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Програмата е създадена на основание чл. 263, ал. 1, т. 9 от Закон за 

предучилищното и училищно образование. 

 

 

учебна 2022/2023 година 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ „РАЙНА  КНЯГИНЯ” 

гр. Хасково, ул. „Добруджа”№ 79, тел.038 / 62 24 72, e-mail: pglp@mail.bg 



I. ОСНОВНИ ЦЕЛИ 
 В отговор на  принципите за приобщаващото образование възниква необходимостта от 

разработване и прилагане на цялостна политика за подкрепа на личностното развитие на 

ученика, чиито цели са :  изграждане на позитивен организационен климат, създаване на  

условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост  между всички 

участници в процеса на образование. 

 

II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

Общата подкрепа за личностно развитие включва: 

1. Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

2. Допълнително обучение по учебни предмети; 

3. Консултации по учебни предмети; 

4. Допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните 

учебни часове; 

5. Кариерно развитие на учениците; 

6. Занимания по интереси; 

7. Библиотечно-информационно обслужване; 

8. Грижи за здравето; 

9. Поощряване  с морални и материални награди; 

10. Дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 

11. Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения. 

 

III. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

1. Дейности, свързани с екипна работа между учителите и другите педагогически 

специалисти. 

1.1 Обмяна на информация, опит  и добри практики между преподавателите и другите 

педагогически специалисти. 

Срок: постоянен   Отг: учители по предмети,педагогически съветник 

1.2. Изготвяне на програми за развитие  на учениците с обучителни трудности. 

Срок: м. декември 2022 г.  Отг: учители по предмети 

 

2. Дейности, свързани с допълнително обучение на учениците. 
2.1. Допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните 

учебни часове. 

Срок: постоянен   Отг: учители по предмети 

2.2. Психологическа подкрепа на учениците и развиване на умения за учене. 

Срок: постоянен   Отг: педагогически съветник 

 

3. Дейности, свързани с кариерното ориентиране на учениците. 

3.1. Изготвяне на информационен кът в училището за учениците от 12 клас  

 Срок: м. март-април 2023 г. Отг: педагогически съветник 

 

4. Дейности, свързани със занимания по интереси. 
4.1. Обмяна на информация между учителите, педагогическия съветник и учениците за 

установяване на интересите на учениците. 

Срок: постоянен   Отг: класни ръководители, педагогически съветник 

4.2. Създаване на клубове по интереси. 

Срок: 10. 10. 2022 г.   Отг: педагогически съвет 

4.3. Включване на учениците в извънкласни дейности и мероприятия- тържества, конкурси, 

състезания, концерти 

Срок: постоянен   Отг: класни ръководители, учители по предмети 

 

5. Дейности, свързани с грижа за здравето на учениците. 

5.1. Осигуряване на медицински и здравни грижи при необходимост  

Срок: постоянен   Отг: директор 



5.2. Осигуряване на сигурна и безопасна материално-техническа база  

Срок: постоянен   Отг: ЗДАСД 

5.3. Провеждане на беседи по здравни теми, свързани с превенция и здравословен начин на 

живот 

Срок: постоянен   Отг: мед.сестра, класни р-ли, пед.съветник 

5.4. Провеждане на тематични инструктажи 

Срок: постоянен   Отг: класни ръководители 

5.5. Включване на учениците в спортни дейности и мероприятия, туризъм. 

Срок: постоянен   Отг: учители по ФВС 

 

6. Дейности, свързани с поощряване на ученици с морални и материални награди. 
6.1. Съобщаване и похвала за високите постижения на отделни ученици в областта на науката, 

спорта, изкуството и др, за приноса им към развитието на училищната общност                                                                                              

Срок: постоянен   Отг.:  класни ръководители 

6.2. Награждаване с грамоти и сертификати за отличен успех, високи постижения и принос към 

развитието на училището 

Срок: 24. 05. 2023 г.   Отг. класни ръководители     

6.3. Избор и награждаване на клас на годината 

Срок: 24. 05. 2023 г.   Отг.: класни ръководители       

6.4. Материални награди за високи постижения на отделни ученици. 

Срок: постоянен   Отг: педагогически съвет 

 

7. Дейности, свързани с превенция на насилието 
7.1. Провеждане на индивидуална работа с учениците, станали жертва на тормоз/насилие и 

ученици с агресивно поведение  

Срок: постоянен   Отг: педагогически съветник 

7.2. Включване на родителите в различни съвместни дейности с цел установяване на добър 

диалог и отношения на доверие между ученици, родители и учители 

Срок:постоянен   Отг: класни ръководители,педагогически съветник 

7.3. Съвместна работа с Отдел „Закрила на детето” при необходимост 

Срок: постоянен   Отг: учил.ръководство, педагогически съветник 

 

8. Дейности, свързани с мотивация и преодоляване на проблемно поведение. 

А) Дейности, свързани с мотивацията на учениците 

8.1. Създаване на Етичен кодекс на учениците по класове 

Срок: 30 септември 2022 г.  Отг.: класни ръководители, пед.съветник 

8.2. Създаване на клубове и групови занимания по интереси  

Срок: постоянен   Отг: учители по предмети 

Б) Дейности, свързани с мотивацията и  преодоляване на проблемното поведение. 
8.1. Насочване на ученика към занимания, съобразени с неговите интереси и потребности 

Срок: постоянен   Отг.: учители по предмети 

8.2. Индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава(наставничество) 

Срок: постоянен   Отг: педагогически съветник, класни-р-ли 

8.3. Включване на ученика в дейности в полза на класа или училището, съобразени с неговите 

желания и възможности 

Срок: постоянен   Отг: класни р-ли, пед.съветник 

8.4. Прилагане на санкции на учениците с проблемно поведение, съгласно ЗПУО и Плана за 

дейността на училището; изготвяне на индивидуални програми за допълнителна педагогическа, 

психологическа и социална подкрепа на съответните ученици. 

Срок: постоянен   Отг: класни р-ли, пед.съветник 

 

9. Дейности, свързани с ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните 

затруднения. 
9.1. Наблюдения и тестове с цел ранно разпознаване на обучителни затруднения при учениците 

по отделни учебни дисциплини 



Срок: постоянен   Отг.: учители по предмети, кл. ръководители 

9.2. Определяне със заповед на Директора на координатор  за организиране и координиране на 

процеса на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие 

Срок: 15. 09. 2022 г.   Отг.: директор 

 


