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НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ЗА 2022 Г.

ГОДИШЕН

Мярка/дейности Целева
група/инди

катор за
изпълнение

Отговорни
институции/
организации

Период Място на
изпълнение

Финансиране Очаквани
резултати

Приоритет 1: Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специалния образователни потребности и с хронични
заболявания.
Специфична цел 1: Приобщаване на децата със специални образователни потребности /СОП/ в училища и детски градини.
Мярка 1: Развитие на
дейността
Регионалния център за

Деца и ученици
със СОП от

РЦПППО;
Община
Благоевград-ДДО,
Център за ранно

2022 г . РЦПППО;
Община
Благоевград,
Образователните
институции

Общински
бюджет; Проекти
(Подкрепа

Резултатна
подкрепа при
осъществяване

на
Община
Благоевград с
осигурена
допълнителна
подкрепа от
РЦПППО

за
подкрепа
образование
(РЦПППО).
Осигуряване
допълнителна
подкрепа за деца и
ученици от Община
Благоевград
- Работа с дете и

на социално
включване, ППО,
АПСПО),

процеса
приобщаващо
образование чрез
подобряване на
координацията
между
институциите и
осигуряване на
нужните

на
детско развитие

на

Образователни
институции,
ползващи



ученик по конкретен
случай — за деца със
специални

услугите
РЦПППО;
Деца
СОП/осигурен
и условия,
Семейства на
деца със СОП,
говорни
дефекти,
обучителни
затруднения

на специалисти за
всички деца със
СОП - психолози,
логопеди, пом.
учители,
ресурсни
учители,
медиатори
Публичност във
връзка
проектите.

със
образователни
потребности;

Психо-социална
рехабилитация,
рехабилитация на
слуха
зрителна
рехабилитация,
рехабилитация
комуникативните
нарушения
физически увреждания;

Осигуряване на
среда,

и говора,
с

на

и

достъпна
технически
средства,специализира

оборудване,но
дидактически
материали, методики и
специалисти;

Предоставяне на
обучение
специалните учебни
предмети за учениците

сензорни

по

със
увреждания;
-Ресурсно
подпомагане.

Специфична цел 2: Осигуряване на качествено и задълбочено оценяване на индивидуалните потребности на децата н учениците
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и разграничаване на нуждата от обща и допълнителна подкрепа.
Мярка
Идентифициране
обучителните

- Деца със СОП РЦПППО
Община
Благоевград,
образ.институции

1: РЦПППО
Училища
Детски градини

Подобряване на
работата
педагозите
училищата
детските градини
в областта на
ресурсното
подпомагане на
деца и ученици
със СОП;

на и специалисти в
рамките
проекти.
- Специалисти -
психолози
логопеди
РЦПППО,
работещи с деца
със СОП

Екип от
специалисти за

на
на в

трудности
учениците от членовете
на училищния екип
съгласно Наредбата за
приобщаващото
образование.
1.Работата

на и

и
от

на
специалисти
детските градини и
училищата с деца със
СОП в рамките на

от

ресурсно
подпомагане в
образователните
институции за
всяко дете

проекти.
2. Осигуряване на
специалисти за работа
с деца със СОП от
РЦПППО.
3. Осигуряване на
специалисти за работа
с деца със СОП в

Ресурсни
учители,
психолози
логопеди,
работещи с деца
със СОП при
самостоятелно
осигуряване на
допълнителната

и

детски градини и
училища,
самостоятелно

които

осъществяват ресурсно
подпомагане. подкрепа
Мярка 2: Извършване
на оценка на риска от
обучителни
затруднения на децата
на 5 и 6- годишна

Екип РЦПППО,
Детски градини

2022 г . РЦПППО,
Детски градини

Общински
бюджет,
Бюджет
институциите

Извършена
оценка на риска
от обучителни
затруднения;
Консултации на

от
специалисти да
ресурсно
подпомагане в
училищата и

на
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възраст в рамките на
установяването
готовността на детето
за училище, като се
отчита физическото,
познавателното,
езиковото, социалното

детските
градини

педагогическите
специалисти от
специалистите от
РЦПППО

на

и емоционалното му
развитие.
Мярка 3: Съдействие
на семействата за

Деца и ученици
уязвими

Община
Благоевград,
Образователни
институции,
Социални услуги

2022 г . Училища,
Детски градини,
Проект “Услуги
за ранно детско
развитие“

Общински
бюджет ,
Бюджети
институциите ,
Проекти

от
насочване
доставчиците
социални услуги.
Разработване
дейности за работа със
семейства на деца със

към групи
установена
нужда
допълнителна
подкрепа

с на
на

от
на

специални
образователни
потребности.
Приоритет 2: Подкрепа на личностно развитие на деца и ученици от уязвими общности и деца в риск.
Специфична цел 1; Гарантиране на равни шансове на всички деца от уязвими общности за ранно детско развитие.
Мярка 1: Осигуряване Целева група:

деца от 0 до 7
Община
Благоевград,
Бюджетно звено
Социални услуги,
Детски градини

2022 г . Община
Благоевград -
Бюджетно звено
Социални
услуги, Детски

Общински
бюджет ,
Бюджети

Семейно
на подкрепа за ранно
детско развитие в
семейна и общностна
среда.

консултиране и
подкрепа
индивидуална и
групова работа с
деца и родители с
цел посещаване

детска

години в риск и
техните
семейства, както

деца
увреждания
Индикатори за
изпълнение:
създаване
развитие модел

на и
институциите ,
Проекти

Провеждане на
дейности за превенция

и с градини

на социалното на
изключване. градини;

Допълнителна
педагогическа

и
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на интегрирани
социални,
здравни
образователни
услуги, насочени
към деца в риск

деца
увреждания на
възраст от 0 да 7
години
техните
семейства.
Създаване
условия
придобиване на
знания и умения
за равен старт в
училище. Брой
деца
семейства,

подготовка за
повишаване на
училищната
готовност на деца
за равен старт в
училище

и

и с

и

на
за

и

получили услуги
Мярка 2: Стимулиране
на посещаемостта в
детските градини.
1. Повишаване не
информираността и
мотивацията
родителите за по-
голяма съпричастност
към живота в детската
градина.
2. Прилагане
интерактивни методи в

Брой обхванати
деца в детските
градини. Брой
детски градини с

Детски градини и
училища
подготвителна
група

2022 г . Детски градини и
училища
подготвителна
група

Бюджети
институциите,
Проекти,
Национални
програми

Повишена
мотивация
родителите да
водят децата си

детска

на
с с на

педагогически
дейности
интереси извън
дейността на
детската
градина;
Брой
обхванатите

на
на по градина;

Превръщане на
детската градина
в привлекателно
място с цел
задържане
децата

на на на
и
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детската градина за
формиране
общочовешки
ценности, основани на
толерантност
доверие;

подлежащи в
подготвителни
групи

повишаване на
обхватана

и

3. Проектно
финансиране
дейности за задържане

на

на децата в детските
градини и поддържане

етнокултурнияна
диалог .
Мярка 3: Осигуряване
на достатъчна ранна
подготовка за училище.
Повишаване

Брой деца с
осигурени
допълнителни
часове
допълнителните
групи
усвояване
български език и

социални

Детски градини и
училища
подготвителна
група,
Организиране на
летни училища

деца
недостатъчна
подготовка за
училище, във
връзка
реализирането на
проект „УРДР“

Детски градини и
училища
подготвителна
група,
училища,
организирани във
връзка с проект
„Ранно
развитие“

2022 г . Бюджети
институциите,
Проекти,
Национални
програми
МОН.

Повишаване на
шансовете
равен старт на
децата,
невладеещи
добре български
език.

на
с с за

на в летни
шансовете за равен
старт за децата от
подготвителните
групи, които не владеят
български език чрез
допълнителни модули
по български език в
детските градини.

на
за
на за с

детско
на
умения

с

Специфична цел 2: Обхващане и превенция на отпадането от училище на деца и ученици от уязвими общности.
Мярка 1: Прилагане
на разнообразни форми
и програми за работа с

Брой обхванати Община 2022 г . Община Общински Осигуряване на
максимален
обхват на децата
и учениците в
задължителна
предучилищна и

Благоевград,
Образователни
институции

Благоевград,
Образователни
институции

бюджет,
Национални

деца и ученици в
детските
градини
училищата по
Механизма.

ученици с трудности и
дефицити в обучението

отпаднали

и програми и
проекти

и от
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Брой ученици от
уязвими
общности
осигурени
учебници
разходи
транспорт.

училище с цел тяхната
реинтеграция.
1. Обмен на данни,
координация
сътрудничество между
институциите
конкретни случаи на
напускане
образователната
система и по обхвата
на деца и ученици,
подлежащи
задължително
обучение
Механизма
съвместна работа на
институциите
обхващане, включване
и предотвратяване на
отпадането
образователната
система на деца и
ученици
задължителна
предучилищна
училищна възраст;
2. Осигуряване на
децата от уязвими
общности на безплатен
транспорт, учебници и
учебни помагала;
3. Съвместна работа на
институциите

училищна
възраст

с
и

и
по за

на

на

по
за

по

от

в

и

с
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родителите на деца и
ученици
задължителна
предучилищна
училищна възраст,
напуснали
образователната
система.

в

и

Специфична цел 3: Повишаване броя на представители на уязвими етнически малцинства в средното и висшето образование.
Мярка 1: Стимулиране Ученици Община Благоевград,

училища, ЦПЛР
Община
Благоевград,
училища, ЦПЛР

Средства
бюджета

Развиванеот и
на младежи и родители
от уязвими етнически
малцинства за успешно
завършване на средно
образование и прием в
университет.
Кариерно ориентиране

насочване
професия на младежи
от уязвими етнически
малцинства.

класирани
на призови
места
състезания,
конкурси и
олимпиади.
Ученици с

на стимулиране
заложбите
младите хора

училищата,
програми,
стипендии
еднократна
финансова
помощ

на
на

и

и изявени
дарби
получили,
подкрепа от
ЦПРЛ

към

Приоритет 3: Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците с изявени дарби.
Специфична цел 1: Осигуряване условия за развитие на децата и учениците с изявени дарби.
Мярка 1: Подкрепа за Ученици, Община Благоевград,

МОН, ММС, МК
2022 г . Община

Благоевград,
Общински
бюджет, бюджет
на МК, ММС,
МОН
Програмата на
мерките
закрила на деца с
изявени дарби

Развиване
стимулиране
заложбите
младите хора

и
личностно развитие на
децата и учениците с
изявени
образователните
институции.

получили
подкрепа за
развитието
на дарбите

на
дарби в по

си по за
Програмата
на мерките
за закрила
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на деца с
изявени
дарби
Община
Благоевград

на

Приоритет 4: Гарантиране на достъпа до образование и осигуряване на максимален обхват на децата и учениците в Община
Благоевград за предотвратяване на риска от преждевременно напускане от училище.
Специфична цел 1: Достъп до образование
Мярка 1: Гарантиране Деца и ученици РЦПППО, Община

Благоевград
образователни
институции,
цсоп

2022 г . РЦПППО,
Община
Благоевград и
образователни
институции,
ЦСОП

Общински
бюджет,
Бюджети
участващите
институции

Максимален
обхват на деца и
ученици
образователната
система

достъп
образование

Реинтегриране на
преждевременно
напусналите
създаване условия за
завършване
образование
придобиване
квалификация
отпаднали
системата;

Взаимодействие и
сътрудничество между
различните
институции, органи и
структури,
осигуряващи подкрепа
за личностно развитие

на до и
на в

и

на
и

на
на
от

на територията на
Община Благоевград.
Мярка 2: Кариерно Община

Благоевград
Ученици
основните
средните

2022 г . Община
Благоевград,
РУО-Благоевград

Бюджети
участващите
институции.

Проведени
мероприятия за
информиране на

от на
ориентиране
учениците.

на и

9



- Ежегодно провеждане
„Училищна

програма“ и „Панорама
на университетите“ за
професионална
реализация и насочване
на учениците;
Агенцията
заетостта,
Регионалното
управление
образованието
областната
администрация;

Координиране на
съвместните дейности

и професионални
гимназии

съдействие
бизнеса,
програми
проекти

училища
професионални
те гимназии
Ученици
уязвими групи,
успешно
завършващи
средно
образование

и учениците
техните родители
за възможностите

иот
на

и
от на

професионалното
образование;
Включване на
бизнеса
подкрепа
професионалното
образование

по в
на

на
и

и училищните комисии
за професионалното
обучение;

Засилване на
контактите между
ЦПЛР - ЦЛТРДБ и
училищата с цел
подпомагане
интелектуалното,
емоционалното
физическото развитие

социалната

на

и

и
адаптация
учениците,
професионалната
насоченост
придобиването

на

и
на
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компетентности,
необходими
успешна реализация,
формирането
нагласи и мотивация за

за

на

учене.
Специфична цел 2: Подобряване качеството на предучилищното и училищното образование.
Мярка 1: Повишаване
квалификацията

Педагогически Община
Благоевград,РУО-
Благоевград

Община
Благоевград,
РУО-Благоевград

2022 г . Бюджети
участващите
институции,
програми
проекти

Разработен
механизъм за
допълнително
финансиране на
придобиването
на квалификации

на
на специалисти,

млади (без опит)
педагогически
специалисти,
Педагогически
специалисти
придобили
квалификации

педагогическите
специалисти. Анализ
на потребностите и
възможностите
изработване
общинска програма за
квалификация
педагогическите
специалисти.

Създаване
подкрепяща училищна
среда за учители,
въвеждащи
практики;

Стимулиране на
кариерното израстване
на учителите;

и
училища и училища и

за
на

на

на

добри

Мярка
Продължаване
въвеждането на най-
съвременните
тенденции в развитието
на информационно-

Образователни
институции

Община
Благоевград
образователни
институции

2: 2022 г . Община
Благоевград и
образователни
институции

Бюджети
участващите
институции,
програми
проекти

Разработени
интернет
страници
детските
градини;

на
на и

на
и
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комуникационните
технологии
обучението;
- Осигуряване на равен
достъп до обучение от
разстояние
електронна среда;

Поддържане
информационна мрежа
във всяко училище за
взаимодействие между

в

в

на

участниците
образователния процес.

в

Специфична цел 3: Модернизиране на материално - техническата база и осигуряване на позитивно подкрепяща среда за
обучение и възпитание на децата и учениците на Община Благоевград.
Мярка
Модернизиране

Образователни1: Образователни 2022 г . Образователни
институции

Бюджети
участващите
институции,
общински
бюджет,
програми
проекти
МОН

Подновена
материално
техническа база,
изградени
площадки,
изградени
системи
охрана, видео
наблюдение във
всички
образователни
институции

на
и институции институции

поддържане
сградния фонд
материално
техническата база на
детски градини и

на
и

и
към за

училища.
Анализ на

състоянието
наличната
инфраструктура
образователната
система и изготвяне на
план за обновяването и

на
ИКТ

в

поддържането й;
Обновяване,

модернизиране и

12
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поддържане
сградния фонд и
материалната база за
обучение
(детски
физкултурни салони и
др- );

на

и спорт
площадки,

Изграждане на
системи за охрана,
видео-наблюдение.
Мярка 2: Осигуряване

позитивна
Образователни
институции и
ЦПЛР

Образователни
институции
ЦПЛР

2022 г . Образователни
институции
ЦПЛР

Бюджети
участващите
институции,
общински
бюджет,
програми
проекти на МОН

Изградена
достъпна
архитектурна
среда във всички
учебни заведения

на
на и и
подкрепяща среда за
обучение и възпитание.

Изграждане
достъпна архитектурна
среда
осъвременяване
кабинети и класни
стаи/занимални
всички образователни
институции
територията
Община Благоевград;
- Благоустрояване на
дворни пространства;

Подобряване
условията за хранене;

Осигуряване
благоприятна
подкрепяща среда за
деца и ученици със
СОП.

на
и

и
на

във

на
на

на

на
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Специфична цел 4: Обвързване на професионалното образование в Община Благоевград с потребностите на месната икономика
с цел последваща професионална реализация
Мярка 1: Засилване на
връзката „Училище -
Бизнес“

Професионал РУО-Благоевград,
ДБТ,
Областна

2022 г . Бюджети
участващите
институции
съдействие
бизнеса

Изграден местен
механизъм
сътрудничество
между бизнеса и
професионалните
гимназии

на
зани гимназии

и
- Създаване на условия
за включване на
бизнеса

администрация
Училищни
ръководства,
Община Благоевград

на

в
реализирането
професионалното
образование;

Разработване на
общинска политика за
тясно взаимодействие с
местния бизнес за
включване
изпълнението
националната политика

на

в
на

за подкрепа
професионалното
образование.

на

Мярка 2: Реализиране
дейности

професионално
ориентиране

Ученици от
основните и
средните
училища

Професионални и
Непрофилирани
гимназии, СУ,ЦПЛР,
Община Благоевград
РУО-Благоевград

2022 г . Професионални Бюджети
участващите
институции и
съдействие на
бизнеса

Актуална
система
кариерно
ориентиране,
изготвен
актуален анализ
на пазара на
труда

на
на за заи

Непрофилирани
гимназии,
СУДПЛР,
Община
Благоевград
РУО-Благоевград

и
консултиране.

Поддържане на
системата за кариерно
ориентиране
консултиране;

Организиране на
кампании
професионално,

и

за
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кариерно ориентиране
и консултиране;
- Проучване и анализ
на пазара на труда,
характерен
общината и региона.

за

Специфична цел 5: Създаване на условия за пълноценно използване на свободното време на младите хора. Превенция на
рисковото поведение сред децата и младежите.
Мярка 1: Създаване на
условия за пълноценно
използване

Деца Комисия за борба е
трафика на хора,
общински съвет по

2022 г . Комисия
борба с трафика

хора,
общински съвет
по наркотични
вещества,
Програма
„Превенция
контрол
ХИВ/СПИН“,
Център
психично здраве,
образователни
институции,
ЦЛТРДБ

Бюджети
участващите
институции,
общински
бюджет,
програми
проекти

Изработен
механизъм
сътрудничество
между
спортни/култури
и/туристически
клубове,
дружества
учебни
заведения.
Осъществени
мероприятия,
насочени
целевите групи

и за на
ученици от
образователн

за
на на

свободното време на
младите хора.

Обогатяване на
извънкласните
извънучилищните
форми
образователните
институции според
интересите на децата и
учениците;

Разширяване и
разнообразяване
формите за осмисляне
свободното време чрез
дейността на културни
институции, спортни
клубове, туристически
дружества и други;

Подсигуряване на
благоприятна среда за
приобщаване на деца и

ите наркотични
вещества, Програма
„Превенция
контрол
ХИВ/СПИН“,
Център за психично
здраве,
образователни
институции,
ЦЛТРДБ

институции
и и

и на
ии

в на

за

към

на
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ученици от рискови
групи към дейностите
на ЦЛТРДБ, училища,

градини,
спортни

и други

детски
читалища,
клубове
ангажирани
институции.
Мярка 2: Превенция

рисковото
поведение сред децата
и младите хора на
Община Благоевград.

Превенция
рехабилитация
зависимостите

Деца
ученици от
образователн

Комисия за борба с
трафика на хора,
общински съвет по
наркотични
вещества, Програма
„Превенция
контрол
ХИВ/СПИН“,
Център за психично
здраве,
образователни
институции,
ЦЛТРДБ

2022 г . Комисия
борба с трафика

хора,
общински съвет
по наркотични
вещества,
Програма
„Превенция
контрол
ХИВ/СПИН“,
Център
психично здраве,
образователни
институции,
ЦЛТРДБ

Бюджети
участващите
институции,
общински
бюджет,
програми
проекти

Осъществени
мероприятия,
насочени
целевите групи

и за на
на

на към
ите
институции

и и и
на на
от и

психоактивни на
вещества;

Превенция
асоциалното поведение
и противообществени
прояви на малолетни и
непълнолетни;

Превенция
трафика на хора и
закрила на жертвите на
трафик.

на за

на

Настоящият годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Благоевград за
2022 г . представлява отворен документ, който може да се актуализира и допълва в зависимост от динамиката на обстоятелствата.

Настоящият годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Благоевград за
2022 г . е съгласуван с началника на РУО - Благоевград в изпълнение на чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното
образование.
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Използвани съкращения:
соп
РЦППО
ЦЛПР-ЦЛТРДБ
Благоевград;
АПСПО
ППО
МОН
ММС

Специални образователни потребности;
Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование;
Център за подкрепа на личностно развитие-Център за личностно и творческо развитие на децата на
Активно приобщаване в системата на предучилищното образование;
Подкрепа за приобщаващо образование;
Министерство на образованието и науката;
Министерство на младежта и спорта;
Министерство на културата;
Център за специална образователна подкрепа;
Дирекция „Бюро по труда“.

МК
ЦСОП
ДБТ
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