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Утвърдил:.................. 

/Н.Владимирова/ 

Директор на ОУ”Димитър Благоев" 

В.Търново 

 

ГОДИШЕН ПЛАН 

за учебната 2020/2021 година 

 на Екипа за Обща подкрепа за 

личностно развитие 

при ОУ „Димитър Благоев" - гр. Велико Търново 

 

 

Дата Тема /разглеждани въпроси/ 

 

Присъстващи 

Септември 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

1  Сформиране на екипа. 

2.Разпределяне на функциите и разработване на 

годишен   план-график на екипа за учебната 

2020/2021г. 

3.  Провеждане на обследване на учениците 

4. Изготвяне на необходимата документация за 

работата на екипа тодишен план-график,  

Индивидуален план /ИП/ за работа с учениците. 

Координатор  

Психолог  

Логопед 

 Класни 

ръководители 

Учители по 

предмети и ЦДО  

Октомври 

2020г. 

1.   Разглеждане   на   Заявления   от   родители,   

които желаят децата им да бъдат включени в групата 

за Обща подкрепа за личностно развитие. 

2..Съставяне  на доклади  и  становища  на членовете  

на екипа. 

3.    Изготвяне на график за работа с родители и 

учители 

4.   Разни 

Координатор  

 Психолог 

Логопед 

Класни 

ръководители 

 Учители по 

предмети и ЦДО  

Ноември 

2020г. 

1 Текущи въпроси 2020г.           

 2. Разни 

 

 

Декември 

2020г. 

1.Провеждане на съвместно заседание с МО на 

училището. Обсъждане на" Вариантност  и търсене 

на разнообразие в подхода при изготвяне на урочната 

структура за учениците от групата за обща подкрепа. 

2.Текущи задачи. 

Членове на екипа 

Класни 

ръководители 

Учителите по 

отделните 

предмети 

Януари 

2021г. 

Първо заседание 

1.  Проверка на документацията на екипа и на 

учениците от групата по Обща подкрепа за личностно 

Координатор  

Членове на екипа 

Класни 



развитие. 

2.   Доклади  от членовете  на  Екипа,   които  

проследяват развитието на учениците от групата   за 

края на   учебната 

година. 

3.Текущи въпроси. 

ръководители 

Учители по 

предмети и ЦДО 

Февруари 

2021г. 

Второ заседание 

1.Съставяне на доклад - анализ на работата - Екипа за 

обща подкрепа за личностно развитие. 

2.   Обсъждане   на   доклада   и   неговото   приемане   

от членовете на Екипа. 

 

Координатор  

Членове на екипа 

Класни 

ръководители 

Учители по 

предмети и ЦДО 

Март 

2021г. 

1.Теущи въпроси. 

2.Разни 

 

 

 

Членове на екипа  

Класни 

ръководители 

Учителите по 

отделните 

предмети 

Април 

2021г. 

1.Теущи въпроси. 

2.Разни 

 

 

Членове на екипа  

Класни 

ръководители 

Учителите по 

отделните 

предмети 

Май 

2021г. 

1.Теущи въпроси. 

2.Разни 

 

 

Членове на екипа  

Класни 

ръководители 

Учителите по 

отделните 

предмети 

Юни 

2021г. 

1.Доклади  от членовете  на  Екипа,   които  

проследяват развитието на учениците от групата   за 

края на   учебната 

година. 

2.Текущи въпроси. 

 

Второ заседание 

1.Съставяне на доклад - анализ на работата - Екипа за 

обща подкрепа за личностно развитие. 

2.   Обсъждане   на   доклада   и   неговото   приемане   

от членовете на Екипа. 

Членове на екипа  

Класни 

ръководители 

Учителите по 

отделните 

предмети 

Юли 

2021г. 

1.Теущи въпроси. 

2.Разни 

 

 

 

Членове на екипа  

Класни 

ръководители 

Учителите по 

отделните 

предмети 

 


