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      СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ - ПЛЕВЕН 
 

  Директор 064/824894; Зам.-директор УД 064/824229; Зам.-директор СД 064/822952; 

гр. Плевен, ул.„Ген. Владимир Вазов“ № 1, www.supleven.bg,  е-mail: supleven@abv.bg 

 

ДО  

ПАВЛИН СТОЯНОВ 

ДИРЕКТОР НА  

СУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”  

ПЛЕВЕН 

    

 

ДОКЛАД НА КООРДИНАТОРА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И КООРДИНИРАНЕ НА 

ПРОЦЕСА НА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА 

ПРЕЗ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

На децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование се 

предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, която осигурява 

подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и 

уменията им. Общата подкрепа за личностно развитие в училището е насочена към всички 

ученици и включва:  екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

занимания по интереси; грижа за здравето; ранно оценяване на потребностите и превенция 

на обучителните затруднения; поощряване с морални и материални награди; дейности за 

превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение. 

Основните приоритети в работата на училищния екип са:  

 - приобщаването на новопостъпилите ученици; 

 - постигане на максимални резултати по отношение на обучението и възпитанието на 

учениците; 

 - поддържане на добрата екипност и координация на дейностите с педагогическите 

специалисти и родители на учениците ;  

- консултиране и подкрепа на ученици в риск, ученици 

 

 с обучителни затруднения, както и активното участие на родителите в процеса на 

развитието им. 

 

1. Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти. 

Извършени дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното 

поведение. 

 През учебната година периодично са провеждани регулярни срещи. Посредници за 

разрешаване на възникналите конфликтите са: Ани Ефтимова – педагогически съветник, 

класният ръководител, учител по специализирана подготовка, родителите на ученика. 

Проведени срещи-разговори между ученици и техните родители както следва: 

Теодор Бековски – ученик от 5 А клас относно преодоляване на проблемно поведение 

и затруднения в комуникацията с връстници. 

http://www.supleven.bg/
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Константин Цветанов - ученик от V Б клас относно подкрепа за преодоляване на 

проблем свързан с  проблемно поведение и лоша дисциплина. 

Димитър Панталеев – ученик от V Б клас във връзка с преодоляване на проблем 

свързан с проблемно поведение и лоша дисциплина. 

Ростислав Пейчев –  ученик от VI Б клас  във връзка с преодоляване на проблем – 

отсъствия и липса на мотивация за учене. 

Даяна Дерекова – ученичка от VІІ Б клас във връзка с преодоляване на проблем – лоша 

дисциплина и неангажираност към учебния процес. 

Мартин Мотовски – ученик от VІІ А клас във връзка с преодоляване на проблем – 

лоша дисциплина и отсъствия по неуважителни причини. 

Хуанита Аспарухова – ученичка от VІІІ В клас във връзка с преодоляване на проблеми 

– лоша дисциплина и неангажираност към учебния процес. 

Даниел Трифонов – ученик от VІІІ Б  клас във връзка с преодоляване на проблем – 

лоша дисциплина и неангажираност към учебния процес. 

2.  След направен анализ на входно равнище и подадена информация от учителите 

по учебни предмети съгласно Заповед №РД-17-215/19.10.2020 г. утвърден график за 

консултации  и оказване на  подкрепа за преодоляване на обучителни затруднения чрез даване 

на допълнителни консултации. Проведените консултации са отразени в тетрадка-дневник. 

3. Консултации с учениците по учебни предмети съгласно чл. 18, ал. 1 от 

Наредба за приобщаващото образование и Заповед № РД-17-99/16.09.2020 г., Заповед 

№РД 17-345/04.01.2021 г.  и Заповед № РД-17- 404/15.02.2021 г. на директора: 

Име/клас  на детето/ученика Учебен предмет Резултати 

1. Юлиян Рашков  VІ б 

2. Тихомир Нанов VІ б 

3. Ивайло Георгиев VІ б 

4. Ростислав Пейчев VІ б 

5. Ивана Ивайлова VІ б 

6. Светослава Асенова VІ б 

7. Галин Иванов ХІ б 

8. Станислав Николов ХІ б 

9. Данаил Андреев ХІ б 

 

БЕЛ – Сашка 

Петрова 

Овладяване на 

пропуските и показване 

на положителни 

резултати в учебните 

часове 

10. Ралица Методиева ХІІ б 

11. Елка Панайотова ХІІ А 

 

БЕЛ 

Светлин Петров 

Овладяване на 

пропуските  

12. Леонардо Тодоров VІІ а 

13. Алекс Захариев VІІ а 

14. Тонислав Тодоров VІІ б 

15. Габриел Георгиев VІІ а 

16. Християн Тодоров VІІ а 

17. Мартин Мотовски VІІ а 

18. Даяна Дерекова VІІ б 

БЕЛ 

Маринела 

Любенова 

Овладяване на 

пропуските  

19. Александър Тодоров VІ а 

20. Алекс Феимов VІ а 

БЕЛ 

Гергана 

Драганова 

 

Овладяване на 

пропуските  
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21. Зенгин Стефанов Х б 

22. Ивайло Ангелов Х б 

23. Джовани Добрев VІІІ б 

24. Антонио Бакалов VІІІ б 

25. Христо Киткарски VІІІ б  

Математика  

Янка Великова 

Овладяване на 

пропуските 

26. Габриел Ангелов VІІ а 

27. Мартин Мотовски VІІ а 

Математика  

Цветомира 

Димитрова 

Овладяване на 

пропуските 

28. Митко Митков VІ б 

29. Мартин Илиев VІ б 

30. Нели Спасова VІ б 

31. Ивана Хариева VІ б 

32. Изабел Маринова VІ б 

Математика  

Галина Филатова 

Овладяване на 

пропуските 

33. Константин Цветано  V Б 

34. Юлиян Рашков  VІ б 

35. Ивайло Георгиев VІ б 

36. Теодор Бековски V а 

37. Катрин Захариева V а 

38. Даяна Бенова V а 

39. Натали Костова V а 

40. Христо Киткарски VІІІ б 

ИЦ  

Камелия 

Кесарска 

Овладяване на 

пропуските  

41. Михаела Данаилова  ІХ а 

42. Моника Георгиева  ІХ а 

43. Никол Гацова  ІХ а 

44. Симона Николова ІХ  а 

45. Преслава Славчева ІХ а 

ХООС 

Татяна Иванова 

Овладяване на 

пропуските  

46. Алекс Феимов – VІ а 

47. Ивелин Николаев VІ а 

Физика и 

астрономи  

Пепа Борисова 

Овладяване на 

пропуските 

48.  Алекс Тончева VІ а 

49. Лия Миткова VІ а 

50. Мартин Данчев VІ а 

Английски език 

Рени Вълкова 

Овладяване на 

пропуските 

 

 

Проведените от учителите консултации за първия и втория учебен срок документално 

са отразени в тетрадка за консултации по дати, теми и участващи ученици. 

4. Консултации/обучение по учебни предмети на основание чл. 27 от Наредба за 

приобщаващо образование/ Дейности по превенция на обучителните затруднения и 

заповед № РД-17- 404/15.02.2021 г. на директора. 

След направен анализ на резултатите от приключване на първия учебен срок и поради 

получени слаби оценки за учениците е утвърден график за провеждане на допълнителни 

консултации. 

Проведените  консултации са отразени в тетрадка дневник по дати, теми и 

присъстващи ученици. 

5. Занимания по интереси – през учебната 2020/2021 г. не бяха сформирани групи за 

Занимания по интереси. 
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6. Анализ на работата с родители. 

В повечето от възникналите конкретни ситуации имаме подкрепата,  разбирането и 

съдействието от страна на родителите. Не срещнахме подкрепа и съдействие от родителите 

на Теодор Бековски, което доведе до редица затруднения свързани с процеса на приобщаване 

и адаптиране на ученика към училищната среда. 

Подкрепата им ни е необходима за преодоляване на трудностите, свързани с 

възпитанието и обучението на децата им.  

Пълноценното общуване с родителите е с цел  привлечането им като партньори и 

работа в екип.   В училището е утвърдена училищна програма за взаимодействие със 

семейството, при изпълнение на стратегията за възпитателната работа в 

образователните институции 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: СУ „Георги Бенковски” – Плевен  чрез екипна работа изградена 

ефективна и добра система за координираност, съгласуване и контрол по изпълнение на 

дейностите за обща подкрепа. 

 

 

Изготвил доклада ГРЕТА ПЕТРОВА – ЗДУД И КООРДИНАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:  

Грета Петрова – ЗДУД и координатор на екипа 

Докладът е приет с решение №16 на педагогически съвет  проведен на 29.06.2018 г. 


