществяване на 
дейности за превенция на тормоза и 
насилието, както и дейности за 
мотивация и преодоляване на 
проблемното поведение, които са 
израз на общата воля и на 
координираните усилия на всички 
участници в образователния 
процес.  
 
 

Понижено ниво на 
случаите и проявите на 
тормоз и насилие  

брой дейности за 
превенция на 
тормоза и 
насилието  
 
 
брой участници в 
дейностите за 
превенция на 
тормоза и 
насилието 

Община 
„Тунджа“ 
 
образователни 
институции 
 
МКБППМН 

Бюджет на 
Община „Тунджа“ 
 
бюджети на 
образователните 
институции 
 
бюджет на 
МКБППМН 
 
по проекти 

Дейност 1.10.2. Дейности за 
въздействие върху вътрешната 
мотивация за преодоляване на 
проблемно поведение.  
 
 
 
 
 
 
 

Повишена мотивация за 
преодоляване на 
проблемно поведение 

брой дейности за 
въздействие върху 
вътрешната 
мотивация 
 
брой ученици, 
обхванати в 
дейностите за 
въздействие върху 
вътрешната 
мотивация 
 

Община 
„Тунджа“ 
 
общински 
образователни 
институции 
 
МКБППМН 
 
 
 

по проекти 
 
бюджет на 
община „Тунджа“ 
 
бюджети на 
общинските 
образователни 
институции 

 
Дейност 1.10.3. Осигуряване на 
психологическа подкрепа 

Осигурена 
психологическа подкрепа 

брой назначени 
психолози в 
общинските 
образователни 
институции 
 
брой психолози, 
назначени по 
проекти с външно 
финансиране 
 
брой деца и 
ученици, получили 
психологическа 
подкрепа 
 

Община 
„Тунджа“ 
 
 
 
 
общински 
образователни 
институции 

по проекти 
 
бюджети на 
общинските 
образователни 
институции 
 
 
бюджет на 
Община „Тунджа“ 



Мярка 1.11. Ранно 
оценяване на 
потребностите и 
превенция на 
обучителните 
затруднения.  
 

Дейност 1.11.1. Прилагане на 
скрининг-тест на децата на възраст 
от 3 години до 3 години и 6 месеца 
при постъпването им в детската 
градина за определяне на риска от 
възникване на обучителни 
затруднения.  
 

Приложен скринг-тест на 
деца при постъпване в 
детска градина 
 
Ранно диагностициран 
риск от възможни 
обучителни затруднения 

брой деца, 
обхванати в 
скрининг - тест 

общински 
детски градини 

бюджети на 
общинските 
детски градини 

Дейност 1.11.2. Оценка на риска от 
обучителни затруднения на децата 
на възраст 4, 5   и  6  години в 
подготвителни групи в детските 
градини и училищата.  
 

Извършена оценка на 
риска от обучителни 
затруднения на децата 
на 4- годишна, 5 – 
годишна и 6 – годишна 
възраст, подлежащи на 
задължително 
предучилищно обучение 

брой деца в 
задължителна 
предучилищна 
възраст, включени 
в оценка на 
обучителните 
затруднения 

общински 
детски градини 
и  
общински 
училища с 
подготвителни 
групи 

бюджети на 
образователните 
институции 

Мярка 1.12. 
Логопедична 
работа. 

Дейност 1.12.1. Осигуряване на 
логопеди в училищата и в детските 
градини. 
 

Осигурена логопедична 
грижа за децата и 
учениците в общинските 
детски градини и 
училища 

брой назначени 
логопеди 
 
брой деца и 
ученици, 
обхванати в 
логопедична грижа 

Община 
„Тунджа“ 
 
общински 
образователни 
институции 

по проекти 
 
бюджет на 
община „Тунджа“ 
 
бюджети на 
общинските 
образователни 
институции 

Дейност 1.12.2. Осигуряване на 
логопедични кабинети в училищата 
и детските градини.  
 

Осигурени логопедични 
кабинети 

брой логопедични 
кабинети 

Община 
„Тунджа“ 
 
общински 
образователни 
институции 

по проекти 
 
бюджет на 
община  „Тунджа“ 
 
бюджети на 
общинските 
образователни 
институции 

Дейност 1.12.3. Превенция на 
комуникативните нарушения и на 
обучителните трудности: 
изследване на деца/ученици за 
определяне необходимостта от 

Извършена оценка на 
нуждата от логопедична 
терапия и на изследване 
на писмената реч на 
учениците от начален 

брой деца/ 
ученици с 
комуникативни 
нарушения и 
обучителни 

Община 
„Тунджа“ 
 
общински 
училища 

бюджет на 
община „Тунджа“ 
 
бюджети на 
общинските 



логопедична терапия и изследване 
на писмената реч на учениците от 
начален етап в началото на всяка 
учебна година.  

етап в началото на 
учебната година. 

трудности 
 

училища 

Дейност 1.12.4. Терапевтична 
дейност при установени индикации 
за комуникативни нарушения за 
деца и ученици от всички 
възрастови групи. 

Извършена логопедична 
терапевтична дейност 

брой деца и 
ученици, 
обхванати в 
терапевтични 
логопедични 
дейности 

Община 
„Тунджа“ 
 
общински 
образователни 
институции 

по проекти 
 
бюджет на 
община „Тунджа“ 
 
бюджети на 
общинските 
образователни 
институции 

ПРИОРИТЕТ 2. ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ  

мярка дейност Очаквани резултати индикатори 
Отговорни 
институции 

финансиране 

Мярка 2.1. 
Допълнителна 
подкрепа за 
личностно 
развитие на деца и 
ученици със 
специални 
образователни 
потребности 

Дейност 2.1.1 Осигуряване на 
ресурси за извършване на оценка 
на индивидуалните потребности на 
деца и ученици със специални 
образователни потребности с цел 
предоставяне на образование, 
съобразено с индивидуалните 
възможности.  
 
 

Осигурени ресурси за 
диагностика и оценка на 
индивидуалните 
потребности на деца и 
ученици със СОП 

брой деца със 
СОП, обхванати в 
общинското 
предучилищно и 
училищно 
образование 

Община 
„Тунджа“ 
 
общински 
образователни 
институции 

бюджет на 
община „Тунджа“ 
 
 
бюджети на 
общинските 
образователни 
институции 

Дейност 2.1.2. Засилване ролята на 
екипите в детските градини и на 
училищните екипи за подкрепа за 
личностно развитие на деца и 
ученици със специални 
образователни потребности.  

Повишена роля на 
екипите в детските 
градини и на училищните 
екипи за подкрепа и 
личностно развитие на 
децата и учениците със 
СОП 

брой екипи 
 
брой деца със 
СОП 

Община 

„Тунджа“ 

общински 

образователни 

институции 

бюджет на 

община „Тунджа“ 

бюджети на 

общинските 

образователни 

институции 



Дейност 2.1.3. Осигуряване на 
обучения на екипите за извършване 
на функционална оценка съвместно 
със специалистите от РЦПППО и 
външни лектори.  
 
 

Повишени 
компетентности на 
екипите за подкрепа за 
личностно развитие. 

 
брой обучения; 
 
брой включени 
специалисти 

РЦПППО  
– гр. Ямбол; 
 
РУО-Ямбол; 
 
общински 
образователни 
институции 

в рамките на 
бюджета на 
институциите 

Дейност 2.1.4. Осигуряване на 
достъпна архитектурна среда в 
детските градини, училища и 
центрове за подкрепа за личностно 
развитие.  
 
 

Осигурена достъпна 
среда в детските 
градини и училища 

брой 
образователни 
институции с 
осигурена 
достъпна 
архитектурна 
среда 

Община 
„Тунджа“ 
 
общински 
образователни 
институции 

бюджет на 
община „Тунджа“ 
 
бюджет на 
общинските 
образователни 
институции 

Дейност 2.1.5. Осигуряване на 
необходимите педагогически 
специалисти за предоставяне на 
допълнителна подкрепа на деца и 
ученици със специални 
образователни потребности. 

Осигурени  
педагогически 
специалисти за 
предоставяне на 
допълнителна подкрепа 
на деца и ученици със 
специални 
образователни 
потребности. 

брой 
педагогически 
специалисти за 
предоставяне на 
допълнителна 
подкрепа на деца 
и ученици със 
специални 
образователни 
потребности. 

общински 
образователни 
институции 
 
 
Община 
„Тунджа“ 

бюджети на 
общинските 
образователни 
институции 
 
бюджет на 
община „Тунджа“ 

Дейност 2.1.6. Осъществяване на 
дейности, насочени към родители и 
общественост, за повишаване на 
информираността и ангажираността 
към децата и учениците със 
специални образователни 
потребности и преодоляване на 
негативните стереотипи и 
дискриминационни нагласи. 

Повишена 
информираност и 
ангажираност към 
децата и учениците със 
специални 
образователни 
потребности и 
преодоляване на 
негативните стереотипи 
и дискриминационни 
нагласи. 

брой дейности  
 
 
брой участници в 
дейностите 

Община 
„Тунджа“ 
 
 
общински 
образователни 
институции 

по проекти 
 
бюджети на 
общинските 
образователни 
институции 
 
бюджет на 
община „Тунджа“ 

 Дейност 2.1.7.  Осигуряване на 
подкрепа за семействата и близките 
на децата със СОП – консултиране 

Осигурена подкрепа на 
семействата на деца и 
ученици със СОП   

брой работни 
срещи 
 

общински 
образователни 
институции  

бюджети на 
образователните 
институции и 



с психолози, логопеди, социални 
работници и др.  

брой консултации  
ЦСРИ 

социалните 
услуги в 
общността 
 
по проекти 
 

Мярка 2.2. 
Допълнителна 
подкрепа за деца и 
ученици  
с  
хронични 
заболявания 

Дейност 2.2.1. Проучване и оценка 
на индивидуалните потребности на 
децата и учениците с хронични 
заболявания. 
 

Идентифицирани 
индивидуални 
потребности на деца и 
ученици с хронични 
заболявания. 

брой извършени 
оценки на деца с 
хронични 
заболявания 

Общински 
образователни 
институции 
 

в рамките на 
бюджета на 
институциите  

Дейност 2.2.2 Осигуряване на 
обучение и методическа подкрепа 
на персонала в училищата и 
детските градини, в които се 
обучават деца и ученици с хронични 
заболявания, нуждаещи се от 
допълнителна подкрепа. 
 

Повишена 
компетентност на 
персонала в детските 
градини и училища за 
работа с деца и ученици 
с хронични заболявания. 
 
 

брой специалисти, 
преминали през 
обучение 

общински 
образователни 
институции, 
Училища, 
РЗИ 

в рамките на 
бюджета на 
институциите  

Дейност 2.2.3. Осигуряване на 
необходимия специализиран 
персонал за предоставяне на 
допълнителна подкрепа за децата и 
учениците с хронични заболявания. 

Осигурени  специалисти брой персонал, 
предоставящ 
допълнителна 
подкрепа на деца 
и ученици с 
хронични 
заболявания 

общински 
образователни 
институции, 
Училища, 
РЗИ 

в рамките на 
бюджета на 
институциите;  

Мярка 2.3.: 
Осигуряване на 
качествена 
допълнителна 
подкрепа на деца 
и ученици в риск в 
училищата и 
детските градини 

Дейност 2.3.1. Проучване и оценка 
на индивидуалните потребности на 
децата и учениците в риск. 
 
 
 

Извършена диагностика 
и оценка на 
индивидуалните 
потребности на децата и 
учениците в риск 

брой деца / 
ученици в риск 

общински 
образователни 
институции 
 
 

в рамките на 
бюджета на 
образователните 
институции 

Дейност 2.3.2. Осигуряване на 
необходимия специализиран 
персонал за предоставяне на 
качествена допълнителна подкрепа 
за децата и учениците в риск. 

Осигурени специалисти  брой специалисти общински 
образователни 
институции 

в рамките на 
бюджета на 
образователните 
институции 
 
по проекти 

Дейност 2.3.3. Осигуряване на 
обучения и методическа подкрепа 

Повишена 
професионална 

брой обучения; 
 

РУО-Ямбол; 
Училища, 

в рамките на 
бюджета на 



на екипите за подкрепа за 
личностно развитие, предоставящи 
допълнителна подкрепа за деца и 
ученици в риск. 

компетентност за 
предоставяне на 
допълнителна подкрепа 
на децата и учениците в 
риск. 
 

брой включени 
специалисти в 
квалификационни 
дейности. 

детски градини институциите 

Дейност 2.3.4. Подобряване на 
партньорството между институциите 
от системата на предучилищното и 
училищното образование и 
доставчиците на социални услуги в 
общността за предоставяне на 
качествена допълнителна подкрепа 
за деца в риск. 
 
 

Приложени механизми 
за 
междуинституционално 
партньорство за 
предоставяне на 
допълнителна подкрепа 
за деца и ученици в 
риск. 

брой работни 
срещи; 
брой случаи 

Община 
„Тунджа“, 
Детски градини, 
Училища, 
Дирекция 
„Социално 
подпомагане“- 
отдел „Закрила 
на детето“,  
Социални 
услуги в 
общността, 
МКБППМН 
 

не се изисква 

Дейност 2.3.5. Повишаване 
участието и ангажираността на 
родителите в училищния живот за 
активно сътрудничество с учителите 
и училищното ръководство с цел 
предотвратяване отпадането на 
деца и ученици от образователната 
система. 
 

Повишена активност и 
ангажираност на 
родителите в училищния 
живот 
 
Понижен риск от 
отпадане на децата и 
учениците 

брой родители, 
включени в 
дейности, 
насърчаващи 
участието им в 
живота на 
образователната 
институция 

Община 
„Тунджа“ 
 
общински 
образователни 
институции 

по проекти 
 
бюджет на  
община „Тунджа“ 
 
бюджети на 
образователните 
институции 

Дейност 2.3.6. Създаване на 
условия за приобщаване в 
образователната среда на деца и 
ученици от уязвими групи с цел 
стимулиране на посещаемостта в 
детската градина и училището, 
превенция на отпадането от 
образователната система и 
реинтеграция на отпадналите. 

Подобрени условия и 
позитивна 
образователна среда за 
приобщаване, 
социализиране и 
адаптация в детската 
градина или училище. 
Понижен риск от 
отпадане 

брой 
образователни 
институции с 
подобрени условия 
и образователна 
среда за 
приобщаване, 
социализация и 
адаптация 
 
 

Община 
„Тунджа“ 
 
 
общински 
образователни 
институции 

по проекти 
 
бюджет на 
община „Тунджа“ 
 
бюджети на 
общинските 
образователни 
институции 



Мярка 2.4. 
Допълнителна 
подкрепа за 
личностно 
развитие на деца и 
ученици с изявени 
дарби 

Дейност 2.4.1. Проучване и оценка 
на индивидуалните потребности на 
децата и учениците. 
 
 
 

Извършена оценка на 
индивидуалните нужди и 
възможности на децата 
и учениците с изявени 
дарби 

брой деца и 
ученици с изявени 
дарби 

общински 
образователни 
институции 

не е необходимо 

Дейност 2.4.2. Осигуряване на 
подходяща физическа среда, 
обзавеждане, оборудване, 
материали и консумативи. 
 

Подобрена физическа 
среда за осигуряване на 
допълнителна подкрепа 
на децата и учениците с 
изявени дарби 

брой 
образователни 
институции с 
подобрена 
образователна 
среда за 
допълнителна 
подкрепа на деца 
и ученици с 
изявени дарби 

общински 
образователни 
институции 

бюджети  
на общинските 
образователни 
институции 
 
по проекти 
 
бюджет на 
община „Тунджа“ 

Дейност 2.4.3. Осигуряване на 
възможности за участие в 
училищни, общински, национални и 
международни изяви – състезания, 
конкурси, олимпиади, фестивали, 
концерти, изложби и др. 

Осигурена възможност 
за изява на децата и 
учениците с изявени 
дарби 

брой деца и 
ученици с изявени 
дарби, участвали в 
прояви, конкурси  

ОЦИИД 
„Тунджа“,  
с. Кабиле 
 
общински 
образователни 
институции 
 
Община 
„Тунджа“ 

по проекти 
 
бюджет на 
община „Тунджа“ 
 
бюджет на  
общинските 
образователни 
институции 

 
Дейност 2.4.4. Осигуряване на 
обучения и методическа подкрепа 
на учители и други специалисти, 
предоставящи допълнителна 
подкрепа за деца и ученици с 
изявени дарби. 
 
 

 
Повишени 
компетентности на 
учители и други 
специалисти за работа и 
допълнителна подкрепа 
на деца и ученици с 
изявени дарби 

брой специалисти, 
преминали 
обучения за 
предоставяне на 
допълнителна 
подкрепа за деца и 
ученици с изявени 
дарби 

ОЦИИД 
„Тунджа“,  
с. Кабиле 
 
общински 
образователни 
институции 
 
Община 
„Тунджа“ 

по проекти 
 
бюджет на 
община „Тунджа“ 
 
бюджет на 
общинските 
образователни 
институции 



 
 

Годишният план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в  Община „Тунджа“ за 2022 г. е приет  
с Решение № ……………………. ……….. на Общинския съвет „Тунджа“ 

 

Дейност 2.4.5. Подобряване на 
партньорството и взаимодействието 
между институциите за подкрепа на 
даровити деца и ученици. 

Подобрено  
междуинституционално 
партньорство в подкрепа 
на даровити деца и 
ученици 

брой партньорства ОЦИИД 
„Тунджа“,  
с. Кабиле 
 
общински 
образователни 
институции 
 
Община 
„Тунджа“ 

по проекти 
 
бюджет на 
община „Тунджа“ 
 
бюджети на 
общинските 
образователни 
институции 

 
Дейност 2.4.6. Осигуряване на 
финансиране на дейностите за 
работа с деца и ученици с изявени 
дарби. 

Осигурена финансова 
подкрепа за дейностите 
и работата с деца и 
ученици с изявени дарби 

брой деца и 
ученици с изявени 
дарби, получили 
финансова 
подкрепа 

ОЦИИД 
„Тунджа“,  
с. Кабиле 
 
общински 
образователни 
институции 
 
Община 
„Тунджа“ 

по проекти 
 
бюджет на  
община „Тунджа“ 
 
бюджети на  
общинските 
образователни 
институции 


