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I. Мисия и цели на плана 
 

- Пълноценна обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците 

- Пълноценна социализация на учениците  с цел овладяване на компетенции, знания и  

умения за усвояване на желани професии 

 -  Осъзнаване на взаимните ползи от образование и култура за подобряване на 

жизнения стандарт и начин на живот 

-   Подобряване уменията за общуване в интеркултурна среда 

 -  Мотивиране на учениците за пълноценно включване в обществения, социалния 

живот и работа в електронна среда 

 

 

II. Дейности  
 

1. Провеждане  регулярни заседания, в които разглежда постъпили Доклади на класни 

ръководители и учители, свързани с успех и поведение на ученици, които са в риск 
                                                                                Срок: 15.09.2021 г – 30.06.2022 г 

                                                                      Отг. Членовете на ЕОДПЛР 
 

2. Изготвяне и попълване  на Регистър на учениците в риск от отпадане, в който се подава 

конкретна изчерпателна информация и се анализират причините за рисковите ситуации. 

Срок: 15.09.2021 г – 30.06.2022 г. 
                                                                                           Отг. Членовете на ЕОДПЛР 

 

3. Изготвяне на Регистър на случаите с проява на насилие и предприетите за тях мерки.  
 

Срок: 15.09.2021 г – 30.06.2022 г 

                                                                                            Отг. Членовете на ЕОДПЛР 

 

4. Изготвяне на съответните идентификационни карти на ученици в риск, анализиращи 

конкретните причини за това. 
Срок: 15.09.2021 г – 30.06.2022 г 

                                                                                              Отг. Членовете на ЕОДПЛР 

 

5. Изготвяне на индивидуални психологически оценки на ученици, нуждаещи се от 

личностна подкрепа 

 
Срок: постоянен 

Отг. Членовете на ЕОДПЛР 

 

6. Отправяне покани към родителите на учениците, с които Екипът работи, за 

изясняване на конкретните ситуации и оказване на индивидуална подкрепа. 
Срок: постоянен 

Отг. Членовете на ЕОДПЛР 

 

7. Посещаване  домовете на съответните ученици, които имат нужда от подкрепа и 

обстойни разговори с родителите. 
Срок: постоянен 

Отг. Членовете на ЕОДПЛР 

 



8. Индивидуална работа с ученици, нуждаещи се от подкрепа, изразяваща се в 

консултации по учебни дисциплини за преодоляване на обучителни затруднения и 

повишаване на мотивацията за редовно посещаване на учебните занятия. 
Срок: постоянен 

Отг. Членовете на ЕОДПЛР 

 

9.  При необходимост търсене на съдействие  от психолог относно емоционалното 

състояние на ученици, попаднали в рискова ситуация 
Срок: постоянен 

Отг. Членовете на ЕОДПЛР 

 

10. Търсене на съдействие от неправителствени организации с цел оказване на 

подкрепа 
Срок: постоянен 

Отг. Членовете на ЕОДПЛР 

 

 11. Търсене на съдействие от кметовете на съответните населени места на учениците за 

подрепа и подпомагане с информация и дейности. 
Срок: постоянен 

Отг. Членовете на ЕОДПЛР 

 

 

12. Търсене на съдейсвие от   социални  институции с цел оказване на обща и 

индивидуална подкрепа 
Срок: постоянен 

Отг. Членовете на ЕОДПЛР 

 
 

 

13. Цялостна методическа и  психологическа подкрепа от страна на всички предаватели 

и обслужващ персонал  в ПГСС за подрепа на личностно развитие на нуждаещи се 

ученици. 

 
Срок: 30.06.2022 г. 

Отг. Членовете на ЕОДПЛР 

 

 

Планът е отворен за допълнения. 

 

 

                                                                                       Председател на ЕОДПЛР:………….. 

                                                                                                                              / Соня Ганева/ 
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