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ГОДИШЕН ПЛАН 

НА  БОЛНИЧНИ УЧИТЕЛИ КЪМ ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ПЕДИАТРИЯ ПРИ 

МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ”, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. 

Специфичната болнична обстановка и Пандемията от Ковит 19 налага организацията и 

провеждането на учебните часове да се извършва в индивидуална форма и по 

индивидуална програма като има следните цели:  

1. Компенсиране на пропуските в знанията по отделните учебни предмети по време на 

болничното лечение. 

 2. С всеки ученик да се работи индивидуално, съобразявайки се с поставената диагноза 

и моментното здравословно състояние.  

3. Обучението да се провежда след предварително взето мнение и разрешение от лекар 

и родител за готовност за учене.  

4. Обучението да бъде съобразено с Правилника за вътрешния ред на ПО както и с 

манипулациите, и процедурите назначени за оздравителния процес на всяко дете.  

5. Предварително предразполагане и мотивиране на ученика за учебна работа. 

 6. Учебната работа да се провежда след предварително запознаване с пропуските в 

знанията по отделните учебни предмети и пропуснатите методични единици. 

7. Диференцирано да се работи с всяко дете в зависимост от индивидуалните му 

възможности за възприемане, запомняне, осмисляне на учебното съдържание.  

8. Да се работи в интерес на детето, зачитайки неговото достойнство, уникалност и 

потенциал.  

9. Осигуряване на спокойна атмосфера на работа.  

10. Създаване на приятна емоционална атмосфера за деца от предучилищна възраст 

чрез съчетаване на играта с ученето.  



11. Да се работи в насока:  

Компетентност в областта на българския език 

 Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните 

науки  

Социални и граждански компетентности  

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт  

12. Да се провеждат занимания по интереси, включващи рисуване, игра с пъзел, 

конструктор, образователни игри, като за целта се използват материали и игри, дарени 

от Общински съвет гр. В.Търново, фондации, институции, както и от родители на 

лежащоболните деца в знак на благодарност за грижите, положени от медицинския 

персонал и учителите в ПО.  

13. Популялизиране името на ОУ „Димитър Благоев” чрез участие на ученици от 

същото училище при организиране и провеждане на  календарните празници – Коледа, 

Нова година и Мартенски празници.  

14. Да се работи в екип родител – учител – медицинско лице за изпълнението и 

постигането на поставените цели и задачи.  

                                                                                                                                                        

Отговорници: 1. Стела Хаджидимитрова 

                                                                                                                                                                                 

2. Анелия Тодорова 


