
КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ УЧЕБНА 2017 – 2018 
ГОДИНА 

 

 

    

  ОКТОМВРИ 
 

   № МЕРОПРИЯТИЯ ОТГОВОРНИК 

   

1 

Изготвяне и утвърждаване на графици за 

индивидуалната заетост на ресурсните учители и 

другите специалисти с педагогически функции 
Директорът 

2 

Изготвяне на График за консултации с децата и 

ученици със специални образователни потребности 

от област Силистра, с техните родители, с 

преподаватели и специалисти РУ, 

пед.специалисти 

3 

Изготвяне на Списък - Образец 3 за учебната 

2017/2018 година 
Директорът 

4 

Изработване и утвърждаване на Планове за 

допълнителна подкрепа и ИУП от ресурсните 

учители и другите специалисти с педагогически 

функции. 

РУ,педагогически 

специалисти 

5 

Работна среща-Коментари по съдържанието на 

ЗПУО /Глава девета, раздел 2-свързани с ПЛРДУ/, 

Наредбата за приобщаващото образование 

Н.Ризова,Айсун 

Алиева, 

М. Али, Н.Заид 

6 

Работни срещи с РУ и педагогическите специалисти 

от област Силистра „Администриране на 

допълнителната подкрепа в процеса на ПО” – 

уеднаквяване на контролираната документация” 

Директор, 

Зам.директор 

7 

Оказване на методическа подкрепа на учебните 

заведения в областта при осъществяването на 

процеса на приобщаващото образование- по заявени 

теми за квалификационни обучения на РЕПЛР 
 

8 „Работилница-говорилница” 

Кр.Райнова, 

Цв.Василева 

    

 

 



КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ УЧЕБНА 2017 – 2018 
ГОДИНА 

 

 

 

НОЕМВРИ 

 
   № МЕРОПРИЯТИЯ ОТГОВОРНИК 

   

1 

«На приобщаващо кафе» – работни срещи за 

коментиране на зададени казуси, намиране на 

решения и прилагане на конкретни техники и 

дидактически средства. 

Б.Костова, Гр. 

Михайлова, 

Зл.Димитрова 

2 

КОНКУРС „Приобщаващи практики в 

класната стая” – споделяне на добър опит или 

конкретни случаи от учители, класни и групови 

ръководители в ДГ и училища-презентация, 

текст. 

Директорът, 

Зам.директорът и 

Екипи 

3 

КОНКУРС „Час по приобщаване” – споделяне 

на опит от РУ и педагогически специалисти, 

работещи за осъществяване на допълнителна 

подкрепа- презентация. 

Директорът, 

Зам.директорът и 

Екипи 

4 

Оказване на методическа подкрепа на учебните 

заведения в областта при осъществяването на 

процеса на приобщаващото образование- по 

заявуне теми за квалификационни обучения 

на РЕПЛР 
 

5 „Работилница-говорилница” 

Кр.Райнова, 

Цв.Василева 

   

    

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ УЧЕБНА 2017 – 2018 
ГОДИНА 

 

 

 

                           ДЕКЕМВРИ 

 
   № МЕРОПРИЯТИЯ ОТГОВОРНИК 

   

1 

Кръгла маса на тема -” Приобщаването започва 

от нас” под патронажа на народния представител 

Ал. Сабанов Екип-Н.Русева, Б.Костова, 

Кр.Райнова, Д. Димитрова 

2 

Включване на родители на ДУСОП в 

организацията и осъществяването на Кръглата 

маса по въпросите на приобщаващото 

образование като страна в процеса, с мнение и 

предложения. Директорът,Кр.Райнова,Р.Йонкова, 

Сн.Иванова 

3 

Създаване на система за въвеждаща, поддържаща 

и надграждаща квалификация на педагогическите 

специалисти свързана с потребностите и 

желанията им. 
Зам.директор и екип 

 

В очакване на Коледа” – весели игри и 

състезания с коледни подаръци/лакомства/ за 

децата от ДГ и 1-4 клас, по общини. 

Д.Нейчева за Т-н, А. Алиева за 

Дулово, Пл.Александров за 

Главиница, Р.Йорданова Сс 

 

Оказване на методическа подкрепа на учебните 

заведения в областта при осъществяването на 

процеса на приобщаващото образование- по 

заявени теми за квалификационни обучения 

на РЕПЛР 
 

   

    

 

 

 

 



КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ УЧЕБНА 2017 – 2018 
ГОДИНА 

 

 

 ЯНУАРИ 

 
   № МЕРОПРИЯТИЯ ОТГОВОРНИК 

   

1 

Работни срещи с РУ и педагогическите 

специалисти от област Силистра -Борса на идеи, 

споделяне на добри практики, решаване на казуси Директор, 

Зам.директор 

2 

Представяне модел-рамка на електронно 

портфолио на учител. 
Г.Митева, ...... 

3 

Оказване на методическа подкрепа на учебните 

заведения в областта при осъществяването на 

процеса на приобщаващото образование- по 

заявени теми за квалификационни обучения на 

РЕПЛР 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ УЧЕБНА 2017 – 2018 
ГОДИНА 

 

 

 

ФЕВРУАРИ 

 
   № МЕРОПРИЯТИЯ ОТГОВОРНИК 

   

1 

Изготвяне на доклади за образователните 

потребности и постигнатите резултати в 

обучението на децата/учениците със СОП РУ, пед. 

специалисти 

2 

Работна среща- Съдържанието на Правилника за 

дейността на РЦПППО. 

Н. Ризова, А. 

Алиева, 

М.Али,Н. Заид 

3 

„ Креативността в нашата работа- „Борса на идеи“. Сн. Иванова, Цв. 

Василева 

4 

Оказване на методическа подкрепа на учебните 

заведения в областта при осъществяването на 

процеса на приобщаващото образование- по 

заявени теми за квалификационни обучения на 

РЕПЛР 
 

5 

Педагогически съвет за отчитане резултатите от 

дейностите на РЦПППО през първия учебен срок. Директорът 

   

6 

Организация за осъществяване на Ден на 

логопедията Логопеди и РУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ УЧЕБНА 2017 – 2018 
ГОДИНА 

 

 

 

МАРТ 

 
   № МЕРОПРИЯТИЯ ОТГОВОРНИК 

   

1 

Ден на логопедията – приемни по общини за 

диагностика на деца с езиково-говорни нарушения Ил.Събева и 

екип 

2 

Стратегии в помощ на преподаването-как да 

разберем дали информацията ни е разбрана от 

ДУСОП/ Да направим комуникацията с ДУСОП 

ефективна и приятна 

Р.Йонкова, 

М.Енчева, 

Цв.Василева 

3 

Световен ден на хората със Синдром на Даун – 

благотворителен базар с изработени от ДУСОП 

предмети. Цел-подпомагане организацията и 

осъществяването на спортните празници за 1 юни 
Д. Бонев и екип 

4 

Международен ден за повишаване 

информираността за аутизма- информационна 

кампания по общини 

Цв.Василева и 

екип 

5 

Оказване на методическа подкрепа на учебните 

заведения в областта при осъществяването на 

процеса на приобщаващото образование- по 

заявени теми за квалификационни обучения на 

РЕПЛР 
 

6 „Работилница-говорилница” 

Кр.Райнова, 

Цв.Василева 

    

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ УЧЕБНА 2017 – 2018 
ГОДИНА 

 

 

 

АПРИЛ 

 
   № МЕРОПРИЯТИЯ ОТГОВОРНИК 

   

1 

Организиране и провеждане на «Седмица на 

отворените врати» на РЦПППО Силистра. 

Директор, 

ресурсни 

учители, 

психолози, 

логопеди 

2 

Включване на родители на ДУСОП в организацията 

и осъществяването на „Седмица на отворените 

врати”. РУ и 

пед.специалисти 

3 

Изискване на информация за нуждаещи се от 

отлагане от обучение в първи клас деца от ПГ на 

детските градини 
РЕПЛР 

4 

Оказване на методическа подкрепа на учебните 

заведения в областта при осъществяването на 

процеса на приобщаващото образование- по 

заявени теми за квалификационни обучения на 

РЕПЛР 

 

5 „Работилница-говорилница” 

Кр.Райнова, 

Цв.Василева 

    

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ УЧЕБНА 2017 – 2018 
ГОДИНА 

 

 

 

 

МАЙ 

 
   № МЕРОПРИЯТИЯ ОТГОВОРНИК 

   

1 

Информиране на родителите за възможностите за 

продължаване на образованието или за придобиване 

на професионална квалификация на учениците със 

СОП след 7 и 10 клас . 
РЕПЛР 

2 

Работни срещи с РУ и педагогическите специалисти 

от област Силистра „Сензорно-интегративна 

терапия”. Приключване на учебната година. 

Директор, 

Зам.директор 

3 

Дискусия на тема : „Да търсим „най-добрата 

педагогическа практика“ или да намираме най-

доброто индивидуално решение. “ 

Д.Драгнева, 

П.Анчева, Ел. 

Маринова 

4 

„Моето първо посещение в регионалната 

библиотека” – мероприятие с деца от ПГ на ДГ в 

гр.Силистра. 

Пр. Ангелова и 

екип 

5 

Попълване на електронно портфолио на 

педагогическите специалисти с данни за състоянието 

на квалификацията и кариерното им развитие. 

Зам.директор и 

екип 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ УЧЕБНА 2017 – 2018 
ГОДИНА 

 

 

 

   ЮНИ 

 
   № МЕРОПРИЯТИЯ ОТГОВОРНИК 

   

1 

Първи юни -Международен ден на детето – 

спортен празник по общини 

Ат.Станев за Т-н, 

Н.Заид за Д-во, 

Сн.Иванова за Сс, 

Пл.Александров 

за Главиница 

2 

Попълване на електронно портфолио на 

педагогическите специалисти с данни за 

състоянието на квалификацията и кариерното им 

развитие. Зам.директор и 

екип 

3 

Годишен педагогически съвет за отчитане 

дейността на РЦПППО през учебната година 
Директорът 

4 Лятна занималня с деца на ресурсно подпомагане РУ, специалисти 

    

 


