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План за изпълнение на дейностите цо стратегията е приет на заседание на 
Педагогически съвет../ г . v...ifJ.2019 година



Визия:

Центърът за специална образователна подкрепа функционира във 
връзка и взаимодействие с общината, институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование, със специализираните институции за деца, със социалните 
услуги в общността, с родителите, представителите на децата или с лицата, които 
полагат грижи за децата, и с обществото.
Мисия:

осигурява педагогическа и психологическа подкрепа за:
1. Оптимално развитие на силните страни и способности;
2. Коригиране и компенсиране на обучителните затруднения;
3. Постигане на очакваните резултати от обучението;
4. Стимулиране на цялостното развитие на учениците за успешна социална и професионална 
реализация.
5. Разработване и прилагане програми за подкрепа и обучение на семействата на децата и 
учениците, които се обучават в центъра
Центърът за специална образователна подкрепа извършва:

1. Диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с деца иученици, за 
които оценката на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото 
образование е установила, че съобразно образователните им потребности може да се обучават 
в център за специална образователна подкрепа;

2. Педагогическа и психологическа подкрепа;
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3. Прилага програми з| подкрепащ обучение за семействата на децата и учениците, които се 
обучават в ЦСОП; ?
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4. Обучение на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и 
професионално обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация 
и/или за придобиване на квалификация по част от професия.

5. Може да организира и да предоставя допълнителна подкрепа на деца и ученици със 
специални образоватрлни потребности, които се обучават в детски градини и в училища чрез 
включването им в rpyr|Vi за терапевтични и рехабилитационни дейности в центъра за специална 
образователна пфдкр^па.
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Осъгцествявайе на взаимодействие с другите образователни институции в 
системата на предучилищното и училищното образование, със 
специализираните институции за деца, със социалните услуги в общността, с 
родителите и с обществото за осъществяване на консултативна и координираща 
функция.
Създаване организация за осигуряване на необходимите материални, финансови и 
човешки ресурси за обучението и допълнителната подкрепа на децата и учениците със 
специални образователни потребности
Разработване и прилагане програми за подкрепа и обучение на семействата на децата 
и учениците, които се обучават в центъра.

МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ:



1. Провеждане на информационна кампания в началото на учебната година с 
ученици и родители за запознаване с училищна документация с оглед 
законовите разпоредби и ДОС, регламентираща дейността на ЦСОП.

Срок: до 30.09.2019г.
Отговорник: Директор, ЗДУД

2. Организиране и координиране на екипни срещи и съвместни дейности с 
екипите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални 
образователни потребности от детските градини и училищата;

Срок: през2019/20уч.г.
Отговорник: ЗДУД

3. Развиване на разнообразни форми на сътрудничество с институции, с 
физически лица и с юридически лица с нестопанска цел за подпомагане 
предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие и на 
социално включване на децата и учениците със специални образователни 
потребности.

Срок: през2019/20уч.г.
Отговорник: ЗДУД

4. Осигуряване на диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична 
работа с деца и ученици в ЦСОП и при необходимост в училища и детските градини.

У Срок: през2019/20уч.г
* ь Отговорник: КЕ) it

5. Участие  ̂ в екипи за подкрепа за личностно развитие в детски градини и 
училища и/шщ в регионални екипи за подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците със специални образователни потребности в регионални 
центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование при

I оценката на индивидуалните потребности на децата и учениците.
; ij Срок: през2019/20уч.г.

Отговорник: Зам. Директор, КЕ
6. Осъществяване на групова и/или индивидуална терапия и рехабилитация
I <j (психологическа подкрепа, логопедична подкрепа, арттерапия, кинезитерапия, 

ерютерапия и други) и на занимания по интереси (ателиета по интереси, 
музикални занимания, спортни занимания и други) като част от подкрепата за 

: личностно развитие за оптимално развитие на силните страни и способностите 
на децата и учениците, коригиране и компенсиране на затрудненията на 
децата и учениците за постигане на очакваните резултати от обучението;

Срок: през2019/20уч.г 
Отговорник: Зам. Директор, Кп

7. Разработване на програма за интеграция и включване на ученици със СОП и 
множество увреждания от ЦСОП в занимания по интереси, учебни часове, 
извънкласни дейности и други съвместни мероприятия в 
общообразователните училища, в които са записани.

Срок: до 15.10.2019г.
Отговорник: Комисия

8. Запознаване на родителите с организацията на образователния процес и на 
подкрепата за личностно развитие, както и с конкретни начини за подкрепа на 
самоподготовката на децата им;



Срок: през 2019/2020 г 
Отговорник :,КЕ

9. Осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси й организиран 
Отдих и адаптиран спорт в мултикултурна образователна среда, съчетана с 
традициите и обичаи на отделните етнически групи. Включване на родители, 
като партньори. ’ .

, Срок: през 2019/2020 г.
Отговорник: 

учители, комисия
10 Развитие на адаптивни видове спорт /боче, волейбол/, организиране на турнири, 

състезания, съвместни игри.
Срок: през 2019/2020 г.

Отговорник: учители, комисия
11. Провеждане на активна проектна дейност за реализиране на поставените цели за 

формиране на успешна визия и мисия на ЦСОП-Велинград
Срок: през 2019/2020 г.

Отговорник: педагогически специалисти, комисия
12. Осъществяване на интензивна квалификационна дейност за постигане на европейски 

стандарти в областта на специална педагогика, изучаване и прилагане на иновации и 
международен опит.

Срок: през 2019/2020 г.
Отговорник: педагогически специалисти, комисия


