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ПЛАН 

За дейността на Педагогическия екип за ключови компетентности на ресурсните учители, логопед  и психолог 

през учебна 2022/2023 година 
 

 

 

I. СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ЕКИП ЗА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

  

          

 

            Председател: Илиана Кръстева Христова – ресурсен учител 

            Членове:       Румяна Димитрова Митевска – ресурсен учител 

                                  Виктория Иванова Милова   -  ресурсен учител 

                                  Десислава Атанасова Иванова – логопед 

                                  Йордан Иванов Тодоров – ресурсен учител  и психолог 
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II. ТЕМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИИ 

1. На училищно ниво: 

 

1.1 Педагогическия екип за ключови компетентности в полза на учебно-възпитателния процес .  

1.2 Съвременното обучение в условията на COVID -19 . 

1.3 Приложение на ИКТ в учебно – възпитателния процес.  

1.4 Новости в нормативната уредба . 

1.5 Интерактивно обучение – новости и добри практики . 

1.6 Квалификационно обучение  на училищните екипи  за подпомагане обучението и възпитанието на ученици със СОП, от етнически малцинства и социално слаби 

семейства . 

 

2. На ниво педагогически екип: 

 

2.1 Изграждане на подкрепяща среда на учениците със СОП. 

2.2 Изготвяне на индивидуални програми за обучение и развитие на учениците 

2. 3. Създаване на толерантна среда за участие в училищния живот. 

2. 4. Извършване на консултативна дейност на други деца и ученици, които изостават в обучението си. 
2.5 Разширяване на подкрепящата среда с ефективно включване на институциите, имащи пряко отношение към работата с деца с увреждания, в неравностойно социално 

положение, закрила на децата в риск и др. и подобряване на координацията между отделните институции. 

 

III.  ЗАСЕДАНИЯ НА   ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ЕКИП ЗА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

 

1. Заседания на ПЕКК 

 

№ Период на провеждане Теми/ въпроси за обсъждане/ работа Представящ темата Очакван резултат  

 

Заседание № 1 

 19. 09.2022 г. Обсъждане на  индивидуалните учебните програми  и 

Индивидуални учебни планове. Запознаване с новостите на 

Наредбата за приобщаващото образование. 

Запознаване с плана на ПЕКК 

Председател на ПЕКК  Подготовка на индивидуалните 

учебни програми на учениците 

със СОП 

Подготовка за откриването на 

новата учебна година  

 

Заседание № 2 



 

 

 11.10.2022 г. Контролна дейност на ПЕКК  
 

Председател на ПЕКК Контрол и съгласуване на ПЕКК 

 

Подкрепа на личностно 

развитие на ученика   

Заседание № 3  

 05.12.2022 г. Консултации между учители и задълбочаване на между 

предметните връзки  

Обсъждане на предстоящите Коледни  и новогодишни празници 

и подготовката за тях.  

Председател на ПЕКК 

 

Подготовка на Коледни и 

Новогодишни празници  

    Споделяне на добри практики; 

ефективност  

 

Заседание № 4  

 03.02.2023 г.  Отчитане  и анализ на резултатите от първият учебен срок на 

Индивидуалните учебни програми на учениците със СОП 

Илиана Христова Отстраняване на пропуските 

   

   Заседание № 5 

 10.04.2023 г.  Оказване на Педагогическа помощ на учителите предметници Учителите на ПЕКК Подкрепа за личностно развитие 

   

 

     Заседание № 6 

 Годишен съвет  Отчитане и анализ на резултатите от обучението на учениците в 

края на втория учебен срок  

 

Изготвяне на доклад – анализ за работата на ПЕКК през учебната 

година 

Председател на ПЕКК Подкрепа за личностно развитие 

 

  

 

 

 

 

 

 

2. Направления на работата в ПЕКК 

 2.1. Методическа работа 



 

 

  2.1.1. Дейности 

 

№ Дейност Период на реализиране Отговорник Резултат 

 Повишаване на квалификацията на ПС 

 Повишаване на ПКС или придобиване на допълнителна 

професионална квалификация 

дългосрочно  Румяна Митевска Повишаване на 

компетентностите на 

педагогическите специалисти 

 Съвместни инициативи с другите методични обединения  постоянен  Румяна  Митовска  Обмен на опит  

 Участие в професионални конкурси, фестивали, конференции на 

училищно, областно, национално или международно равнище 

- изписват се предварително, когато има информация  

Според графика на РУО гр. 

Плевен 

До края на учебната година 

Учителите от ПЕКК Повишаване на 

компетентностите на 

педагогическите специалисти 

 Провеждане на съвещания в ПЕКК във връзка с:  

 

• Прилагане на интерактивни методи на работа на деца и 

ученици със СОП 

• Изграждане на практически умения у учениците 

 

Постоянен  Учителите от ПЕКК Подобряване на ОВП чрез 

различни методи на работа- 

работа в екип, работа в малки 

групи, мозъчна атака, дискусия, 

дебати. Решаване на казуси и 

др.  

     

 Организация и провеждане на извънкласна и/ или извънинституционална дейност 

 Ден на Независимостта  м. септември  Румяна Митевска Отбелязване на деня на 

Независимостта  

 Ден на народните будители – 1 ноември  м. ноември  Илиана Христова Отбелязване на деня на 

народните будители  

  

 Патронен празник на училището – 07.12.2022г. 

Коледна изложба и коледен концерт 

 

м. декември  Виктория Милова 

Десислава Иванова 

Илиана Христова 

Румяна Митевска 

Виктория Милова 

Десислава Иванова 

Йордан Тодоров 

 Отбелязване на празника на 

училището 

 

Организиране на коледно 

тържество  

 

  

 Отчитане на резултатите от изпълнението на ИУП на учениците със 

СОП през І- вия учебен срок. 

 

Отразяване на резултатите в индивидуалната образователна програма, 

внасяне на промени. 

 

Изготвяне на доклад за динамиката в развитието на всяко дете в края 

на І-ия учебен срок. 

 

Обсъждане на програмата и промяната й при необходимост за ІІ-рия 

м. януари Учителите от ПЕКК Подкрепа за личностно 
развитие 



 

 

учебен срок 

 

 Организиране на работилница за мартеници м. март  Всички учители  Отбелязване на „Баба Марта“  

 Тържествено честване на Националния празник на Република 

България  

м. март  Учителите от ПЕКК Подготовка и участие в 

Националният празник 

 Изложба на тема „Пролетни празници“ м.март/април Учителите от ПЕКК Организиране на Изложба 

 Провеждане на обучение в ПЕКК във връзка с работата с родителите м. март Учителите от ПЕКК 

 

 

Подкрепа за личностно 
развитие 
 
  

 Текущи  въпроси м. април Учителите от ПЕКК 

 

 

Подкрепа за личностно 
развитие 
 
  

 Тържествено честване на 24-май  

 
Отчитане на резултатите от изпълнението на ИУП на децата/ 

учениците със СОП на през учебната година. 

 
  
Изготвяне на доклади за динамиката в развитието на всяко 
 
дете през втория учебен срок. 

м. май  

 

 

м. май, юни 

  Учителите от ПЕКК  

 
Подкрепа за личностно 
развитие 
 
 
 

 Обмен на опит 

 Презентация на тема «Взаимодействие между ресурсен и масов 

учител» 

 

м. декември 2022г. Румяна Митевска Подкрепа за личностно 
развитие 
 

      

 Организиране на работни срещи с колегите от други тематични 

направления и от начален курс  на тема „Проблеми на  

взаимоотношенията учител – ученик - родител“   

постоянен Йордан Тодоров Подкрепа за личностно 
развитие 
 

 Обсъждане на добри практики, свързани с прилагането на 

интерактивни методи на деца със СОП 

 м.февруари 2022 г. Румяна Митевска Споделяне на добри практики; 

ефективност  

     

 

2.2. Организационна  

 

№ Дейност Период на реализиране Отговорник Резултат 

     

 Разработване и приемане на график за провеждане на заседанията на  13.  09.2021г.  Председател на ПЕКК Съгласуване на дейностите с 



 

 

ПЕКК членовете на методичното 

обединение 

 Изготвяне на индивидуалниучебните програми за учениците със СОП 

и утвърждаването им от директора               

 

30. 09.2021 г. Членовете на ПЕКК  Утвърждаването  от директора               

 

 Анализ на резултатите от обучението на учениците по предметите от 

Индивидуалните учебни програми на всеки ученик 

В края на всеки срок  Членовете на ПЕКК Подобряване на обучението на 

учениците  

 Работа по модернизацията  на работното място, систематизиране на наличната МТБ, методически и дидактически материали 

 Работа по поддържане или оборудване  на кабинети/ стаи  Постоянен  Членовете на ПЕКК Поддържане на Материалната 

база  

 Създаване и допълване на банка с материали за диагностициране (вкл. 

проверка и оценка) на учениците със СОП 

Постоянен  Членове на ПЕКК Ефективно прилагане на 

компетентностите  по различни 

предмети  

 Създаване на интерактивни продукти (презентации и др.) за 

подобряване работата с учениците 

Постоянен  Членовете на ПЕКК Овладяване и прилагане на 

компетентностите  

 Работа с изявени ученици, както и с ученици, имащи образователни затруднения  

 Подготовка на ученици за участие в конкурси, изложби, конференции 

на различно ниво (могат да бъдат изписани на отделни редове 

конкурсите, конференциите, когато има информация за тях) 

Постоянен  Членове на ПЕКК  Практическо прилагане на 

придобитите умения на знания 

и компетентности на учениците  

 Работа с учениците, срещащи затруднения при усвояването 

на учебния материал  

Постоянен  Членове на ПЕКК Подобряване на обучението; 

личността подкрепа  

 

Председател на ПЕКК: Илиана Христова ……………………… 

Членове на ПЕКК: 1. Румяна Митевска………………………                           

                                                                                                                  2. Виктория  Милова……………………. 

   3. Десислава Иванова…………………….. 

                                                                                                                               4. Йордан  Тодоров…………………….. 
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