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Обласmна сmраmеztм за поdкрепа за лttчносmно развutпuе на deltama u ученuuumе
в обласm Велuко Търново 00I7 - 2018)

1 Контексто

1.1. Прелшсторllя: как е създадена стратегшята

С влизането в сила на 3акона за предучилищното и rIилищното образование (Обн.,

ДВ, бр.79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.20lб г.) беше въведено изискмнето за

разработване на областни статегии за подкрепа за личностно развитие на децата и

учениците.
В чл. 196, arr. l от ЗПУО е регл.lментирано, че областният управител организира

разработването на стратегията въз основа на анtшиз на потребностите от подкрепа във всяка
община на територлtята на областта, а самата стратегия трябва да вкJIючва и описание на
предизвикателствата, стратегическите цели и необходимите дейности в областта на
подкрепата.

Във връзка с изпълнение изисквiшията на чл. 196, ал. 2 от ЗПУО, със зtшовед на
Областен управител на област Велико Търново беше сформирана Комисия за разработване
на Областна стратегия за подкрепа за личностно рaввитие на децата и rtениците на област
Велико Търново, в която бяха включени представители на всички общини от областта,
Регионално управление на образованието, Регионапна здравна инспекция, Регионален

център за подкрепа на прцеса на приобщаващото образование, представители на
неправителствени оргtlнизации, работещи в сферата на приобщаващото образование и
предстilвител на Министерството на младежта и спорта.

Аншlизите на потребностите от подкрепа във всяка община бпса разработени от
съответните обццлнски администрации. Тези анапизи се приемат от общинските съвети по
предIожение на кмета на съответната община.

Разработената Областна статегия за подкрепа за личностно рiввитие на децата и

rtениците на област Велико Търново (2017 - 2018) е утвърдена от Областен управител на
област Велико Търново след съгласуването й с Областен съвет за рiввитие на област
Велико Търново и Регионално управление на образованието - Велико Търново.

1.2. Обхват на gгратегията

Времевш обхват
В съответствие с изисквiшията на Закона за предrIилищното u гшлищното

образование, Областната стратегия обхваща период от 2 години - от 2017 до 20l 8 година.
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Обласmна сmраmеzuя за поdкрепа за лuчносmно развumuе на dеuаmа u чченuuumе
в об.пасm Велuко Търново (20l7 - 20l8|

Географскш обхват
Стратегията задава както областната рамка, Titкa и параметрите на подкрепа във

всички общини на територията на област Велико Търново.

1.3. Съответствие с другl| стратегпческп документи

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и гtениците в област
Велико Търново (2011 - 20l8) е разработена в унисон с принципите на:

ф .I[окумештш на нацltонално HllBo, като:

О Национaшна стратегия за насърчаване и повишtlвalне на гра}|отността;

О Стратеглля за наI\IаJIяване дела на преждевременно нiшуснtlлите образователната

система;
О Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етнически м€lлцинства;

О Национална стратегия за детето;

О Национална прогрiлп|а за зiшрила на детето.

ф .Щокумештш на областно ш общrrнско HltBo в област Be;rrrKo Тършово, като:

О Областна стратегия за рiввитие на област Велико Търново;

О Областна статегия за интегриране на ромите в област Велико Търново;

О Общински планове за рд}витие;
О Общински прогрiлми за закрила на детето.
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обласmна сmраmе?urt за поdкрепа за лuчносmно развumuе на dеuаmа u чченuuumе
в обласm ВелuKo (20l7 _ 20l8)

2, Анализ на потребностите от подкрепа
терпторшята на област Велико Търново

на

2.1. Въведенше

Законът за предrIилищното и гIилищното образование (ЗПУО) определя
образованието като национiллен приоритет, чието реализирalне се гарантира с прилапшето
на основополaгащи принципи:

о запiвване и развитие на българката образователна тадиция;
о равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки

ученик;
о равнопоставеност и недопускане надискриминация в процеса на предучилищното и

rIилищното образование;
о ориентираност към мотивацията и интереса на летето/ученика, към способността му

да прилага усвоените компетентности на праrстика и към възрастовите и социалните
промени в живота му;

о хуманизъм и толерaштност;
о съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българкия език и

тадиции;о иновативност и ефективност в педагогическите практики въз основа на наrrна
обоснованост и прогнозирalне на резултатите от иновациите;

о прзрачност на управлението и предвидимост на рtЦ}витието на предгIилищното и
rlилищното образование;

о гьвкава оргilнизация на образователния процес;
о саI\,tостоятелност при провеждане на образователни поJIитики;
о самоуправление и децентiлJIизация;
о alнгtDкираност на държiлвата, общините, юридическите лица с нестопанска цел,

работодателите, рдителите и всички други заинтересовtши страни с проблемите на
образованието чрез диалог между тях.

ЗПУО внася ново качество в българското образование, реглiлп{ентиращо
приобщаващото образование като неизменна част от правото на образование и въвежда
осигуряването на условия за предост,lвяне на подкрепа за личностно развитие на децата,
както обща така и допълнитеJIна.

Полкрепата за личностно развитие в системата на предучилищното и 1пtилищното
образование, осъществявtlна от образователните институции (детски градини, гIилища,
центове за подкрепа на личностното рiцtвитие, специtшизираните обслужващи звена), се
основава на самостоятелно разработени и прилагани политики, чиито основни принципи са:

о развитие на rlилищната общност, съгласно илентифицираните цели и дейности;
о изгрa)I(дане на позитивен оргllнизационен кJIимат чрез създаване на условия за

сътрУдничество, ефективна комуникация и отношения на доверие и загриженост към
всички rIастници в образователния процес;

о Утвърждtшане на позитивна дисциплина, върху основата на мерки и под(оди,
гарантиращи изслушване на летето/lr.lеника, осъзнавiше на причините за
Проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри
поведенчески модели спрямо себе си и остЕlнilлите.
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Обласmна сmраmееtм за поdкрепа за лuчносmно развumuе на dеuаmа u чченuuumе
в об.пасm Велuко Търново (20l7 - 20I8i

Полкрепата за личностно раlвитие се предоставя на всяко дете/ ученик, като
осиryрява подходяща физическа, психологическа п социtlлна среда за рiввиване на
способностите и уNленията му в съответствие с индивидуaллните образователни потребности.

Основен принцип на ЗПУО е подкрепата за летето/ученика да се осъществява най-
близо до мястото, където живее и учи.

2.2. Състоянше на
Търново

образователната структура в област Велико

2.2.1. Състоянllе на областната мрежа от детск1l градl|н1l и учпл]tща
През уlебната2Olбl20l7 tодпна образователната система в област Велико Търново е

представена от:
о 75 детски градини (ДГ);
о 17 средни гrилища (сУ);
о 44 основни гtиJIища (оУ);
о l спортно гlилище;
. 3 профиJIирани гимнд}ии (ПГ);
о lб професионilлни гимназии (ПГ);
о l частна профилирана гимнil}ия (ЧПГ);
о 2 помощни гIилица (ПУ);
о б начални rrилища (НУ).

Тяхното рдtпределение по отделните общини от област В. Търново е както следва:

обrцпrrа Велшко Тъпново
о 2l детски градини, от които 3 с яслени групи и l детска градина с филиаlr;о 4 средни гrилища;о 13 основни rIилища, от които 4 средищни;
о l спортно rIилище;
о 3 профиJIирани гимназии;
. 5 професионtlлни гимназии - държiшни;
о l частна профилирана гимназия;
о l частно начiллно rIилище;о 2 помощни rlилища.

общпна Горна Оряховшца
о 12 детски градини, от които 2 с яслени групи, l със седмична организация на

дейността и 3 детски градини с филиаrrи;о 2 средни rIилища;о 9 основни rIилища, от които 2 средищни;
. б професионitлни гимназии, от които 2 общински и 4 държавни.

обшпна Елена
. 5 детски градини;
о l средно rlилище, средищно;
о 3 основни rIилища, от които l срелищно и защитено едновременно;
о l начално 1пtилище, средищно.
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Обласmна сmраmеzuя за поdкрепа за лuчносmно развumuе на dеuаmа u ученuuumе
в об.пасm Велuко Тwцово (20l7 - 2018)

общrrпа 3латаппца
о 4 детски градини;
о l средно rlилище;
о 2 основни гIилища, средищни, от които l защитено;
. l професионЕlлна гимназия.

общшна Лясковец
о 7детски градини;
о l средноучилище,средищно;
о l основно rшлище, средищно;
о 2 начални училища.

обшrrна Павлпкенп
о l0детски градини;
о l средно гшлище;о 5 основни rмлища;
. l професионалнагимназия.

общrrна Полскш Тпъмбеш
о 3 детски градини с по l филиап;
о l средно }чилище, средищно;
о 3 основни гIилища.

общпна Свпщов
о 8детски градини;
о 3 средни училища;о 5 основни гшлища;
. 2 професионiллни гимназии.

общпна Стражrrца
о 4детски градини;
о 2 средни училища;о 3 основни rIилища;о 2 начални rtилища;о l професионална гимназия

о
общшна Счхпндол

l детска градина;
l срелно училище.

В началото на учебната2016/2017 година в общинските гlилища на територията на
община Велико Търново се обуtават 6965 ученици в дневна форма на обучение и 169 деца
в ПГ. Децата, които посещават детска градина са 250l, с б по-мапко от предходната у.rебна
година, когато са били 2495 деца. Децата със специални образователни потребности в
началото Ha20l6/20l7 година в общинските училища са l32, а децата в детските градини са
22. Прочентът rIеници със СОП в общинските rIилищжа е 2О/о, а в детските градини 0,09
о/о.
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Обласmна сmраmеzuя за поdкрепа за .цuчносmно развumuе на dеuаmа u ученuuumе
в обласm Be,luKo Търново (20l7 - 20l8I

В общинските rIилища на територията на община Горна Оряховича се обу.rават 3l27
rlеници в дневна форма на обученпе п 75 деца в ПГ. Децата, които посещават детска
градина са 126l, с 4'| по-мiшко от предходната учебна година, когато са били 1308 деца.
Децата със специаJIни образователни потребности в общинските училища са 68, а децата в
детските градини са 5. Прочентът ученици със СОП в общинските rtилищата е 2,175 О/о, ав
детските градини 0,396 О/о.

В началото на ребната 20lбl20l7 година в общинските гIилища на територията на
община Елена се обуtават 844 реничи в дневна форма на обу.lение, от които lб в Пг в оу
,,Отец Паисий" с. Майско. Децата, посещавilци детска градина са 238. Децата със
специarлни образователни потребности в общинските rIилищата са 30 /3,55o/ol, а децата в
детските фадини - 3 l1,260/ol.

В общинските rIилища на територията на община Златарича се обуtават 494 уrеници
и l 36 деца в ПГ. .Щечата, които посещават детска градина са l 36, с 4 повече от предходната

у.rебна година, когато са били l32 деца. Децата със специiллни образомтелни потребности в
общинските училищата са 15, а в детските градини няма такива. Прошентът )пtеници със
СОП в общинските гшлищатае3 О/о.

В уlилищата на територаята на община Лясковец се обучавж 732 ученици, с 59

rtеника по-малко от учебната 20|5l20lб година l79| ученпци/. Децата, които посещават
детска градина саЗ63, с 25 деца по-мilлко от предходната ребна година, през която са били
388 деца. Децата със специiллни образователни потребности в начirлото на 201.612017 година
в училищата са 25, колкото са били в предходната учебна година; децата със СОП в

детските градини са 2, а през предходната учебна година са били 3 деца. Прошентът на

rIеници със СОП в rIилищата е 3,4l О/о, в детските градини е 0,55 7о спрямо общия броЙ

rIеници в rIилищата и деца в детските градини, а общо децата със СОП съставляват 2,46
о/о от младото население в образователната система на община Лясковец.

През уrебнжа2016/2017 година в община Павликени се провежда обуtение на l87l
гtеници, а децата, които посещават детска градина са 546. Учениците със специlллни
образователни потребности са 75, като представляват 4,0lОh, а децата в детските градини
със СоП са 6, което е 1,099%.

в община Полски Тръмбеш се обуtават 1075 у.rеници в дневна форма на обучение и
l29 деца в ПГ. От тях със специални образователни потребности са26 ученика плп2,1бYо,

Децата, които посещават детска Ф4дина са 255, като със специiллни образователни
потребности е l дете или 0,39О/о.

в началото на 1r.lебната2Dlбl20l7 година в общинските училищата на територията на
ОбЩИНа СВИЩов се обу.lават 2399 ученици в дневна форма на обучение и 56 деца в ПГ.
Децата, които посещават детска градина са 792, с 86 по- мiллко от предходIата 1rчебна
година, когато са били 878 деца. Децата със специални образователни по,гребности в
началото на учебната година в общинските училищата са 4l,a децата в детските градини са
5. Прошентът rIеници със СОП в общинските rrилищата е 1,7 О/о,а в детските градини е 0,6
о/о.

В община Стражиша се обучават 1202 гtеници, от които 32 със СОП или 2,66Оh.

.Щетска градина посещават 456 деца, от които l със СОП, което в процентно изрiDкение е
0,2l9o/o.

В община Сухинлол се обучават l98 ученика, а детска градина посещават 46 деца. В
общината Еяма гIеници и деца със СОП.

в държавните rIилища на територията на област Велико Търново през учебната
20lбl20l7 година се обуlават 3738 ученици, като l5 от тях са със специilлни образователни
потребностп l0,40Yо/.
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2.2.2. Щештрове за подкрепа за личноgгно развllтl|е на терпторl|ята
на област Велшко Търново

В началото на учебната2Olбl20l7 година на територията на област Велико Търново

функционират 5 центъра за подкрепа за личностно рд}витие. Те са базирани в градовете
Велико Търново, Горна Оряховича, Елена, Павликени и Стражиша.

В община Велико Търново функционира Щентър за подкрепа за личностно развитие
(ЦПЛР-ОДК). Той осъществява общинската политика за осигуряване на обща подкрепа за
личностно рiввитие на децата и rIениците от 5 до 18 годишна възраст в общината, като
оргalнизира и провежда дейности за рд}витие на интересите, способностите,
компетентностите и изявата им в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта,
глобапното, грalкданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за
лидерство.

Организачионните форми на работа са динtl}tични и отворени със свободен достъп и
избор. В ЦПЛР-ОДК се обу,rават и подготвят повече от 750 деца в следните области:

Област,,На5ка и технологии", включвац:
ФХуr-ланитарно обществен профил:

- история на родния край (етнология);

- гражлtlнско образование в д}ха на ООН;

_ екскурзоводство.

ФПриложно технически профил:
- технологии и предприемачество.

Област,,Изкуства" вкrпочващ профили:
ФИзобразително и приложно изкуство
фТанцово изкуство:

- танцов състав;

- модерен бапет.

*Музикално изкуство:
_ народен хор;

- народен оркестър;

- вокално пеене.

Пероналът на ЦПЛР-О.ЩК наброява l 1.5 лица - 8.5 педагогически персон:лл и 3 щ. бр.
непедагогически персонаJI. В дейността на ЩПЛР-ОДК са ангажирани и 2-ма външни
лектори.

Щентърът за подкрепа за личностно развитие - Горна Оряховича осъществява
следните дейности:

о подпомага интелектуtшното, емоционiллното и физическото рiлзвитие, кчжто п
социалната реzrлизация на децата п учениците в съответствие с възрастта,
потребностите, способностите и интересите;

о съдейства за ранното откриване на запожбите на децата и гlениците, стимулира
познавателните интереси и творческите способности и насърчilвiл тяхното развитие и
реализация;

о подпомага професионiшната насоченост п придобиването на компетентности,
необходими за успешна личностна и професионtшна реirлизация;
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о подпомага формирaшето на устойчиви нагласи и мотивацuя за rIене през целия
живот;

. изгражда у децата навици за здрtlвословен начин на живот, устойчивост п
неподатливост на вредни влияния и рискови фактори, на които са изложени;

о съдейства за придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на
принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи,
на активното и отговорно граждalнско rIастие;

о съдейства за формирането на толерантност и уважение към правата на децата,
rIениците и хората с увреждalния;

о подпомiга познЕвzшето на национilлните, европейските и световните културни
ценности и тадиции и формира приобщаване към национaллните и общочовешки
ценности;

о осъществява информачионна и консултilнтска дейност с гIеници, rIители и

родители за видовете зtшиманпя по интереси и дейности за подкрепа за личностно
развитие, за съдържанието и условлlята на работа в тях;

о оргllнизира колективни и индивидуiллни, постоянни и временни оргilнизационни
педагогически форми и изяви на ученици на общинско, регионално и национално

равнище;о стимулира rIеници и гштели за постигнати високи резултати в провежданите
обучитеrши и творчески дейности;

о организира и координира национiллни и межд)лародни изяви на деца и rIеници;о разработва и rtаства в национални и международни проекти;
о участва със свои предстiвители в национални и международни инициативи;
о съдейства за съхраняването п утвършдtlването на българската национална

идентичност;
о осъществява институционално взаимодействие с местна власт, rIилища и детски

градини, ВУ, сролни организации, НПО, родителска общност.
Организационните форми на работа са динаN.tиtIни и отворени със свободен достъп и

избор. В ЩПЛРсе обу.lават и подготвят повече от 300 деца в рд}JIични дейности, които се
актуiллизират всяка година, съобразявайки се с желанията на родители и деца.

Персонапът на ЦПЛР набрява 8 лица - б педагогически персонtлл, от които l
психолог и 1,5 щ. бр. непелагогически персонiлл. В дейността на Iшлрса шtгажиранпп 4
външни лектори.

В Щентъра за подкрепа за JIичностно рд}витие - Елена съгласно Решение М l59 /
24.11.20lб г. на Общински съвет Елена се извършват следните дейности:

о развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на
науките, технологиите, изкуствата и спорта;

о кариерно ориентиране и консултирilне;
о педiгогическа и психологическа подкрепа;
. прилагане на прогрiлп,tи за подкрепа и обу.rение за семействата на децата и rIениците

с рре)rqания.
За учебната 20lбl20l7 година са утвърдени следните форми:

о Кръжок по живопис;
о Кръжок по приложни изкуства;
о Група за български народни тiлнци;
о Танцоваформация замодерен балет;
о Кръжок по краезнiшие и етнография;
о Група за туризъм и туристически атракции;
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о Кръжок по приложни изкуства за деца със Соп;
о Временни групи през ваканциите със занимiшия по фугбол, занимателен отдих,

изкуства в ОУ,,Отец Паисий" с. Константин.
През уlебната2Olбl20l7 г. са се записали l09 деца и ученици в постоянните форми по

интереси. В летните месеци в заниманията се вкJlючват 45 деца. Работи се и с 13 деца със
СОП, съвместно с .Щневния център за деца с увреждания - 13 в града и подкрепата се
изразява в усвояване техниките на приложните изкуства. С част от твофите възпитаниците
на.Щневния център rrастват в организираните от Общината изложби по повод Коледа, Баба
Марта, Великден,.Щеня на детето и др.

Съгласно разпорлбите на 3ПУО, к.кто и Решение Ns 248124.11.20lб г. на Общински
съвет - Павликени, Общински детски комплекс - Павликени продъJDкава дейността си като
Щентър за подкрепа за личностно развитие - Павликени. Щентърът за подкрепа на
личностното развитие съдейства за ранното откривiше на заложбите на децата и учениците,
стимулира познавателните интереси и творческите способности и насърчава тяхното

развитие и реализация. Осъществява информачионна и консултантска дейност с ученици,
учители и родители за видовете извънrIилищни форми и дейности за подкрепа на
личностното развитие. Прз учебната 2016/2017 година в ЦПЛР - Павликени са обхванати
l54 деца в l2 групи, както следва:

о Школа ,,Тенис на корт" с ръководител Николай Щветков - 2 /две/ групи по 13 деца,
които усвояват този спорт. Трнировките се провеждат ежеседмично в Спортна зала

,,Йордан Петров - Графа" гр. Павликени;
о Школа,,Спортни танци" с ръководител Светозар Найленов - една група с lб деца;
о Школа,,изобразително изкуство" с ръководител Татяна Трифонова - една група с 12

rIеници. Школата подкрепя децата и гIениците с изявени художествени уIuения и

утвър}Iцава техните способности за усвояване на техники в изобразителното
изкуство. Учениците редовно участват в конкурси на местно, областно и национtллно
ниво;

о Кryб ,,художествено слово" с ръководител Лuдпя Влалимирова - една група с 12

rlеници. Учениците рiввиват своите творчески умения в изrlаването на текстове,

рецитация на стихове, правоговор и прilвилна дикция на говорене и четене. Клубът
взема rIастия в радиопредiшанлля по местното радио, rIастие в концерти, четене на
прикапки на децата от детските градини;

о Клуб ,,приятели на детската книга" с ръководител Полина Гшtева - една група с 13

деца. Децата развиват творческия си потенциiц като рiвучiшат текстове на детски
приказки и ги пресъздават пол формата на театър, като всяко дете rIаства в ролята,
която му харесва;

о Състав ,,.Щетска вокalлна група" с ръководител Милка Филипова - една група с 14

деца. Децата от вокаJIната група се запознават с правилната певческа позиция и
вокалната постановка, изграждат навици за възпроизвех(дането и подрilканието на
песни от рiвличните музикiллни стилове. Децата rIастват във всички общински
концерти;

. Клуб ,,творческа работиrпrица" с ръководител Христина Фидосиева - една група от
12 деца със СоП;

о Юryб ,,логоритмика" с ръководител Снежана Стефанова - една група от 12 деца със
соп.

Групите "Творческа работилница" и "Логоритмика" са сформирани от гlеници със
специаJIни образователни потребности. Със запожените теми се цели развитие на личността
на всяко дете в групова и индивидуална работа чрез средствата на изкуствата. За
"Творческата работилница" се използват разнообразни художествени средства и методи -
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природни материiлли, материiлли за рецикJIиране, глина, бои, флупластри, моливи, пастели,
ножици, лепила. Децата имат възможността да изразят себе си, да рд}виват своето
въображение, да творят и да обогатяват представите си за света. За "Логоритмика" се
използват музикirлни инстррrенти, детски песни, стихчета, приказки, подвижни игри,
мелодии и звуци от природа. Децата развиват tryBcTBo за темп и ритъм, подобрява се
пространствената им ориентация, координацпята и вниманието под формата на игра.
Всички теми са обвързани с настоящите сезонни характеристики в природата, обичаи и
прд}ници..Щейностите се осъществяват в Ресурсния кабинет в ОУ ,,Св. Климент Охридски"
гр. Павликени, който е познат като обстановка на децата. Спорел метеорологичните
условия и зiлложените дейностите - и на открито.

о Клуб,,работа с природни материiци" с ръководител Марин Маринов - една група от
12 деца със СОП. Чрез заложените дейности децата развиват интелектуiллни и
практически уN|ения за рm}умното използване на природните ресурси и опазване на
околната среда. Прилобиват естетична култура чрез работа с природни материали и
изработване на пред}rети от отпадъчни материали;

. Клуб ,,Дз и другите около мен" с ръководител Марин Маринов - една група от 12

деца със СОП. Тематиката на работата е свързана преди всичко с основни
наименовiшия като: моето име, моите прлlятели, прiвници и обичаи и тл(ното
значение..Щейностите се осъществяват в Щентровете за настаняване от семеен тип;

о Младежки противопожарен отряд ,,Млад огнебореш" с ръководител Рени Велкова -
една група с l3 учениши. Приложно-технически профил за уменпя на учениците в
гасенето на пожари, акции по време на бедствия и аварии, окiлзване на първа
медицинска помощ на пострадiлли и обща физическа подготовка. Трнировките се
провеждат в Районна служба 'Пожарна безопасност и защита на населението" гр.
Павликени. Оцялът ежегодно )лrаства в Областните състезiшия по граждilнска
защита ,,Бедствия и аварии" в гр. Велико Търново и в Областното състезiшие
,,Млади огнеборчи" в гр.Полски Тръмбеш.

Щентър за подкрепа за личностно р€ввитие - Стражица предоставя подкрепа чрез:
о проучване на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците

и създаване на условия за тяхното пъJIноценно рiввитие и изява;
о организиране на образователна, творческа, спортна дейност за деца и ученици на

общинско, областно, национаJIно и международно равнище;
о подпомiгане на професионiллното ориентиране на гIениците чрез стимулиране

развитието на личностни качества, социiллни и творчески рrения в областта на
науките, технологиите, изкуствата и спорта;

о оргatнизиране и провех(дане на занимания в групи по интереси в областта на науките,
технологиите, изкуствата, спорта, гракданското и здравното образование, както и за
прилобиване на уIltения за лидерство;

о участие в общински, областни, национaцни и мекдународни проекти, прогрiлIl,tи и

форуми;
о поощряване на деца и rIеници с морirлни п материални награди за високи

постижения в образователния процес и в изявите им в областта на науките,
технологиите, изкуствата и спорта, както и за особен принос към развитието на
институцията, която представляват;

о провеждiше на рiшно оцеtlяване на развитието на детето и на риска от обуlителни
затуднения;

о предоставяне на методическа помощ на rIителите, провеждilне на групова работа с
гIеници и работа със средата, в която е детето или гtеникът - семейството,

|4



Об.пасmна сmраmеzлп за поdкрепа за -,tttчносmно развumuе на dettama u.чченuцumе
в обдасщ Велuко Тwцово (2017 - 2018)

връстниците, за превенция на насилието и за преодоляване на проблемното
поведение на децата и rIениците;
мотивиране на децата и rrениците за активно вкJIючване и гlастие в дейността на
оДК;
осъществяване на превенция на обрителните затруднения и на комуникативните
нарушения.

2.2.3. Регпоналеп център за подкрепа на процеса на пршобщаващото
образованпе - област Велшко Търново

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - област
Велико Търново (РЦПППО) е специilлизирано обслужващо звено в системата на
предrIилищното п гlилищно образование. Щентърът извършва педагогически п
методически дейности, свързани с провежцането на държавната политика за подкрепа на
процеса на приобщаващото образование в област Велико Търново..Щейностите в детските
градини и rIилищата в областта, в които гlаства Регионалният център, се осъществяват от

работещите в него педагогически специiллисти - ресурсни rtители, логопеди,

рехабилитатори на слуха и говора, психолози, гIител на деца с нарушено зрение, сензорен
терапевт.

Прз ребната 20lб - 2017 година РЦПППО - област Велико Търново осигурява
допълнителна подкрепа на деца и rIеници със специални образователни потребности в 9
общини в област Велико Търново:

. Общшна Велrrко Търново: 9 детски градлни, 9 основни училища, 2 срелни

rIилища, 3 професионilлни гимнiвии;
о Общrrна Горна OpяxoBlllla: 3 детски градини, 5 основни rIилища, 2 средни

yIиJIища, 3 професионаJIни гимнапии;
о Общшна Лясковец: 2 детски градини, l основно }цилище, l срелно училище;
о Общшна Златарrrца: l основно уrилищ€, l средно училище;
о Общrrна Стражшца: l детска градина, 2 основни rIилища, l срелно рилище, l

професионiллна гимназия;
о Общшна Павлшкенш: 4 детски градини, 2 основни rlилища, l средно 1"rилище, l

професионална гимназия;
о Общшна Полскrr Тръмбеш: l детска градина, 3 основни rlилища;
о Община Свищов: 2 детски градини, 4 основни гIилища, 2 срелни у"tилища, l

професионiллна гимназия;
о Общшна Елена: l детска градина, l начално )л{илище, l основно училище.

Общият брой леча и гIеници със специаrrни образователни потребности е 36l, от
които 23l момчета /640/ol u l30 момичета lЗбО/оl. В зависимост от вида увреждане/
нарушение децата и учениците със специални образователни потебности са с:

о интелектуilлни затудненпя - 95 деца/rlеницп 1260/ol:

- лека степен на р(ствена изостаналост - 65 деца/ученици ll8o/ol;
- умерена степен на yпIcTBeHa изостаналост - 27 деца/ученици /8Уо/;
- тежка степен на р(ствена изостанiллост - 3 леша/ученицu llo/ol:

. емоционални и поведенчески разстройства - 25 деца /ученици /'l%l;
о разстройства от аутистичния спектър - 33 леча/уlениuп /9О/о/;

о специфични нарушения за способността за rIене - l49 деца/rrениuп /4|о/о/;
о физически уврежданлля - l l дец/rlеници /3%l;
о сензорни увреtl(Дания - нарушен сл)D( - 9 децdученици l3%/;
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о сензорни увреждания - нарушено зрение - 8 леча/ученици l2%/;
о езиково-говорни нарушения -22 леuа/ученици lбо/оl;

о множество увреltцilния - l0 леча/ученпцп l3o/ol.

На децата и гlениците със специiллни образователни потребности е осигурена
допълнителна подкрепа, която включва:

о работа с ресурсен учител - 341 деца/уtеници 1960/o/;

о работа с психолог - 45 деца/ученици /l3o/ol;
о работа с логопед - 44 леча/уrеници ll2%l;
о работа с учител на деца с нарушено зрение - l2 леча/ученици /3o/ol;

о работа със сензорен терапевт - l0 леча/реницu /ЗО/о/.

Във връзка с чл. l90, шr.l от ЗПУО, към РЩПППО - област Велико Търново е
създаден Регионален екип за подкрепа за лшIностно развитие на децата и уtениците със
специ,цни образователни постребности /РЕПЛР/. В състава му са включени ресурсен
rIител, психолог, логопед, рехабилитатор на слуха п говора и специiллен педагог.
Ръководител на екипа е предстalвител на РегионаJIно управление на образованието, гр.
Велико Търново.

Регионшlният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и rIениците със
специiллни образователни потребности изпълнява следните функчии :

о въз основа на оценките на екипите за личностно развитие в детските градини и

}лtилища предлага на директора на регионiлJIния център за подкрепа на процеса на
приобщаващо образомние да одобри илп да не одобри предоставянето на
допълнителна подкрепа на деца и ученици със специirлни образователни потребности;

. въз основа на заявление на директора на съответната детска градина и rflлище
извършва оценка на индивидуалните потребности, когато не може да се сформира
екип и предIiга на директора на регионалнпя център за подкрепа на процеса на
приобщаващо образование да олобри или да не олобри предоставянето на
допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности;

о организира повторна оценка на индивидуilлните потребности на децата и rIениците
със специ!ллни образователни потребности при несъгласие на родителя с оценката на
екипа за личностно развитие в съответната детска градина или rIилище или с
предIожената допълнителна подкрепа;

о извършва оценка на индивидуtlлните потребности на децата и гlениците със
специ,rлни бразомтелни потрбности след зiлявление на родител за насочване за
обучение в специirлните уrилища - за обучение и подкрепа на rlеници със сензорни

уврех(дания - увреден слух или нарушено зрение;
о подпомага процеса на осигуряване на допълнителната подкрепа;
о предIага и оргilнизира при необходимост предоставянето на методическа подкрепа за

работа с деца и rIеници със специални образователни потребности на детските
градини, rlилищата и центовете за подкрепа за лиltностно рtr}витие;

о информира родителите за възможностите за продължавапе на образованието или за
придобиване на професионална квалификация на гlениците със специални
образователни потребности след VII и Х клас;

о извършва преценка за обуlението на }пrеника при промяна на формата на обучение на
ученик със специirлни образователни потребности от дневна в индивидуална;

о отлага по обективни причини от задължително обуrение в първи клас;
о изразява становище за насочване на деца и rIеници със специшtни образователни

потребности за обучение в изнесени групи и паралелки в центровете за специална
образователна подкрепа.
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Регионапен център за подкrrепа на процеса на приобщаващото образование поддържа
информачия за:

о децата и учениците със специални образователни потребности, които се обl"rават в
детските градини и rшлищата на територията на област Велико Търново;

. децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават в
специiллни rшлища за обу.rение и подкрепа на гIениците със сензорни увреждания и
в центровете за специална образователна подкрепа;

о ресурсни уrители и другите специ,lлисти, които осъществяват ресурсно подпомагане
на децата и r{ениците със специalлни образователни потребности;

о всички помощници на rtитеJur.
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование провежда

въвеждащо обу.rение на всички помощници на rIитеJlя, работещи с деца и rrеници със
специiллни образователни потребности.

.Щопълнителна подкрепа за личностно рtввитие се предоставя и на 99 деца и rIеници
със специални образователни потребности в rIилища, в които са назначени ресурсни
уtители и са сформирrlни пълни екипи за подФепа за личностно рiввитие, съгласно чл. l88
от ЗПУО. Подкрепата се осъществява в 7 уtилища на територията на областа:

Обшина Велико Търново:
о оУ,,Патриарх Евтимий", гр. Велико Търново - 14 децdrrеници;
о СУ ,,Вела Благоева", гр. Велико Търново - l5 деца/rlеници;
о СУ,,Емилиян Станев", гр. Велико Търново - l5 леча/реници.

обшина Свишов:
о СУ ,,.Щимитър Благоев", гр. Свищов - l3 леша/ученичи.

Обшина Стажица:
о СУ ,,Ангела Караrrийчев", гр. Строlсича - 2l леча/1^lеници.

обшина Елена:
о СУ ,,Иван Момчилов", гр. Елена- 17 деца/гrеници.

община Лясковец
о НУ ,,Цани Гинчев", гр. Лясковец - 4 деца/rtеници.
В изброените образователни институции има назначени ресурсни rIители в

съответствие с изисквtlнита за предоставяне на подкрепа за личностно развитие във връзка
със ЗПУо.

В област Велико Търново допълнителна подкрепа за деца и rIеници със специални
образователни потребности се реализира и по проект ,,Подкрепа за pulBeн достъп и

личностно развитие" в l детска градина и 3 уtилища, като общият брой е 66 леча/уrеници:
о ДГ,,Елена Грънчарова", rр. Горна Оряховича - l лете/у.rеник;
о оУ,,.Щимитър Благоев", гр. Велико Търново - l7 деца/rlеници;
о оУ,,Климент охридски", гр. Павликени - 3l деца/ученици;
о СУ,,Щанко Щерковски", гр. Полски Тръмбеш - 17 деца/rrеници.

В община Велико Търново има и две помощни училищ4 в които се обуrават l lб
rIеника и е предоставяна подкрепа за личностно развитие на }ченици със специални
образователни потребности :

о ПУ,,Св. Теодосий Търновски", гр. Велико Търново - 77 уrеника;
о ПУ,,Иван Вазов", с. Ново село - 39 ученика.

В област Велико Търново децата и гlениците със специални образователни
потребности са общо 64l, от които 396 момчета l62Yо/ п245 момичета l38o/o/. В зависимост
от вида увреждане/нарушение децата и гIениците със специiллни образователни
потребности са с:

о интелектучrлни затуднен uя - 223 леша/у.rени цu / 3 5о/о/ :
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- лека степен на умствена изостанalлост - 98 леча/ученици /l5o/o/;
- умерена степен на ylllcтBeнa изостаналост - 96 леча/ученици ll5%|
- тежка степен на р[ствена изостаналост - 29 деца/ученици l4o/ol;
- дълбока степен на р!ствена изостаналост - 5 леча/ученпцп llo/ol.

о емоционtцни и поведенчески разстройства - 4l деца /1r.lеничи lбо/о/;

о разстройства от аугистичния спеlстър - 49 леча/ученици l8o/ol;
о специфични нарушенпя за способността за yteнe -223 деца/учениuп l35o/ol;
о физически увреждания - 19 деца/1^rеници l3%/:
о сензорни увреждания - нарушен слух - 12 леuа/ученици l2%l;
о сензорни уврекдания - нарушено зрение - 8 леча/уrеници /2о/о/;

о езиково-говорни нарушения -32 дечаlученици /5о/о/;

о множество уврежданпя -2l деца/ученицч l3Yо/.

2.2.4.Други пнстllтуцllп в област Велшко Търново, предоставящш
възможностll за подкрепа ша личностното развптше

На територията на община Велико Търново функционират Исторически музей с
филиали, Художествена галерия, Младежки дом, Регионална библиотека и 38 народни
читiллища, МДТ ,,К. Кисимов", Изложбени зали ,,Рафаел Михайлов", ДКС ,,Васил Левски".
Всички те предоставят възможност на децата и младите хора да развиват своите интереси,
способности и тtшант в сtlмодейното музикално, театално и тiшцово изкуство. 42 спортни
клуба в община Велико Търново предостllвят на децата и младите хора занимания със спорт
- борба, хандбал, фугбол, тенис, силов трибой, бокс, волейбол, баскебол, лека атлетика,
худ. гимнастика, шахмат, плуване и др.

На територията на община Горна Оряховица функционират Исторически музей с
филиа.тrи в 2 от съставните селищ4 Художествена галерия, Младежки дом, Общинска
библиотека и 15 народни читtlлища, в l3 от които има читiллищни библиотеки. Всички те
предоставят възможност на децата и младите хора да развиват своите интереси,
способности и тaцант в самодейното музикално, театално и тaшцово изкуство. 32 спортни
клуба в община Горна Оряховича предоставят на децата и младите хора зtlнимания със
спорт - борба, акробатика, хандбал, фугбол, армрестлинг, тенис, самбо, силов трибой, бокс,
волейбол и др.

На територията на община Елена функционират общински исторшIески Музей на
Възражлането, Градска библиотека, Школа по изкуствата с кJIасове по пиано, акордеон и
пеене. Офишишlно реп|стрирани са спортни клубове по: фубол 12 бр.l, бофа, джудо,
Туристическо дружество с няколко секции. Регистрирани са 19 читалища, като в повечето
от тях съществуват и библиотеки.

В общинския център lд,ta обособен консултативен кабинет към МКБППМН, в който
се оказва психологическа подкрепа на деца с противообществени прояви и техните
родитеJIи. След прик,Iючен проект зiшочм дейността си Младежки център, чието
структуриране ще позволи разнообразяване на дейностите по развитие на интересите и
осмисJrяне на свободното време на ученици и младежи.

В селата Константин и Майско са напначени двiл}|а здрiшни медиатори, чията задача е
подпомагането на процеса на достъп до услуги в сферата на здравеопiлзването за хора и
общности, ну}кцаещи се от здравна помощ, информация и подкрепа.

На територллята на община Златарица функционират Исторически и Етнографски
музей, Обществена библиотека и 7 нардни читалища. Съществува и един спортен клуба по

фубол за деца и младежи.
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На територията на община Лясковец функционират б читilлища, l l спортни кrryбове,
от които седем футболни, един волейболен, един по хандбал, един по ориентиране и един
по спортна гимнастика.

На територията на община Павликени функчионират 19 народни читЕlлища, 2 гралски
и 17 селски, които предоставят възможност на децата и rIениците да развиват своите
интереси в областта на музиката, танците, театалното и изобразителното изкуство. На
територията на община Павликени има регисlрирiши lб спортни клуба. .Щесет от тях
рaввиват спортно-състезателна и тенировъчна дейност с деца и ученици, като по този
начин изгрtlrкдат и затвърх(дiват здравословния начин на живот у подрастващите. Община
Павликени разполага със спортна зала, фугболни терени, тенис кортове, спортни площадки,

фитнес на открито и покрит пJryвен басейн.
Петте спортни клуба в община Полски Тръмбеш предоставят възможност за tжтивно

занимiшие със спорт на децата и младите хора -фугбол, тенис на маса, бадмингтон,
баскебол, плуване. Общинската библиотека и l4-Te народни читiллища предоставят
възможност на децата и младите хора да развиват своите интереси, способности и талант в
самодейното музикilлно, театрtцно и танцово изкуство. Разнообразни форми на работа
предIalгат и читirлищните библиотеки.

На територията на община Свищов функционират Исторически музей, Художествена
галерия, Гралска библиотека, Читалищна библиотека и 14 народни читiллища, в l0 от които
има читiллищни библиотеки. l5-Te спортни клуба в община Свищов предоставят на децата и
младите хора заниманиJl със спорт - борба, хандбал, футбол, тенис, самбо, карате и др.

На територията на община Стражича функционират lб народни читtlлища, в които
има читаJIищни бибrпаотеки, Изложбена зала Стражиша, Общинска библиотека -
Стражича. Три спортни клуба в община Стражича предоставят на децата и младите хора
занимания със спортовете борба, хандбал и футбол.

На територията на община Сухиндол функционират библиотека към читiллище

,,Трезвеност 1870" и 5 народни читалища с библиотеки към тях във всичките села на
община Сухинлол. Спортният клуба в община Сухинлол предостtлвя на децата и младите
хора занимiшия с фубол. В спортния сtlлон на гtилището, младите хора имат възможност
да тенират волейбол.

2.3. Работа с талантлt|вll 1l даровllти деца ш ученшцrt
Дейностите в областта на науката, изкуството и спорта се осъществяват в клубовете и

кръжоците в училищат4 спортните кrryбове, читалищата, в центевете за подкрепа за
личностно рtrtвитие и др.

В началото на 1^lебната 20lбl20l7 година в rIилищата стартира изпълнението на
проект,,Развитие на способностите на rIениците и повишiшане на мотивацията им за учене
чрез лейности, рiлзвивчлulи специфични знilния, умения и компетентности (Твоят час)".

По Национална прогрalма на мерките за зiкрила на деца с изявени ларби от държавни
и общински rIилища за 20lб г. от община Велико Търново са одобрни 7 деца с годишни
стипендии на стойност l l340 лв.

Ежегодно в община Горна Оряховица се разработва Общинска прогр.ll\rа за
насърч:rване на творческите заложби на деца с изявени ларби в областта на на)жата,
изкуството и спорта, която се приема от общински съвет. Стимулират се постиженпя на
международно п национално ниво чрез еднократно финансово подпомагане, като
средствата са осигурени от обццлнския бюджет. По програмата за 20lб г. в община Горна
ОРЯХОВиuа са стимулирани 85 у.rеничи от общинските }rчилища. Общата cylvla, усвоена по
програI\,rата възлиза на 9440 лв.
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Обласmна сmраmеzuя за поdкрепа за лtлчносmно развutпuе на dеuаmа u ученuuumе
в обласm Велuко Търново Q0]7 - 20l8i

Община Елена също разработва всяка година Общинска програма за насърчаване на
творческите заложби на деца с изявени ларби в областта на науката, изкуството и спорта.

.Щоказателство за таланта на еленските деца са спечелените конкурси, престижни
кJIасирания в олимпиаJIи, спортни първенства и турнири. Грижата за откриване п
поощряване на даровитите деца е обща и това започва от детските градини, където има
сформирани групи по интереси. Общината ежегодно организира културни и спортни
събития, в които се изявяват rrеници от петте училища. Утвърдилите се формати ,,Сцена на
талантите" и ,,Не на агресията" привличат по над 200 участници. Танцовите формаuии
,,Балканджийче", ,,Виктори", ,,Кадифе" и ,,Балкiшски ритми" имат богата история и са
неотменна част от културния живот на град Елена и общината.

За учебната 2015120|6 г. година над сто и двадесет деца от община Лясковец са

класирани на международни, национaллни, регионiллни и областни състезtшия, конкурси и

олимпиади.
В община Павликени се стимулира творческата изява на децата чрез организиране на

конкурси, състезtшия, изложби, концерти. Създадени са условия за участия в обЩински,

областни, национiллни п международни конкурси, състезания, фестивали. Работата с

талантливите и даровити деца в свободното им време в областта на науката, изкУстВОТО И

спорта се осъществява в к.rryбовете в детските градини, гIилищат4 спортните кrryбове и в
Школата по изкуствата към НЧ ,,Братство-l884" гр. Павликени. Щелогодишно в Щентъра за

подкрепа за личностно рzввитие гр. Павликени се предостtшя възможност на децата и
младите хора да рiввиват своите интереси, способности и тЕtланти.

в община Стражича се стимулират постиженшя на областно, национzrлно п

международно ниво чрез еднократно финансово подпомагане, като средствата са осиryрени

от общинския бюджет. Ежегодно, след решение на общински съвет - Стражиша, се връчва

общинската нtграда ,,Ангел Карапийчев" за постигнати резултати в областта на науката,

изкуствата и спорта.
общинска админисlрачия Сухиндол рtвработва обцинска Прогрillrrа за насърчаване

на творческите заложби на деца с изявени лафи в областга на науката, изкуството и спорта.

стимулират се постижения на национално ниво чрез еднократно финансово подпомагане,

като средствата са осиryрени от общинския бюджет. В групите за занимания по интереси,

учениците се обучават в народно пеене и народни тllнци.

2.4. Работа с деца п ученшцш със спецшалнll образователнtl
потребностll

2.4.1. Разпрелеление на децата и ученшцllте със СОП
разпределението на децата и rIениците със специiллни образователни потребности в

разп""нпrъ образователни институции на територията на област Велико Търново е

следното:
обrцrrнд Велrrко Търново

J{! Ивстrrтушrrя Брой деца/учеll1lц]l със
спецшаJrнш образоватепнш

потребшос]ш (СОП)
l .ЩГ "Слънце", гр. Велико Търново 0

2. /[Г "Евг. Кисимова", гр Велико Търново 0

3. ДГ "Соня", гр. Велико Търново 1

4 ДГ "Здравец", гр. Велико Търново 4
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Обласmна сmраmе,,uя за поdкрепа за лttчносmно развumuе на dеtпmа u ученuцumе
в обласm Велuко Търново 20l7 - 20l8l

J{b Инстштуцшя Брой леча/ученltцlt еьс
спецlltлни образоватепнш

потDебшостш (СоП)
5 ДГ "Първи юни", гр. Велико Търново 0
6 ДГ "Рада войвода", гр. Велико Търново 0
7 .ЩГ "Райна Княкиня", гр. Велико Търново l
8 ДГ "Иванка Ботева", гр. Велико Търново 3

9 ДГ "Ивайло", гD. Велико Търново 0
l0 .I[Г "Ален мак", гр. Велико Търново ll
ll /[Г "Кирил и Методлй", гр. Велико Търново

филиал Слънчев дом 4
12. .ЩГ "Пролет", гр. Велико Търново 3

l3. .ЩГ "Пламъче" гр. Щебелеш l
14. ДГ с. Бшван 0
l5. дг с. Водолей l
l6. ДГ "Детски свят" с. Церова кория 0
1,7 ДГ "Звездица" с. Шемшево 0
l8 ДГ с. Присово 0
l9 ДГ "Вяра, Надехца и Любов" с. Ресен 0
20. ДГ "Пинокио" с. Самоводене 0
2l ДГ "Надежда" гр. Килифарево 0
22 ДГ "Мечо П}о(" с. Беляковец 0
2з ОУ "Димитър Благоев", гр. Велико Търново l7
24. ОУ'П. Р. Славейков", гр. Велико Търново ll
25 ОУ "Св.Патриарх Евтимий", гр. Велико

Търново
l4

26. ОУ "Бачо Киро", гр. Велико Търново l
27 ОУ "Христо Ботев", гр. Велико Търново 7

28 ОУ,,Васил Левски", с. Леденик 0
29 ОУ,,П.Р.Славейков", с. Щерова кория 0
30 ОУ,,Христо Смирнски", с. Самоводене 5

зl ОУ ,,Христо Ботев", с. Ресен 4
з2 ОУ,,Христо Смирненски", с. Водолей 3

33 ОУ,,Св.Иван Рилски", с. Балван 2

34 ОУ,Д-р Петър Берон", гр. Щебелеч 5

35 ОУ,,Неофит Рилски", гр. Килифарево 9
зб. ПХГ "Св.Св.КириЛ и Методий", гр. Велико

Търново
3

37 ПМГ "Васил.Щ,румев", гр. Велико Търново 0
38. ПЕГ "Асен Златаров", гр. Велико Търново 0
з9 ПГТ,,,Щ-р Васил Берон", гр. Велико

Търново
|4

40. ПГ по моден дизайн, гр. Велико Търново 2

4l. СУ "Емилиян Станев", гD. Велико Търново lб
42. СУ "Вела Благоева", гр. Велико Търново l5
43 СУ "Владимир Комаров", гр. Велико

Търново
l0

44. СУ'Г. С. Раковски", гр. Велико Търново 1,7

Общо: lи
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Обласmна сmраmееuя за поdкрепа за лttчносtпно развumuе на dellama u ученuцumе
в обласm Велuко Търново (20l7 - 20l8l

Най-голям е броят на уlениците със СОП в СУ ,,Г. С. Раковски" и СУ ,,Емилиян
Станев", а на децата в.ЩГ,,Ален Мак".

общшна Гопна Оряховrrца

Най-голям е броят на учениците със СоП в СУ ,,Вичо Грънчаров" и СУ ,,Георги

ИзмирлиеВ", а на децата в .ЩГ ,,ЩастливО детство". ПътуващИте ежедневно rIеници със

СОП прелставляват 16,46 О/о от общия брой гIеници със СОП.

Общшша Hace;leHo място Уч шлпще/детска градltна Брой деца/
rlенltцlt
със СOП

Ежедневно
пътуващ!l

Горна
Оряховица

гр. Горна
Оряховица

СУ,,Георги Измирлиев" l2 0

гр. Горна
Оряховича

СУ,,Вичо Грънчаров" l4 5

гр. Горна
Оряховица

ОУ,,Иван Вазов" 9 0

гр. Горна
Оряховица

ОУ,,Св. св. Кирил и
Методий"

ll 0

гр. Горна
оряховица

ОУ,,Паисий Хилендарски" 7 0

гр..Щолна
Оряховича

ОУ,,Св. св. Кирил и
Методий"

3 0

с. Първомайчи ОУ,,Елин Пелин" 6 l
с. Крушето ПГСС ,,Боруш" 8 6

оБщо в училищл 70 12

гр. Горна
Оряховица

ДГ,,Елена Грънчарова" 0

гр. Горна
Оряховица

.ЩГ,,Щастливо детство" l 0

с.,Щраzаново Филидл
,,Дсен Разцвеmнuков"

2 l

гр. Горна
Оряховича

.ЩГ,lетски свят" l 0

ОБЩО В ДЕТСКИТЕ ГРЛДИНИ 5 l
гр. Горна
Оряховица

ПГЕЕ ,,М.В.Ломоносов" l 0

гр. Горна
Оряховича

ПГЛПИ,,Ат. Буров" l 0

гр. Горна
Оряховица

ПТГ,,В. Левски" 2 0

в 4 0
оБщо 79 13
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!етска градшна/учшлllще Брой деца/ученшцп сьс СОП

.ЩГ,,Ралост" гр. Елена 2

НУ,,Ил. Макариополски" гр. Елена 7

ОУ,,Христо Ботев" с. Беброво 6

СУ,,Ив. Момчилов" гр. Елена l7

общо 32

в обласm Велuко Търново 00l7 - 20l8i

обшшша Елена

обrцшна Златарrrца

В детските градини на територията на община Златарича няма деца със СОП. 42,85О/о

от rIениците със СОП пътрат ежедневно до образователната институция.

обцrшна Лясковец

Най-голям е броят на уlениците със СОП в СУ ,,М. Райкович" и ОУ ,,П. Р.
Славейков". Ежедневно пътуващи гIеници със СОП няма.

Общшна населено място учrrлrrще/детска градпна Брой деца/
учешltцlt
със СоП

Ехседневно
пътуващш

Златарича Златарича СУ,,Св. св. Кирил и
Методий"

l0 3

Златариша с. Горско ново
село

ОУ,,Хр. Ботев" 4 3

ОБЩО ДЕЦЛ СЪС СОП l4 б

Общпна населено място Учшлшще/детска градшна Брой деца/
учешшцlt
със СоП

Ежедневно
пъlуващll

Лясковец гр. Лясковец СУ,,М. Райкович" l0 0
Лясковец гр. Лясковеч НУ,,Цани Гинчев" 4 0
Лясковец гр. Лясковеч НУ,,Никола Козлев" 0 0
Лясковец с..Щжулюница ОУ ,,П.Р.Славейков" ll 0

Лясковец Лясковец ДГ,,Радост" l 0

ДГ,,Славейче" 2 0

общо 28 0
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J{i Ишстrrтуцrrя Брой леша/учен]rцш сьс
спецшалнш образоватепнш

потребностш (СОП)
l .ЩГ,,Осми март" гр. Павликени 3

2, .ЩГ,,Атанас Неделчев" гр. Бяла черква 0
3 ДГ,Детски свят" с. .Щолна Лишrица l
4 .ЩГ,, Райна Княгиня", с. Недан l
5 ДГ с. Караисен l
6 ОУ,,Св. К.rммент Охридски" гр. Павликени зl
7 СУ,,Бачо Киро" гр. Павликени 2l
8 ПГАТ,,Цанко Церковски" гр. Павликени 9
9 ОУ ,,Бачо Киро" гр. Бяла черква l4

Общо: 81

Обласmна сmраmеzuя за поdкрепа за .цuчносmно развumuе на dеtшmа u ученuuumе
в обласm Велuко Търново O0I7 - 20l8I

общшна Павлrrкенш

обrцrrша Полскrr Тръмбеш

Най-голям е броят на гlениците със СОП в СУ ,,Цанко Щерковски" цр. П. Тръмбеш и
ОУ,,Св.Св.Кирил и Методий" с. Раданово.

Общшна Населено
място

Учшлпще/детска градltна Брой деца/
ученпцп
със СоП

Ежедневно
пътуващ1l

П. Тръмбеш гр. Полски
Тръмбеш

СУ "Щанко Щерковски" l7 2

П. Тръмбеш с. Петко
Каравелово

оУ "Васил Левски" 2

П. Тръмбеш с. Раданово ОУ "Св. Св. Кирил и
Методий"

1

П. Тръмбеш с. Страхилово ОУ "Св. Св. Кирил и
Методий"

l

ОБЩО В ОБЩИНСКИТЕ УЧИJIИЩА 27

П. Тръмбеш с. Петко
Каравелово

,ЩГ "Незабравка" l

ОБЩО В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ 1

оБщо 28 2
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Обласmна сmраmеzuя за поdкрепа за лuчносmно развumuе на detmma u ученuuumе
в обласm Велuко l20 17 _ 20l8)

обшпнд Свшшов

Най-голям е броят на гIениците със СоП в СУ ,Димитър Благоев" и СУ ,,Николай
Катранов", а на децата в.ЩГ,,Кшtина Малина".

общшrrа Стражшца

общшша населено място Учшлпще/детска градtlна Брой деца/
ученllц]l
със СоП

Ежедневшо
пътуващlt

Свищов Свищов СУ ,Димитър Благоев" l7
Свищов СУ,,Николай Катранов" l2
Свищов СУ,,Цветан Радославов" 2

Свищов ОУ,,Филип Сакелариевич" 3

с. Морава ОУ,,Св. св. Кирил и
Методий"

3

с. Ореш ОУ,,Христо Ботев" 3

с. овча могила ОУ,,Св. св. Кирил и
Методий"

2

ОБЩО В ОБЩЦНСКИТЕ УЧИЛИЩА 42

Свищов Свищов ДГ,,Радост" l
Свицов ДГ,,Калина Малина" 3

с. овча могила .ЩГ,, Зорница" с. Ореш с
изнесена група в с. Овча
могила

l

оБщQ в грАдини 5

Свищов Свищов ПГ по ЛПС 4

оБщо ц училищл 4
оБщо 5l

JФ ,Щетска гралшна/ учшлшще Общ брой
деца

Брой деца/
ученшцrr
със СОП

l ДГ,,Ангел Караlrийчев" Стражица
филиапи - с. Бряговица и с. Щарски извор l 5 l 0

2 .ЩГ,,Сава Щонев" грал Стражича
филиали - с. Асеново и с. Сушича l12 0

3 ,ЩГ,,Гинка Маркова" село Камен
филиали- с. Виноград ш с. Лозен l08 0

4 ДГ,,Калинка"село Кесарево
филиапи-с. Благоево и с. Владислав 85 4

5 НУ,,Иван Вазов"
село Царски извор 23 0

6 НУ,,Отец Паисий"
село Сушица

l7 0

7 ОУ,,Николай Райнов"
село Кесарево

76 8

8 ОУ,,Св.Св.Кирил и Мет9дц1"
село Асеново

,74 0
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9 ОУ,,Св. К-rmмент Охридски"
село Виноград

67 2

l0 СУ,,Ангел Каршlийчев"
град Стражица

650 2l

ll СУ ,,Св. Климент Охридски"
село Камен

295 2

l2 ПГ по транспорт,,Васил Друмев"
град Стражица

l42 4

оБщо l790 4l

в об.пасtц Велuко Търново (20l7 - 20l8)

В община Стражича най-голям е броят на }чениците със СОП в СУ ,,Ангел
Каршtийчев".

В община Сухиндол прз учебнжа2016/2017 година няма деца и ученици със СОП.

2.4.2. Матершалнll условпя за обученrrе на деца ш ученпц]l сьс СОП
На децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образовiшие се

предоставя подкрепа за личностно рiввитие, която осигурява подходIща физическа,
психологическа и социiллна среда за развиване на способностите и уtvrенията им.

В образователните институции на територията на област Велико Търново са
обособени следните специ{lлизирани кабинепл:

о СУ ,,Вела Благоева", гр. Велико Търново - l логопедичен кабинет, оборудван с
необходимите учебни помагала п дидактични материали и за ресурсно
подпомtгане и l кабинет за педагог-психолога;

о ОУ ,,Св.Патриарх Евтимий", гр. Велико Търново - 2 логопедични кабинети,
оборулвани с необходимите уrебни помагала и дидактични материшlи и l за

работа ресурсно подпом.гане;
о оУ,fимитър Благоев", гр. Велико Търново - l логопедичен кабинет, оборудван с

необходимите ребни помtlгiлла п дидактични матери.лли u за ресурсно
подпомагане, l кабинет за работа на психолога и l кабинет за работа на
педагогическия съветник;

о СУ ,,Вичо Грънчаров", гр. Горна оряховица - кабинети за ресурсно подпомагане,
оборулвани с необходимите у.rебни помагала и дидiлктични материiлли;

о Су ,,георги Измирлиев", гр. Горна оряховица - кабинет на педiгогическпя
съветниtс/психолог, ресурсен кабинет и логопедичен кабинет;

о оу ,,иван Вазов", гр. Горна оряховиша - логопедичен кабинет и ресурсен
кабинет, оборулвани с необходлмите помiгiлла и дидактични материiлли;

о оу ,,паисий Хилендарски", гр. Горна оряховица - ресурсен и логопедичен
кабинет;

о оУ,,Св. св. Кирил и Методий", гр. Горна оряховича - ресурсен кабинет;
о оУ ,,Св. св. Кирил и Методий", гр. ,Щолна оряховица - помещение за ресурсен и

логопедичен кабинет;
о оУ ,,Елин Пелин", с. Първомайци кабинети за ресурсно подпомагiше,

оборулвани с необходимите уrебни помiгаJIа и дидаrсгични материiлли;
. ДГ,,Елена Грънчарова" - кабинет за логопед и психолог;
. ДГ ,,Щастливо детство" гр. Горна Оряховица - кабинет за логопед и ресурсен

учител;
о Филиал ,,Ас. Разцветников" с. .Щраганово - кабинет за логопед и ресурсен гштел;
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. ДГ ,,Елена Грънчарова по ПРОЕКТ BG05lPO00-4.1.07 ,,ВКЛЮЧВАЩО
ОБУЧЕНИЕ" по Оперативна програма,,Развитие на човешките ресурси" работят
психолог и логопед, за които има осигурен кабинет;

. ДГ ,,.Щ,етски свят" гр. Горна Оряховица - осиryрен кабинет за логопед и ресурсен
учител;

о СУ ,,Св. св. Кирил и Методий", гр. Златарица - ресурсен кабинет;
о оУ,,Хр. Ботев", с. Горско ново село - помещение за ресурсен кабинет;
о су "щанко Щерковски" гр. П. Тръмбеш - кабинет за ресурсно подпомагане,

оборулван с необходимите учебни помагала и дидактични матерпалпi Кабинет на
педiгогическия съветник;

о ОУ,,Св. св. Кирил и Методий"с. Раданово -.кабинет на педагогическпя съветник и

ресурсен кабинет;
о оу ,,васил Левски" с. Петко Каравелово - ресурсен кабинет, оборулван с

необходимите помагала и дидiлктични материiлли ;

о СУ ,,Николай Катранов", гр. Свищов - кабинет за ресурсно подпомагане,
оборулван с необходимите учебни помагала, дидактични материали, телевизор и
игри;

о оУ ,,Филип Сакелариевич", гр. Свищов- кабинет за ресурсно подпомiгане,
оборулван с необходимите уrебни помагiлла, дидактични материtлли, телевизор и
игри;

о СУ,,Щимитър Благоев", гр. Свищов - логопедичен кабинет и ресурсен кабинет,
оборулвани с необходимите помагiлла и дидактични материirли;

. ДГ,,Калина Мiltина", гр. Свищов с изнесена група на,,Щар Борис" - обособени и
обзаведени кабинети за логопед и психолог, които са на рaвположение за децата
от всички детски градини;

о СУ ,,днгел Караrrийчев", Ф. Стражича - кабинет на педагогическия съветниlс/
психолог, ресурсен кабинет и логопедичен кабинет.

На територията на община Велико Търново има изградени раftrпи за хора с

увреждания в следните образователни институции: ОУ "Св. П. Евтимий" - рампа и
санитарен възел, ОУ "Бачо Киро" - рiлмпа и санитарен възел, ПМГ "Васил.Щррлев" - рilý,tпа
и санитарен възел, ХГ "Св. св. Кирил и Методий", ОУ ".Щ-р Петър Берон" гр. Щебелец, ПГТ
"Д_р В. Берон", ПУ ,,Св. Теодосий Търновски", ПУ ,,Иван Вщов", с. Ново село, ПГСАГ
,,Ангел Попов" - раý,tпа, ПГТ,l-р Васил Берон"- рllмпа.

В община Горна Оряховича в СУ ,,Георги Измирлиев" и в СУ ,,Вичо Грънчаров" има
асансьори, рампи и тоtцетни, които са специirлно предназначени за деца с увреждания. В
ОУ,,Иван Вазов", гр. Горна Оряховича, ДГ,,Ален мак", ПЖТ,,Проф.д-р Асен Златаров" и
ПТГ ,,Васил Левски" гр. Горна Оряховица има рапrпи за придвижване на деца с увреждalния.

В община Елена средищното СУ ,,Ив. Момчилов" има пошод за инмлиди и тоtшетна,
която е специаJIно предназначени за деца с уврежцшия. В общинския център работи
,щневен център за деца и младежи с увреждания с капацитет 36 места, в който има всички
необходими предпоставки за физиотерапевтично и ресурсно подпомагане.

В ПГАТ ,,Щанко Щерковски" гр. Павликени е осиryрена достъпна архитектурна среда
по проект,,Проектиране и изграждtlне на асансьор за лица с рреждания" в ПГАТ,,Цанко
Щерковски". Учениците със СОП се обучават по професия ,,Работник в озеленяването",
специtцност ,,Озеленяване и цветарство". В СУ ,,Бачо Киро" гр. Павликени ресурсното
подпомiгане и психологическата подкрепа на уlениците се извършва в два н€шълно
оборулвани ресурсни кабинета и два кабинета на психологическия съветник. ОУ ,,Св.
Климент Охридски" гр. Павликени раtполага с два ресурсни кабинета изцяло оборулвани.
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В ОУ ,,Бачо Киро" гр. Бяла черква ресурсният кабинет е изцяJIо оборулван с мебели,
дидактични игри и материiши от РЦПППО - Велико Търново.

На територията на община Полски Тръмбеш в СУ ,,Щанко Щерковски" гр. Полски
Тръмбеш има асансьор и рампа, които са специirлно преднiвначени за деца с увреждания. В
ОУ ,,Св.Св.Кирил и Методий"с. Раданово има рампа за придвижване на деца с увреждания,
а в ОУ Васил Левски" с. Петко Каравелово има платформа за предвижването на деца с

увреждания.
В община Свищов в СУ ,,Николай Катранов" има рап,tпа и санитарен възел, които са

специarлно преднiвначени за деца с увреждания, в П,ЩТГ гр. Свищов има изградена
платформа за ученици с уврех(дания, а през 2017 година предстои изграх(дiше на
подход|ща физическа и архитектурна среда в.ЩГ,,Радост" гр. Свищов и ДГ,,Васил Левски"
гр. Свищов по проект на Община Свищов.

На територията на община Стражица в rlилищата" детските градини и ЩПЛР има

рzлýtпи за придвижване на деца с увреждани,я.
В СУ ,,Св. Кл. Охридски" гр. Сухиндол има acilнcbop, раý,rпа и тоiллетни, които са

специirлно преднaвначени за деца с уврех(дания.

2.4.3. Персоналн1l условшя за обучение на деца и ученпц1l със СОП
В }чилищата п детските градини, където се обрават деца със специiллни

образователни потебности се изгращцат екипи за подкрепа за личностно рaввитие за всяко
отделно дете.

Обучението на децата и rlениците със СОП се подпомага от ресурсни учители
съобразно потребностите им.

Работещите в община Велико Търново екипи са рiвпределени както следва: СУ
,,Емилиян Станев", СУ ,,Вела Благоева", ОУ ,,.Щимитър Благоев" и ОУ ,,Св. Патриарх
Евтимий" - гр. Велико Търново - нtlзначени специiллисти на щат към училището - ресурсен
rIител, логопед, педагогически съветник. В определени училища и всички детски градини
от общината имат cill\,lo педагогически съветниlс/психолог, а ресурсните rlители и логопед
се осигуряват от Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващото образование
/РЦПППО/. Педагогически съветниlс/психолог няма в ОУ ,, Христо Ботев", ОУ,,Св. Иван
Рилски", с. Балван, ОУ,,Петко Р. Славейков" - В. Търново, ОУ,,П. Р. Славейков", с. Щерова
кория, ОУ ,,Неофит Рилски", гр. Килифарево, ОУ ,,Христо Смирненски", с. Самоводене.

Работещите в община Горна Оряховича екипи са рtrtпределени както следва:
о оУ ,,Св. св. Кирил и Методий", Горна оряховиltа, Филиал ,,Асен Разцветников" -

.Щраганово (към .ЩГ,,Щастливо детство") - ресурсен rIител от РЦПППО, логопед,
психолог;

о сУ ,,Георги Измирлиев", Горна оряховича - ресурсен гIител, логопед от
РЦПППО;

о сУ ,,Вичо Грънчаров", Горна оряховица - ресурсен учител от РЦПППо,
психолог;

о оУ,,Св. Паисий Хилендарски", Горна оряховиша, оУ ,,Св. св. Кирил и Методий",
.щолна оряховица - ресурсен учител, логопед, психолог от Рцпппо;

о оУ ,,Иван Вазов", Горна оряховича - ресурсен rIител от РЦПППо, логопед,
психолог;

о оУ ,,Елин Пелин", Първомайчи, .ЩГ ,,Щастливо детство", Горна оряховича, .ЩГ
,,,Щетски свят", Горна Оряховича - ресурсен гштел, логопед, псшхолог от
рцпппо.
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В община Елена с децата от.ЩГ ,,Рацост" работят психолог, логопед и ресурсен rIител
от РЦПППО, област В. Търново. По същия начин се обслужват и децата със СОП от ОУ
,,Хр. Ботев" с. Беброво, а в СУ ,,Ив. Момчилов" работят rIилищен психолог, логопед и
двама ресурсни учители на щат към rIилището.

Работещите в Община Златариша екипи са рaвпределени в СУ ,,Св. св. Кирил и
Методий" - гр. Златарича /ресурсен уtител, логопед от РЦПППО, психолог/ и ОУ ,,Хр.
Ботев" - с. Горско ново село /ресурсен утител/.

Работещите в Община Свищов екипи са рвпредени в:
о оУ,,Филип Сакелариевич" - Свищов /ресурсен rштел от РЦПППо/;
о СУ ,,Николай Катранов" - Свищов /ресурсен rштел от РЦПППо, психолог,

педагогически съветниlс/;
о СУ,,Щветан Радославов" - Свищов /ресурсен учител от РЦПППо/;
о оУ ,,Св. св. Кирил и Методий" - с. Морава /рсурсен rIител, логопед и псшхолог

от РЦПППО;
о оУ ,,Св. св. Кирил и Методий" - с. овча могила /рсурсен rIител от РЦПППо/;
. ДГ ,,Рqдост" - Свищов,.ЩГ ,,Калина Маrrина"- Свищов и.ЩГ ,,Зорница" с. Ореш с

изнесена група в с. Овча могила /ресурсен rIител, логопед, психолог от
РЦПППО;

о сУ ,,.Щимитър Благоев" Свищов /ресурсен гIител, логопед, педiгогически
съветник - назначени на щат към rIилището;о ПГ по ЛПС, Свищов /рсурсен rIител от РЦПППо, педагогически съветник-
нд}начен от 1rшалrrarоr.

Екипите в община Стражица са рaвпределени в ПГ по транспорт ,,Васил .Щррtев" -
Стражича, ОУ ,,Св. Климент Охрилски"- село Виноград, ОУ ,,Николай Райнов"- село
Кесарево, СУ ,,Св. Климент Охридски"- село Камен и са от РЦПППО - ресурсен учител,
психолог и рогопед. В СУ,,Ангел Караlrийчев" - Стражица са нtr}начени 2 ресурсни
rIители, психолог и логопед.

В община Полски Тръмбеш в СУ ,,Щанко Щерковски", което работи по проект
вкJIючващо обу.rение, допълнителната подкрепа се осъществява от екип - ресурсен }чител,
психолог и логопед, нillначени в гlилището. В селата от общината - ОУ ,,Васил Левски с.
Петко Каравеловои и ОУ с. Раданово специiллистите са от РЦПППО.

В община Елена в СУ ,,Иван Мом,л.lлов" са назначени на щатен трудов договор -
психолог, ресурсен rIител и логопед. Останалите rшлища - НУ ,,Иларион
Макариополски", гр. Елена, ОУ с. Беброво и ОУ с. Константин работят със специалистите
на РL|ПППО.

В общиниа Павликени в ОУ ,,Св. Климент Охридски", работещо по проект
<включващо обу.rение>, са назначени ресурсен }пrител, психолог и логопед. В останалите
1пtилища от общината ресурсните уштели се предостiшят от РЩПППО, както и в община
Сухиндол, специалистите окiч}вяIци допълнителна подкрепа на децата и rIениците със
специални образователни потребности са от РЩПППО.

В община Лясковец единствено в НУ ,,Цани Гинчев" са назначени психолог и
РеСУРСен rmтел. СУ ,,Максим Райкович" има нlвначен логопед, но ресурсният гIител е от
рцпппо.

29



в обласm Велuко Търново 20l7 - 2018)

Изводlл
По отношение подкрепата за личностно развитие на децата и rlениците в област

Велико Търново съществува необходимост от:
о осигуряване на специiллизиршlа подкрепяща среда, технически средства,

специirлизирано оборулване, дидактически материiлли, методики;
о привличане на допълнителни специалисти - логопеди, психолози, гlители на

деца с нарушено зрение (при необходимост), ресурсни }чители, медицински
специалисти;

о поддържане и повишiшане квапификацията на наличните специалисти;
о рапширяване на възможностите п мобилността на ЦОП, ДIJДУ и ЦПЛР;

увеличаване на броя среlпи на специалистите от ЦПЛР; рiвкривtше на нови

ЦПЛР;
о осигуряване на консултации за родителите относно възрастовите особености и

психо-физическото развитие на децата им;
о провеждане на информационни к€lмпании за популяризиране на дейностите и

услугите в подкрепа за личностно развитие, които се предItгат на територията на
област Велико Търново;

о продължаване изграждането на елементи от достъпна архитектурна среда в

гlилищата и детските градини на територията на област Велико Търново;
о изграхцане на достъпна архитектурна среда в обществени сгради и такава в

откритите обществени прострiшства;
о подобряване на транспортните връзки между съставните селища на общините и

съответния общински център и областния център;
r подобрявiше на медицинското обслужване в състiлвните селища на общините;
о прилагане на активни политики за реiллизиране на проекти, финансирани със

средства по различните финансови инстрrенти на Структурните фондове и
Кохезионния фонд на ЕС, KilKTo и чрез други фондове и програми, за да се
осигури допълнителен финансов ресурс и дългосрочно положително въздействие
върху местната общност;

о обезпечаване на мiшките (прелимно селски) rlилища с кадри с необходимата
правоспособност за прове}tсдtlне скрининг за деца със СОП и ежедневна работа с
тях - логопеди, психолози ресурсни rlители.

Организирането и осиryрявalнето на дейностите за подкрепа на личностното рtввитие
на детето и )ченика на територията на област Велико Търново е динtlмичен процес, който
подлежи на оптимизиране в съответствие с разпорлбите на ЗПУО. Променящите се
потребности на образователната система нirлагат координираност между всички участници
в образователния процес, органите на управление на центрtшно и местно ниво, с цел
осигуряване на подходяща физическа, психологическа, социална среда, изграх(цане на
позитивен организационен кJIимат и загриженост за рiввивtlне на способностите и рrенията
на всяко дете и }ченик.
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3. Опшсание на предпзвикателствата

приобщаващото образование предполага всички деца или ученици в една

образователна институция, независимо от техните силни иrш слаби стрilни, в която и да
било област, стават част от общността. Те са приобщени в усещaшето си за принадлежност
към другите деца, ученици, rштели и непедaгогически персонtlл. Приобщаването не се

отнася cal\ro до обуlение на деца и гIеници с уврекцalния, то се отнася до качествени

условия за обучение на всички деца и гlеници. Приобщаването означава насърчаване на

участието на всички деца и възрастни. То означава също да бъде подкрепена

образователната институция да отговори на различниJI опит на децата или гIениците, на

техните различни интереси, знания и уl!rени.я.
Последните години поставиха гIилището пред нелеката задача да се rIи Да

приобщава. Тези години на усилия покiлзiлха, че не е достатъчно децата физически да се
преместят в общообразователно 1пtилище, за да се чувстват приобщени към общността и

връстниците си. Нещо повече, различието в класната стая, постtlви въпроса как всички деца

да получат качествено образование. Прочесът на приобщаване не може да бъде саN{отнО

усилие на отделни r{ители или директори, а е политика и кауза на цялото училище.
Предизвикателство, пред което са изпрalвени rlителите, които искат да бъдаТ

наистина приобщаващи, е как да ражават и да се отнасят към рtвличията по начин, който

да вкJIючва всички ученици, а не да ги изк,Iючва от обичайни ежедневни дейности, които се

случват в кJIасната стая. И все пак, посрещането на това предизвикателство поставя висок
стандарт за приобщаваща практика, тъй като насочването на наличните ресурси на

преподаването, така че те да обхванат всички rIеници, е комплексен п сложен
педtгогически процес. Той изисква промяна в преподаването от пошод, който работи за
повечето rIеници, и друг, парirлелен подход, който работи за рaвличните ученици,
изпитващи трудности, към единен подход, който вкJIючва развитието на цялата общност от

rlеници и който се характеризира с възможности за обучение, достъпни за всички, така че

всеки един от rIениците да може да щаства в училищния живот.

.Щържавният образователен стандарт за приобщаващо образов.шие (ДОСПО) постtlвя
на по_високо ниво взаимоотношенията в rlилище, защото приобщаващото образование е

преди всичко отношение. Всяко rrилище има опит и вътрешни механизми за помагане, но
те бяха преди всичко интуитивни и рiвчитФ(а на отноlцението на rlителите и работещите в

него. Сега този опит се подрежца през призмата на роли и отговорности в rrилището, без

ла изryби от живата връзка с децата и между участниците. ЗПУО, както и ДОСПО към него

дават ориентири за практиката във всяка детска градина и всяко rIилище, така че

приемането, rIенето и участието на всички деца в училище да са възможни.
Необходимо е образователните институции да имат обща политика и реглiлIt енти за

разпознавЕше и осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата. Тази политика би

зl
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следвatло да включва и въвличане на rштелите в изготвянето на индивидуrlлната прогрall\,lа
на децата, които полrlават ресурсна подкрепа.

Област Велико Търново е изправена и пред следните предизвикателства в сферата на
подкрепата за личностното развитие на децата и гIениците:о осигуряване на достъп на всяко дете и ученик до детска градина или rIилище

най-близо до неговото местоживеене и на правото му на качествено образование;
о гарантиране на достъпа на всяко дете или rIеник до подкрепа за личностно

развитие в зависимост от неговите индивидуaшни потребности с оглед
възможността за възниквalне на затруднения в процеса на обучението и
приобщавiшето и на необходимостта от под(одяща подкрепа;

о прилагане на диференцирrlни пед,гогЕчески подходи в съответствие с интересите
и стимулиращи мотивацията на детето и на }ченика, съобразени с възрастовите и
социtlлните промени в живота му и адаптирани към способността му да прилага

усвоените компетентности на практика;
о приемане и зачитllне на уникаJIността на всяко дете и гIеник - индивидуtlлните

потребности и възможности, JIичностните качества, знанпята, рленията п
интересите, на които образователната институция трябва да отговори по
под(од|щ начин, така че детето или уlеникът да рiввие максимално своя
потенциiлл;

о равнопоставеност и недопускане на дискриминацпя при провеждане на
предучилищното и rшлищното образование;

о съlрудничество между всиtlки rIастници в процеса на приобщаващото
образование - детската градина yIиJIището, центърът за подкрепа за личностно
рtrlвитие, центърът за подкрепа процеса на приобщаващото образование, детето,
гIеникът, семейството и общността;

о повишаване квалификацllята на педагогическите кадри в детските градини и
rIилища на територията на област Велико Търново за работа с деца и ученици със
специални образователни потребности.
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4. Стратегически цели

остратегшческа цел l: Изгражлане на позитивен оргiшизационен кJIимат и
под(одяща психологическа среда за обу.rение и предоставяне на възможности за рiввитие и
rIастие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността.

остратегrrческа цел 2: осиryряване качество на човешките ресурси за ефективно
посрещане на разнообрапието от потрбности на всиtlки деца и rIеници;

остратегическа цел 3: Развитие на институциите в системата на предrшлищното и
училищно образование за ефективно прилtгане на целите, принципите, под(одите и
процедурите, зiлложени в нормативната уредба на приобщаващото образование;

остратегшческа цел 4: Подобряване на материiллните условия и достъпността на
средата за обучение на деца и rIеници със специални образователни потребности в
институциите от предгIилищното и rшлищното образовiшие;

остратегшческа цел 5: Полобряване на взаимодействието между rIастниците в
образователния процес (деца и rIеници, педiгогически специаJIисти и родrтели) и между
институциите за осигурявiше на най-добрия интерес на децата и rIениците;

остратегllческа цел 6: Полобряване на сътрудничеството с гражданското общество
и подобряване на обществената информирiшост и чувствителност относно целите и
принципите на приобщаващото образовшtие.

5. Мерки и дейности за постигане на стратегическпте
цели

5.1. Меркш ш дейностп lсъм Стратегшческа цел l

5.1.1. Оценявшtе на индивидуiллните потребности от подкрепа за лшtностно развитие
надецата и rtениците и насочване към обща пlплпдопълнителна подкрепа

5.1.1.1. Изпъ.rшение на нормативно определените практики за екипна работа на

rIителите съгласно чл. lб u 22 от Нарелба за приобщаващото образование с цел превенция
на обуtителните затрудненпя у децата и rIениците;

5.1.1.2. Извършване на оценка на риска от обrддlgлни затрудненая надецата на 5 и 6
години в подготвителните групи, с цел устtшовяване на готовността им за rIилище, като се
отчита тяхното физическо, познiлвателно, езиково, социално и емоционzллно развитие;

5.1.1.3. Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за JIичностно развитие на
децата от 3 години до 3 години и половина от педЕгогическите специалисти в детските
градини, съгласно глава втора, раздел I на Наредба за приобщаващото образование, което
вкJIючва ти аспекта:

зз
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- ptlнHo оценяване (скрининг) на развитието на детето и на риска от обучителни
трудности;

- определяне на необходимостта от допълнителни модули по български език за

децата, които не владеят български език;

- илентифициране на нуждата от оценка на потребностите за допълнителна подкрепа.

5.1.1.4. Опрелеляне на необходtмпrl брой часове за ресурсно подпомагане и/или

работа с други специtшисти - психолог, логопед, рехабилитатор, сензорен терапевт
предвид степента и вида увреIцане на конкретното дете/rIеник.

5.I.2. Прилагане на ефективни методи и подходи в работата с децата/учениците с
обучителни затруднения в детските градини и rIилищат4 във формите за общата подкрепа
за личностно рд}витие

5.1.2.1. Организирiше в rIилищата на допълнителни обуlения по у.rебни предмети,
консултации по ребни предмети;

5.1.2.2. Организиране в rIилищата и детските градини на логопедична работа като
част от дейностите за целите на превенцията на обучителните затруднения;

5.1.2.3. Организиране в детските градини и училищата на възпитателна работа, която
ефективно да съчетава груповите и индивидуални форми на педагогическо общуване;

5.1.2.4. Развиване на р[ения за учене чрез преживяване, за да могат да се формират у
децата п гIениците умения, като личностно рm}витие /позитивна АЗ-концепция/,
самопознание, саIчtоосъзнаване и съзнателни избори, лични ценности и качества;

5.1.2.5. Използване на атрtжтивни методи, подход{ и техники в процеса на обу.tение
на децата и rIениците с цел pilнHo формиране на ефективни социаJIни умения и гьвкавост в
междуличностните взtммоотношения;

5.1.2.6. Осиryряване на допълнителна подкрепа и ресурс за децата и rIениците, които
не покриват минимр[а от знания и компетентности за съответната група/кпас, като начин
за достойно обу.rение и гIастие в тяхата образователна и социална среда, съобразно
техните възможности.

5.1.3. Организирiше в образователните институции на допълнителна подкрепа за
личностно развитие на децата и гlениците със СОП в съответствие с новата нормативна
урелба - разяснителни дейности, подготовка, прилагане на нормативната урелба, развитие
на практиките

5.1.3.1. Създаване в rIилищата и детските градини на екипи за подкрепа за личностно

р€ввитие (ЕПЛР) за всяко конкретно дете и гIеник, за което ще се извършва оценка на
индивидуiшните потебности и ще се предостilвя допълнителна подкрепа;

5.1.3.2. Взаимодействие мекцу ЕПЛР в детските градини и училищата с регионалния
екип за подкрепа за лшlностно развитие (РЕIlЛР) в РЦПППО, във връзка с олобряване или
неодобряване необходимостта от предоставяне на допълнителна подкрепа, извършвilне на
оценка в образователни институции, които нямат експертен капацитет за създаването на
пълни екипи;

5.1.3.3. Разработване на индивидуален учебен план и индивидуtrлни 1rчебни прогрilп,tи
за учениците със СОП и изготвяне на седI\rично рд}писание, съобразено с психо-
физическите особености и индивидуirлните потребности на rIеника. Учителят / класният
ръководител, съвместно с екипа за подкрепа за личностно рiввитие на детето, детето и
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неговите родители, изготвят индивидуiшна учебна програп,rа, съгласуват начините и

формите на обучение;

5.1.3.4. Използване на разнообразни образователни стратегии, методи и техники за
преподаване, обучение, възпитание, rlене и мотивиране на rIениците със СОП. Прилагане
на иновативни дидактически упражнения и игри за работа с rrеници със СОП;

5.1.3.5. Прилагане на ефективни педЕгогически и психологически стратегии, методи и
подходи за работа с леча/ученици с езиково-говорни разстройства, хиперактивност и
дефицит на внимание, разстройства от аутистичния спектър и емоционarлно-поведенчески

разстройства;

5.1.3.6. Осигуряване на психо-социЕллна рехабилиташия, рхабилитация на слуха и
говора, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания на
децата и уцениците със СОП;

5.1.3.7. Насочване на деца и rIеници със специални образоватеJIни потребности,
които да се обучават в център за специalJIна образователна подкрепа или в специiллни групи,
за които са изчерпани възможностите за обрение в общообразователно rrилище, в

условията на чл. l94 от ЗПУО;

5.1.3.8. Осигуряване на възможности за продължаване на обучението след VII клас,
включително и професионЕшна подготовка за гtениците със СОП;

5.1.3.9. Съвместни кtlý,tпtlнии и дейности със социalлните услуги в общността, както и
повишаване на капillитета и компетенциите на работещите в тях.

5.1.4. Съвместни дейности на детските градини и гtилищата с други компетентни
институции за превенция и адекватни реакции при прояви на насилие, агресия и тормоз от
и спрямо лечата/lrчениците

5.1.4.1. Изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в парzrлелката
или групата;

5.1.4.2. Разглеждане на теми от глобшtното, граждrlнското, здравното и
интеркултурното образование в часа на кJIаса, в з:шиманията по интереси и във

факултативните часове ;

5.1.4.3..Щейности за развитие на компетентностите на всички членове на
институционiллната общност, вкJIючително за запознавiше с различните форми на насилие,
агресия и тормоз, техники за тя)шото преодоJIяване;

5.1.4.4. Училищата и детските градини да разработват, според своята специфика,
дейности по превенция и интервенция въз основа на Механизма за противодействие на

училищния тормоз мех(цу децата и учениците в училище и на ilлгоритъма за неговото
прилагане, утвърден от министъра на образованието и науката (чл. 40, arr. 3 от Нарелба за
приобщаващото образование);

5.1.4.5. Провеlмане на превантивни кчlп,tпilнии срещу ра}личните форми на насилие,
агресия и тормоз в образователните институции в цялата област;

5.1.4.6. Организиране на спортни събития, дейности п мероприятия, които да
съчетават спорта с културата и образованието за утвърждаването на принципи, като
толерантност, социaлJIна отговорност и увiDкение към другия;

5.1.4.7. Прилагане на стратегии, методи и техники за справяне с конфликтни
ситуации, с прояви на насилие и тормоз в общообразователните институции;
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5.1.4.8. Прилагане на ефективни форми и методи за комунпкпция мехцу детската
гралина/утилището и семейството;

5.1.4.9. Използване на методите на арт-терапията за деца и ученици с проблемно
поведение и техните родители;

5.1.4.10. Въвеждiше в образователните институции ролята на медиатор при решавiше
на конфликти в rIилище като начин за въздействие върху вътешната мотивация на децата
и rIениците;

5.1.4.11. Въвеждане в rIилищата на практиката на настiшничеството (индивидуална
подкрепа за гtеника от личност, която уважава) като начин за въздействие върху
вътешната мотивация;

5.1.4.12. обобщаване и анализ на дiлнни на общинско ниво за наложените санкции на

гIениците по кJIасове и видове санкции за уlебна година;

5.1.4.13. Повишаване на информирtlността на родителите относно изискванията на
Нарелбата за приобщаваIцото образование за отсъствията на rIениците от уrебни занятия и

роJIята на родителите в процедурите по налагане на санкции;

5.1.4.14. Полобряване на институционiллния капацитет за проверки по жалби и
сигнzuIи, свързани с агреси.я и посегателство на и между деца и ученици;

5.1.4.15. Използване на възможностите на прогрiлý,tите на детските градини п

училищата по грал(цzлнско, здрiлвно, екологично и интеркултурно образовaлние да определят
и утвърждtват спiвването на споделени прalвила, процедури, тадиции и колективни
ценности;

5.1.4.1б. Реализиране на форми на посредничество, решаване на конфrпакти,
превенция на агресллята, въвеждане на прilктиката на rlеници_наспшници за превенция на
конфrшкти, отпадане от rшлище и др., организиране на обуtения на връстници от
връстници;

5.1.4.17. По-тясна връзка и сътудничество с МI(БППМН, формални и неформаrrни
младежки организации.

5.1.5. Осигуряване на възможности за разнообразна личностна изява на всички деца и

rIеници като средстВо за УтВържДаВаНе На ПОЗИТИВНа СаIчtООЦеНКа И МОТИВИРаНе

5.1.5.1. Организиране на rrилищно и общинско ниво на спортни прiвници, съвместно
с деца и гIеници със СОП;

5.1.5.2. Организиране на игри на открито за деца със СОП и техни връстници;

5.1.5.3. Организиране на кулинарни празници и състезания - на кJIасно, )цилищно или
общинско ниво;

5.1.5.4. Организиране на театални групи, вкл. и по кукловодство и предстtлвяне на
продукцпя пред местната общност;

5.1.5.5. Организиране на културни събития в общините с участието на деца и rlеници,
които да представят своите таланти.

5.1.6..Щейности на образователните институции и общинатаза подкрепа на дарбите и
тiллiштите на децата и rIениците. Прилагане на системи за поощрения и награждавtше на
децата и гIениците

5.1.6.1. Прилагане на гъвкави форми за работа с даровити деца и rIеници;

36



Обласmна сmраmееuя за поdкрепа за лuчносmно развumuе на dецаmа u ученuuumе
в обласm Велuко Търново QOl7 - 20l8)

5.1.6.2. Организиране на летни шryбове по интереси за деца от 8 до 18 години
(временно действащи групи през вiжанциите по чл. З2, ал. l, т. 3 от Наредба за
приобщаващото образование);

5.1.6.3. Осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и

rIеници с изявени дарби, съобразно чл. l30 от Нарлба за приобщаващото образование:

- осигуряване на възможности за работа с дете или уtеник с изявени дарби по
конкретен слуrай и за допълнителна индивидуаJIна работа за рiввитие и надграждане на
изявените дарби;

- осигурякше на възможности за ползвzlне на пошодяща физическа среда,
обзавеждане, оборулване, матер иалп и консрrамви ;

- осигуряване на квалифичирани специzlлисти за допъJIнителна подкрепа в
съответната област - науки, технологии, изкуства, спорт;

_ осиryряване на възможности за участие в рд}лични национаJIни и международни
изяви - състезания, конкурси, олимпиади, фестивапи, концерти, спектакJIи, изложби и
др)ти;

_ осигуряване на възможности за вкJIючване в програIчrи и проекти.

5.1.6.4. Подкрепа за талантливи деца чрез ПрограIuа на мерките за зtкрила на деца с
изявени ларби;

5.1.6.5. Учреляване на морални и материiллни награди за децата и гIениците на

}пtилищно и общинско ниво при:

- постигнати изкJIючителни успехи в уtебната дейност и за върхови постижения и
кJIасиране на призови места при реrллизирiшето на изследователски проекти в конкретни
предметни области, на творчески проекти пли на проекти, свързilни с иновации в
образованието;

_ кJIасирilне на призови места и полrlавiлне на отличия за значими постиженItя в
национални и международни състезания, олимпиади, конкурси, фестивапи и други форуми
за изява на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;

_ прояви на фажданска доблест и уtастие в лоброволчески или благотворителни
инициативп иIм при rtастие в дейности и значими пряви за приобщаване на децата и

rIениците към непреходIите национiллно значими идеали и ценности, както и за

утвър)Iцаване на европейските ценности и сближаването на европейските народи.

5.1.6.б. Използване в педiгогическото общуване на положително вербално пооtцрение
за успехи или за под(одящо поведение, KalcTo и искрени похвtUIи, които са спешифични за
пока}iшото поведение;

5.1.6.7. Развитие на уменията на педlгогическите специаJIисти да прилагат техники за

давaше на позитивна обратна връзка към децата и rrениците.
5.1.7. .Щейности по кариерно ориентиране и консултиране като част от общата

подкрепа за личностно развитие

5.1.7.1. .Щейности по професионаJIно ориентиране в училищата чрез игри, директно
набrподение и пряк контакт с хора от рtr}JIшчни професии;

5.1.7 .2. Организирtше на дни на кариерното ориентиране;

5.1.7.3. Провежлане на седмица на професиите (напр. открита сцена, където ученици
от р.влични професии да предJIожат различни дейности по изгIаваните професии);
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5.1.7.4. Организиране на кръгли маси и работни срещи с работолатели, партньори,

rlеници, родители, гIилищно настоятелство, обществен съвет - на rIилищно и общинско
ниво;

5.1.7.5. Прелставяне пред rIениците със СОП и техните родители на възможностите,
които гlилищата предIагат за тяхното професионапно образование;

5.1.7.6. Организиране на дискусии с родителите и подлежащите на задължително
образование с цел продължаване на образованието им в средни училища.

5.1.8. Прелотвратяване на напускането на училище и ефективно включване на
отпаднiлли rtеници обратно в образователната система

5.1.8.1. Прилагане на нормативната уредба за оценяване на индивидуалните
потрбности от допълнителна подкрепа на деца в риск, като се извършва оценка на

рисковите фактори и за развитието и заIцитните фактори в ситуацията на детето или

rIеника и неговата среда, и се създава план за краткосрочна допълнителна подкрепа;

5.1.8.2. Водене на регистър на децата и rIениците в риск от отделите за зiлкрила на
детето към съответната дирекция,,Социално подпомагане";

5.1.8.3. Проу.rване от отделите за закрила на детето към съответната дирекция
,,Социално подпомtгане" на необхванатите в rlилище rIеници от социzллно слаби и ромски
семейства;

5.1.8.4. Полобряване на обмена на данни и координацията и сътрудничеството меltцу
институtlиите по конкретни слгIiм на напускане на образователната система, и по обхвата
на гlениците, подlежащи на задължително обу.rение;

5.1.8.5. Годишен анализ на общинско ниво на процесите по напускане и

реинтегрирilне на ученици в образователната система след писмен докJIад от директорите
на детски градини и rlилища;

5.1.8.6. Благотворителни акции за }пrеници в социiллен риск от изкJIючвiше, вкJI. и
благотворителни и лоброволчески дейности от ученици;

5.1.8.7. Разширяване на обхвата и ефективността на целодневната организация на

у.rебния ден;

5.1.8.8. Мерки за подкрепа на детето и ученика в прехода към rlилище и между
образователните етапи и степени;

5.1.8.9. Кампания против ранните бракове.

5.1.9. Познаване от стана на общините в областта и образователните институции и

използване на възможностите на Нарелба Ns l3 за граrкцанското, здравното, екологичното и

интеркултурното образование

5.1.9.1. Разширяване на възможностите за вкJIючвaше на децата и младите хора във

форми за съвременно здравно образование с цел изграr(дilне на знiшия, умения и нагласи,
необходими през целия живот - въвеrцане на учебен предмет, свързан с промоция на
здравето;

5.1.9.2. Разширявшtе на въве)Iцането на гражданско, здравно, екологично п
интеркултурно образование във всички части на 1^tебния план и начини и форми, посочени
в глава трета на Нарелба l3, включително и в предщилиццlото образование;
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5.1.9.3. Свързване на прогрtlпtите на училищата и детските градини по гражданско,
здравно, екологично и интеркултурно образование по чл. l5. ап.4 от Нарелба 13 с целите и
ценностите на приобщаващото образование като:

_ гарантиране на правото на всяко дете и гlеник на достъп до детска градина или

rIилище, най-близо до неговото местоживеене, и на правото му на качествено образование;

- прилaгrlне на лиференцирilни педагогически подходи в съответствие с интересите и
стимулиращи мотивацията на детето и на гIеника, съобразени с възрастовите и социaллните
промени в живота му u адаптирани към способността му да прилага усвоените
компетентности на прrктика;

_ равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на
предуtилищното и rIилищното образование, гаранции за които са създадените условия за
обуtение на всички деца и ученици заедно, независимо от тудностите и различията, които
може да възникнат при rreнeтo и наrIаването и при гIастието им в дейността на детската
градина или rшлището;

_ напrаJIяване на влиянието на социaллните HepzlBeHcTBa върху ученето и върху

rIастието на децата и гlениците в дейността на детската градина или rIилището,
нетърпимост към дискриминиращите нагласи и поведение и подготовка на децата и

rIениците за живот в приобщаващо общество;

5.1.9.4. Полобряване на връзките u взаимоотношенията на у.rебните u детски
заведения със здрilвните медиатори в мarлките населени места и с общности от компактно
население в социiллен риск.

5.2. Меркш и дейностtl към Стратегшческа цел 2

5.2.1. Осиryряване на специалисти в гrилищата и детските градини и в общинските
институции за предоставянето на обща и допъJIнителна подкрепа за личностно развитие

5.2.1.1. Разширяване на психологическото обслужване на потребностите на децата и

уrениците и на обхвата на гlилища и детски градини, в които с децата и гIениците работят
педагогически съветници и психолози в изпъJIнение на чл. 4, ant. 4 от Наредба за
приобщаващото образование и чл. ll п 12 от Нарелба Ns 12 за професионiллното развитие
на rIителите, директорите и другите педагогически специiллисти;

5.2.1.2. Съдействие за осигуряване на необходимия брой логопеди, рхабилитатори на
слуха и говора и учители на деца с нарушено зрение в изпълнение на ц. 4, ал.4 от Нарелба
за приобщаващото обрщование и чл. 13 и 14 от Нарелба Ns l2 за професионiллното рапвитие
на rIителите, директорите и другите педагогически специiллисти;

5.2. l .3. Взаимодействие между образователните институции за съвместно ангaDкиране
на специaллисти;

5.2.|.4. Осигуряване на ресурсни rlители за краткосрочна и дългосрочно
допълнителна подкрепа на децата и rIениците със СОП по начините, определени от
нормативната урелба - назначени в гrилището и в детската градина от РЦПППО съобразно
чл. 283, arr. 3 до 7 от ЗПУО, чл. 72, l24 п l29 от Нарелба за приобщаващото образование;

5.2.1.5. Назначаване на помощник на гIитеJIя при повече от ти деца или rIеници в
групата/паралелката (чл. l 14 от Наредба за приобщаващото образование);

39



Обласmна сmраmееuя за поdкрепа за лuчносmно развumuе на dеuаmа u ученuuumе
в обласm Be,luKo Търново (20l7 - 20]8i

5.2.1.6. Използване на професионiллните компетенции на специilлистите, работещи в
социiллните услуги делегирани от държавата дейности в подкрепа на децата със СОП и с
рисково поведение.

5.2.2. Повишаване квалификацията п компетентностите на педагогическите
специiллисти за илентифиширане на индивидуiллните потребности, с цел предоставяне на
обща и допъJIнителна подкрепа

5.2.2.1. Осигуряване на обучения на членовете на ЕПРЛ в детските градини и
училищата с методиките за оценяване на децата и rIениците, съгласно чл.74 от НПО;

5.2.2.2. Участие в регионtlлни и национални обучения на педагогически специалисти,
извън ЕПЛР, за разпознаване на потребността от обща или допълнителна подкрепа и за
ефективна екипна работа за предоставянето на подкрепа;

5.2,2.3. Обрение на кJIасни ръководители за ефективно изпълнение на специфичните
допълнителни професионiллни задължения;

5.2.2.4. Осигуряване на въвеждащо и продължаваIцо обрение от РЦПППО на лица,
назначени на длъжността ,,помощник на rштеJIя" за групи и кJIасове с повече от три деца
или гIеници със СОП;

5.2.2.5. Предоставяне на институциите п на педtгогическите специarлисти на
информачия за квалификачионни възможности;

5.2.2.6. Включване на квirлификачионен компонент, където това е възможно, в
проекти на училищно и общинско ниво.

5.2.3. Осигурявшtе на методическа подкрепа на екипите за подкрепа за личностно

развитие в rIилищата и детските градини, katcтo и на координиращите екипи в училищата и
детските градини по чл. 7 от Нарлбата за приобщаващото образование

5.2.3.1. Предоставяне на рап,tка за оценка на индивидуarлните потрбности от обща
подкрепа за личностно рiввитие на лете/реник;

5.2.З.2. Предоставяне на карта за оценка на индивидуалните потребности от
допълнителна подкрепа за личностно рaввитие на лете/lr.tеник;

5.2.З,3. Полкрпа на учителите за лиференчирането на под(одr за обрение, които
дават различни възможности за групиране на потрбностите на гIениците и насочване на
общата и допълнителната подкрепа в най-голямо съответствие с тях;

5,2,3.4. Обучение на педагогическите специzллисти в детските градини за извършвчlне
на ранно оценяване (скрининг) на развитието на детето и на риска от обуrителни
затуднения по чл. 8, ш. 3, т. l от Нарелбата за приобщаващо образование. Наблюдение и
методическа подкрепа от cщанa на РЩПППО на ранното оценяване (нормативно основ,lние
- чл. l l от Нарлбата за приобщаващо образование);

5.2.3.5. Консултиране по конкретни кiвуси.

5.2.4. Сътрулничество меltцу педaгогическите специалисти и обмен на добри
практики

5.2.4.1. Организиране на форрли за споделяне на опит и лобри прrlктики от
педагогическите специалисти - на гшлищно и общинско ниво;

5.2.4.2. Сътрулничество и представяне на опита на неправителствени оргЕlнизiлIlии в
прилагането на терапевтични методи и подходл tсъM деца със Соп.
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5.3. Mepк]l ll дейности lсъм Стратегпческа цел 3

5.3.1. Развитие на капацитета на училищата и детските градини за успешно прилагане
на новата нормативна уредба

5.3.1.1. В изпълнение на чл.6 от Нарелба за приобщаващото образование детските
градини и rIилищата включват в годишните си планове дейности, срокове и отговорници
за предостilвяне на подкрепа за личностно развитие и изготвят обобщен докJIад за
състоянието на процеса на приобщаващото образование;

5.3.1.2. В изпълнение на чл. 7 от Наредба за приобщаваlllото образование директорите
на детските градини и училищата определят координиращ екип в институцията в начiллото
на всяка у.rебна година. Ролята на координиращият екип е да организира и координира
процеса на осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие на
децата и дейността на екипите за подкрепа за личностно рд}витие;

5.3.2. Създаване и укрепвlше на капацитета на екипите за подкрепа за личностно
рдlвитие на децата и rIениците със специаJIни образователни потрбности

5.3.3. Изготвяне на про)пIване и анализ за разкриване на центове за подкрепа за
личностно раlвитие (ЦПЛР) в отделните общини на област Велико Търново

5.3.3.1. Изготвяне на проrIване и анализи, вземане на решение и предприемане на
действия за разкриване на ЦПЛР с функшия за ресурсно подпомагане в общините;

5.З.3.2. .Що разкриване на ЦПЛР, делегирtlне на допълнителни услуги на вече
съществуващи центрове.

5.3.4. Възлагане от страна на общините на дейностите за подкрепа за личностно
развитие на деца и rIеници по реда на чл. l98, ап. l или чл. 283, а.п. б от ЗПУО

5.3.5. Възлагане от страна на общините на дейностите за подкрепа за личностно
рiввитие на деца и ученици на лицензирtши достiлвчици на социiллни услуги за деца
съгласно чл. l98, м.2 п 3 от ЗПУО. .Щейностите, които могат да се възлiгат по този ред са:
превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциtlлизираща работа с
деца и rIеници, ресурсно подпомагане на деца и гIеници със СОП, педtгогическа и
психологическа подкрепа, прогрiлми за подкрепа и обучение на семействата

5.3.5.1. Прорване на необходимостта от възлагане на дейности по допълнителна
подкрепа за личностно развитие на децата и rIениците на лицензирани доставчици на
социiллни услуги;

5.З.5.2. Използване кадровия ресурс на достtlвчиците на социални услуги за
обезпечаване на допълнителната подкрепа за личностно рiввитие;

5.3.5.3. Психо-социална рехабилитация на деца и уtеници в ЦОП.

5.4. Меркш и дейностll tсъм Стратегпческа цел 4

5.4.r. Полобряване на достъпността на архитектурната среда в образователните
институции като част от осиryряването на подкрепяща среда

5.4.1.1. Изгражлiше на съоръжения за достъпност на входовете на гшлищата и
детските градини _ рil}tки, асaшсьори и др.;
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5.4.1.2. Изгражлане и адаптирilне на детски площадки и съоръжения за игра в
гlилищата и детските градини за деца с увреждalния;

5.4.1.3. Изгражлане на адаптирани санитарни възли в детските градини, rlилищата и

обслужващите звена за децата със СОП.

5.4.2. Полобряване на достъпната физическа среда в образователните институции като
начин за предостЕtвяне на равен достъп ло образование на децата и }цениците, тез
изпълнение на нормативно определените елементи на физическата достъпност

5.4.3. Полобряване на специirлизираната подкрепяща среда в образователните
институции, съобразно нормативните изисквания

5.4.3.1. Създаване и оборудване на кабинет за ресурсно подпомагане във всяко

rtилище и детска градина, в които има деца със СОП и периодично обновяване на

ресурсните кабинети с дидактични материalли;

5.4.З.2. Обзавеждаrrе на помещенията така, че да дават възможност да се устоят
уlебни места за гIеници в инвirлидни колички, кiжто и учебни места за ученици с увреден
сл}х, с достатъчна осветеност, която да позволява детето или гIеникът свободно да отIита
по устните на гIителя;

5.4.3.3. Осигуряване на подходяtци помещения за кабинети за рехабилитация на слуха
и говора, за логопедични кабинети, за ресурсни кабинети и специализирiши кабинети;

5.4.3.4. Осиryряване на достъп за обслужване на деца и rIеници с уврехцания в
останалите помещен ия (библиотеки, адIuинистативни кабинети и лруги) ;

5.4.3.5. Организиране при необходимост на работни и игрови кътове за индивидуална

работа или за работа на пода, кiжто и кътове за почивка в кJIасната стая или в стаята на
групата, където заниманията и поtIивките се осигуряват с подкрепата на ресурсен учител
или на помощник на учитеJIя в помощ на децата и rIениците със сензорно-интегративна
лисфункчия, комуникативни нарушения, разстройство от аутистичния спектьр или други
състояния, изискващи такава организация на прострiшството в класната стtц в училището
или в стмта на групата в детската градина;

5.4.3.6. Реализиране на проекти по Националните прогрiлIuи на МОН, насочени към
осигуряване на съвременна образователна среда, достъпност и сигурност на средата.

5.4.4. Осигуряване на специализиран трtlнспорт от дома на детето с увреждане до
съответната детска градина, гlилище или ЩПЛР

5.4.5. Организиране на необходимите улеснения за rIастие на учениците със СОП в
национiллни външни оценявilния и държавни зрелостни изпити.

5.5. Меркш и дейшости lсъм Стратегическа цел 5

5.5.r. Регионалното управление на образованието след крш на учебната година
обобщава докJIадите от детските градини и 1пtилищата за състоянието на процеса на
приобщаващото образование и предоставя информацията на областни.я управител и на
органите на местното самоуправление

5.5.2. Създаване на работещи прiлктики за изпълнение на нормативните изисквilния за

уведомяване на Отдела за закрила на детето от стана на rIилищата и детските градини
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5.5.3. Развитие на ефективни форми за работа с родителите на деца и гIеници с
обучителни тудности и със СОП

5.5.3.1. Осигуряване на подкрепяща среда за семействата и близките на децата със
СОП - консултиране с психолози, логопеди, социirлни работниltи, тренинги и др.;

5.5.3.2, Организиране срещи на родители със сходни проблеми за обмяна на опит и
полезна информачия;

5.5.3.3. Привличане и използвiше ресурса на родителите за обогатяване на
възможностите за въздействие, социаJIизация и рд}витие - вкJIючване в екипи, извънкласни

форми и групи, интелектуален, финансов, емоционlллен ресурс и т.н.

5.5.3.4. Прилагане на разнообразни и ефективни подходи за информираrrе на

родителите за възможностите за обща подкрепа за личностно рiltвитие и тяхната роJlя в
процеса;

5.5.3.5. Провежлане на срещи с родителите/настойниците на децата и rIениците с
екипа за подкрепа за личностно развитие, с оглед предостilвяне на актуална информачия за
състоянието на ученика, вкJIючително актуални медицински докуNrенти при наличие на
такива, както и други документи с цел извършване на обективна оценка на образователните
потребности от екипа от специllлисти;

5.5.3.6. Подкрепа за нtвначаване на социiллен работник в училищата и детските
градини, който да изпълнява функчията на медиатор между семейството, обкръжението на
летето/lr.lеника и образователната институция ;

5.5.3.7. Информиране на родителите за възможностите за продължаване на
образованието или за прилобиване на професионiллна квiшификаltия на гIениците със СОП
след VII и Х клас и съвместен избор на най-благоприятна възможност за образование;

5.5.3.8. Опрелеляне на ден в месеца за оргtlнизиране на ,,Отворени врати" в

.ЩГ/училище за посещение на родители;

5.5.3.9. Повишаване информираността на родителите относно затудненията в
образователния процес на техните деца и възможностите за преододtяването им
(консултации, допълнително обу.rение, форми за извънкJIасни и извънучилищни лейности);

5.5.3.10. Работа с родителите и настойниците, които възпрепятстват децата редовно да
посещават )чилище. Създаване на ,,Училище за родители" (в уlебните заведения uluлп на
общинско ниво- ЦОП);

5.5.3.1l. Осиryряване на адекватна и достатъчна информация за родителите за
процеса на приобщаващото образование на институционtшните сайтове.

5.5.4. Работа с родителите на деца и rIеници с изявени дафи

5.5.4.1. Консултиране на родителите на деца с изявени дарби и насочване към
специiллисти за рaввитие на детето;

5.5.4.2. Създаване и поддържане на информачия на сайтовете на общините от област
Велико Търново с полробна информация за институции, специалисти, форми (конкури,
пленери, олимпиади, школи, клубове и пр.), насочвапlи към развитие на ларби и таланти;

5.5.4.3. Разяснителни и информiillионни капlпании за предлаганите услуги за деца с
изявени лафи, специ.ллисти в различните сфери на развитие и общински програIчrи и мерки
за стимулиране на деца с изявени ларби;
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5.5.4.4. Популяризиране на дарители, кtlмпании и юридически лица, подкрепящи
даровити и тtlлalнтливи деца.

5.5.5. Полобряване на координацията п сътрудничеството между институции по
отношение на работата с децата в риск и деца, жертви на насилие

5.5.6. Взаимодействия мех(ду участниците в образованието п институциите по
отношение на отпадането от rtилище. Обединяване на усилията за връщане в

образованието на отпаднirли rIеници
5.5.6.1. Ангажиране с конкретни мерки на обществените съвети, rtеническите съвети,

ученици и родители-доброволци в дейности, насочени към приобщаването на ученици в

риск, уtеници в неравностойно положение и подпомагането им да намерят и заемат своето
място в }лtилищния живот и в обществото;

5.5.6.2. Провежлане на тематични игри и беседи от ученици в горен курс на гIеници в

начален и среден курс;

5.5.6.3. Използване на пълния потенциал на наставничеството за работа с rtеници,
застрашени от отпадане от образователната система;

5.5.6.4. Развитие на целодневна организация на учебния процес, като инстрр[ент за

превенция на отпадане от уrилище, за осигуряване на специirлизирана помощ при
подготовката, за развимне на талilIти и удовлетворяване на потребности и интереси;

5.5.6.5. Сътрулничество с библиотеките, мерки за повишаване на грамотността в полза
на предотвратяване на об1,.lителните тудности и отпадане;

5.5.6.6. Приобщаване на отделите ,,Закрила на детето", МКБППМН и .Щетска
педагогическа стФI за съвместни действия по предотвратявiше на отпадiшето, както и за
приобщаване на ученици в риск.

5.6. Меркп l| дейности към Стратегшческа цел б

5.6.1. .Щейности, насочени към местната общественост, за преодоJIяване на
непознаването и предразсъдъците, за повишilвапе на информираността и trувствителността

към децата и уtениците със специtллни образомтелни потребности

5.6.1.1. Провехиiше на разяснителни каIttпании, чрез които да се даJIе яснота за

начина, по който протича процесът на приобщаване, неговият смисъл и ефект за всички
деца. В основата на кап{паниите да стои идеята, че всяко дете със специarлни нрIци има

реалните възможности да води един пълноценен и сравнително независим живот, стига да
бъде подкрепено своевременно и да му бъле прелоставена тази възможност;

5.6.1.2. Организиране на срещи с родителите в детските градини и 1пtилищата с цел

родителите на деца без специални образователни потрбности да разберат, че децата с

увре)tцания не предстzлвляват опасност за остilнzlлите деца и гlеници, че всички деца могат
да учат и че няма,,необl^tаеми" деца;

5.6.1.3. Работа с родителските общности за преодоJIяване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи спрямо различните етноси и децата с увреждания;

5.6.1.4. Промяна на нагласите в rlилищата и детските градини, в които да възприемат
индивидуiллните различия между децата като източник на богатство и разнообрдlие, а не
като проблем;
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5.6.1.5. Организиране на благотворителни акции в подкрепа на децата в
неравностойно положение.

5.6.2..Щейности за осиryряване на достъп ло информация за правата и задълженията
на децата и учениците, за предлаганите дейности и прогрiлп{и за обу.rение в институциите в
системата на предучилищното и rIилищното образование и представянето им в достъпен
формат като част от условията за равен достъп ло образование

5.6.2.1. Организиране на кампании за информиране на семействата на деца с
увреждания за правата, задължения и възможностите за ранно включване на децата в
образователната система;

5.6.2.2. Информачионни материiлли и кiлý{пании за рil}ясЕяване на възможностите на

разнообразните форми на обучение;

5.6.2.3. Полобряване на информираността на семействата относно организацията и
необходимите докрrенти за образовilнието на децата при напускане на стрiшата и
завръщане от чужбина.

5.6.3. Сътрулничество и изграждане на устойчиви партньорства с гракцttнски
организации в различни аспекти като квалификация на педагогическите специiллисти,
ос и ryряване на специalлисти, проrIв анпя, кап,t пания, партньорски проекти

5.6.4. Провежлане на информационни кiлшtпiшии за привличане на млади хора със
средно и висше образование от етническите общности за работа с деца в риск от отпадilне
или отпадн{ши от образователната система
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б. Ключови индикатори за постигане целите на
областната стратегI|я

Постигането на целите, зrlложени в Обласната стратегия за подкрепа на личностно
рtввитие на децата и rtениците в област Велико Търново може да бъде измерено чрез
следните ключови индикатори :

о Брой детски градини и гIилища, които сiлIчtостоятелно организират и обезпечават

ресурсното подпомагане на децата и гrениците по чл. 283, ал. 4 от 3ПУО, брой леча/rIеници
със СОП в тях и процент спрямо общия брой деца и уtеници със СОП;

оБрой педагогически специilлисти, участвirли в краткосрочни обучения за развитие на
професионiллните компетентности за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за
личностно развитие;

оБрй институции със значително полобрение на материалната база - нови елементи на
достъпна архитектурна среда, рiвкрити кабинети и др.;

оБрой детски градини п rIилища, в които работят педагогически съветници п
психолози;

о Брой новосъздадени институции;

о Брой преобразувани институции;

оБрой отпаднаJIи деца и гIеници от системата на предrlилищното и rlилищното
образование.

46



Обласmна сmраmеzuя за поdкрепа за лtлчносmно развumuе на dеuаmа uчченuцumе
обласm Велuко 17 -

7. Координация на стратегията

Въз основа на Областната стратегия за подкрепа на личностно рiввитие на децата и

гIениците в област Велико Търново, в изпълнение на чл. l97 от ЗПУО се приемат общински
стратегии за личностно развитие на децата и учениците във всички общини на територията на
област Велико Търново. Общинските стратегии се приемат от съответните общински съвети с
период на действие от две години.

За изпълнението на общинските стратегии ежегодно до 30 април, общинските съвети
приемат годишни планове на дейностите за подкрепа за личностно развитие. Тези годишни
планове се приемат по предIожение на кметовете на съответните общини след съгласуване с
Регионално управление на образованието - Велико Търново.

За коорлиниране на дейностите по изпълнение на Областната статегия за подкрепа на
личностно развитие на децата и учениците в област Велико Търново, със заповед на Областен
управител на област Велико Търново, се сформира Звено за мониторинг и оценка. В звеното,
освен експерти от Областна администация Велико Търново, се включват представители на
всички общини от областта, Регионално управление на образованието, Регионална здравна
инспешlия, Регионапtен център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование,
представители на неправителствени организации, работещи в сферата на приобщаващото
образование и други заинтересовани лица и организации.

Броят на заседанията на звеното за мониторинг и оценка, както и тяхната тематика и

ршпредеJIянето на задачите между членовете, се осъществява от звеното под ръководството
на неговия председател.

Звеното за мониторинг и оценка стартира набавяне на информация, необходима за
изготвяне на нова областна статегпя за подкрепа за личностното развитие на децата и
rIениците за следваIIl период шест месеца преди изтичане срока на настоящата стратегия.

8. Комунt|кационнапрограма

Политиката за предостtlвяне на информация до обществеността е вФкно условие за
ефективното реiллизиране на Областната статегия за подкрепа за личностно развитие на
децата и rtениците в област Велико Търново. Обществеността трябва да полrIи пълна и
обективна информачЕя за всяка стъпка при реализирaше на дейностите в статегията.
Реализирането на стратегията ще се съпровох(ца от разли.пrи информационни мероприятия,
които ще осигурят нейната публичност по време на реirлизация.

8.1. I|елш ]l задачп на комун]lкацпонната програма

Ще.пта на комунпкацшонllдта програма е да популяризира сред широката
общественост и зiмнтересованите стtlни ползите, положителните ефекти и резултатите от

4,7
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изпълнението на Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и

учениците в област Велико Търново (2017 - 2018). Тя се основава на следните пр]lнципи:
опрозрочносm - информиране на обществеността за изпълнението на дейностите по

Областната стратегия;
о Коорduпацuп с други стратегии, програп,tи, планове за рaввитие, изпълttявани от

държавната и местната власт;
о Позumuвпосm па комупuкацuоннumе поапопuл - изграждане на кJIимат на доверие и

съпричастие с всички заинтересовани стани с оглед на ефективното изпълнение на
Областната стратегия;

о Шuроко месrdуобщuнско u месrdусекпорно парmньорсmво) сътрудничество и
екипност в комуникационния обмен;

о!осtttъппосrп на анформоцuлmа - достигане на комуникиращата информашия до най-
гоJlям брой заинтересовани лица.

Конкретнште задачш с!:
о[а осигури подкрепа по целите, мерките и дейностите, както и привличане подкрепата

на всички заинтересовани стрiши за постипше на целите на Областната статегия за подкрепа
за личностно рдtвитие на децата и гIениците в област Веrшко Търново (2017 - 20l8);

о[а привлече общественото внимание и да повиши чувствителността на обществото
към потебностите на децата и учениците, техните проблеми и възможности за решаването
им;

о.Ща популяризира принципите и посланията на Областната статегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците.

Меркш:
оинформиране на местната общност и всички змнтересовани стани за областната

статегия за подкрепа за личностно рiввитие на децата и гIениците в област Велико Търново
(20|7 - 20l8);

опопу;ulризиране на оргiшите и институциите на местно и национaцно ниво, които са
ангажирани с подкрепата за личностното развитие на децата и rIениците на територията на
област Велико Търново;

остимулиране ангажираността на всички rIастници в разработването на стратегията с
нейното изпълнение.

Itепевште групи на коD[унltкацшоншата стратегшя са:
ооргани и институции надържавната и местната власт;

отериториални сlруктури на държавните оргiши и институции;

о Неправителствени организации и грiDкдiшски инициативи;

оприоритетни целеви групи на областната статегия;
олидери на обществено мнение;

оМедии;

. Широката общественост.
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Включването на партньорште предвижда делегиране на информачионни и
комуникационни функции на партньорите по изпълнение на Областната статегия за
подкрепа за личностно развитие на децата и rlениците в област Велико Търново (2017 - 2018)

- Регионално управление на образованието и Областна администрация. При изпълнението на
стратегията ще се търси съгласуване и взаимодействие с всички заинтересовани страни,

участвали в разработването на стратегията и за нейното изпълнение.

Механшзмште ll подходltте, които ще се прилагат при изпълнението на
КОМУНИКаЦИОННаТа ПРОГРill\,tа ВКJIЮЧВаТ:

осъздаване на устойчива информационна среда чрез ефективно използване на рiвлични
начини и форми за комуникиране и промотиране на Областната статегия за подкрепа за

личностно рtввитие на децата и rIениците в област Велико Търново (2017 - 2018):

пропагaшда, PR, социологически п политологически инструментариуltли, изграждане на
идентичности, peKJIaIua;

оустановявшtе на приемливи норми и параметри на взаимоотношения между

участниците в комуникационния процес - всички заинтересовtlни стрiши от изпълнението на
стратегията;

ооптимален избор на агенти на влияние, които ще бъдат вкJIючени като медиатори в
комуникационния процес и ще работят в партньорство с медиите;

оизграхцане на адекватна и възпроизвеждаща се информационна среда чрез:

_ Подаване на достатъ.пrа информация в общественото пространство;

- Търсене на отзвук и обратна връзка от рiвпростанената информашия;

- Прелвиждане на възможности за коригиращи действия;

_ Пречизен избор на отделните информационни фрагменти и ра}полагането им в
прострtlнството на отделните медии с цел възходящо мултиплициране на
послilнията.

Основнш комунпкацшонш1l Texнllкlt. Комуникационната прогрiлп,tа се основава върху
няколко основни форми: диреlпна комуникоция, комуникация тез масовите медии,
комуникация чрез интернет и информационни материали и работа с партньори.

стрalни и на широката общественост да споделят своите мнения, гледни точки и предIожения
в рtlпiките на дискусии, кръгли маси и дебати. Проблемите в образователната сфера изискват
непрекъснат дебат и достигане на гласа на обикновените грш(дани до отговорните за вземане
на политическите решения. Само чрез пряк дебат п комуникация могат да бъдат
координирани и хармонизирани усилията на ангaDкираните с рiвJIични секторни политики.

предостiвяне на информашия относно изпълнението на Областната статегия за подкрепа за
личностно рaввитие на децата и учениците чрез:

опресконференции, брифинги и съобщения за медиите;

онеформални работни срещи на водещи реджтори с екипа, изпълЕяващ стратегията;

о изготвяне на програп,rи от електонни медии с национ:ллно покритие за

разпространяване на информация относно популяризиране на целите и мерките на областната
стратегия.
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актуiллизирiше на информачията за Областната стратегия в уеб сайтовете на партньорите и на
заинтересованите стани. Разработване u публикуване на тематични информашионни
материtлли, съобразени с целите и мерките на областната стратегия.

8.2. Изпълненltе на комунl|кацllонната програма

За постигането на целите и реализацията на дейностите в настоящата
комуникационната профalý|а е необходимо оперативното й изпълнение да се възложи на
професионilлист за връзки с обществеността, който да е пряко ангiDкиран с наблюдението и
отiвяването на информачионните потоци, свързalни с изпълнението на Областната статегия
за подкрепа за личностно рiввитие на децата и учениците в област Велико Търново (2017 -
20l8).

Тази функция следва да бъде изпълнявalна от експертите, iшгажирани с осъществяване
на дейностите по връзки с обществеността в Областна администрация и Регионалrrо

управление на образованието в област Велико Търново. В рамките на техните компетенции и
правомощия, служителите за връзки с обществеността може да се ангажират с
координирането п реализирането на дейностите по изпъJIнение на комуникационната
програма.

За целите на своите нови отговорности и задължения служителите за връзки с
обществеността е необходимо да yracтBaT KilKTo в оргiшизираните обрения за експертите,
отговарящи пряко за реализацията на Областната статегия, така и на редовните заседаная на
тези органи.

Задачlл ш отговорностп на експертите за връзки с обществеността за реализирането на
комуникационната програма:

оучастват в планирiшето на дейности, свързани с реализирането на целите на
комуникационната програма;

окq9рдинират цялостното изпъJIнение на заложените дейности в комуникационната
програп,tа;

о Въвличат всички заинтересовани стalни в информационния обмен за целите на
Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област
Велико Търново (2017 - 2018) тез сътрудничество с техните експерти за връзки с
обществеността или органи и институции, отговорни за подготовката и реализацията на
информачионни каIчtпании и комуникационни мhтериаш;

оорганизират брифинги, пресконфернчии и други информачионни мероприятия за
постигtlнето на целите и дейносплте на комуникiщионната програп,rа;

оСледят за подаването от всички заинтересовtlни страни на унифицирчша информачия и
послания в общественото пространство във връзка с изпъJIнението на целите на стратегията.

Дейностш:
осистемно u периодично подrване на достатъчна информачия в общественото

простанство и прецизен избор на отделните информационни фрагменти, рaвполiгането им в
прострЕlнството на отделните медии с цел възходящо мултиплициране на посланията;

о Търсене на обратна връзка от рдtпростанената информшrия и предвиждане на
възможности за коригиращи действия;
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оредовно организиране на брифинги, прсконференции, публикачии в медиите за
запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с текущите дейности от
Стратегията;

опубликации на информачионни материiлли и разпространението им в уеб-
прострilнството за текущите дейности от Стратегията;

о организиране на семинари и дискусионни форрли с участието на предстiшители на
заинтересовани страни;

о Перманентни Пр кампiшии по приоритетите на областната стратегия;

оизработване на информационни и комуникационни материiлли и периодичното им
актуализиране.
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