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I. ПРЕДМЕТ 

Проучването и подпомагането на психичното развитие и здраве на децата и юношите в системата на 

средното образование, подготовка за образователен и професионален избор и адаптирането на 

учениците към образователните и социални системи и на последните към учениците. 

II. ЦЕЛИ 

Спомагане за по-успешно преодоляване от учениците на възникнали затруднения в училище, 

семейството и обществото. Създаване на предпоставки и условия за изграждане на високо образовани и 

подготвени за живота в демократичното общество личности. Намаляване на проявите на агресивност в 

училище.  

III. ЗАДАЧИ 

1.        Опознаване и проучване на проблемите на учениците, причините за тяхното възникване и 

активно подпомагане за преодоляването им. 

2.        Усвояване от учениците на умения за саморегулация и самовъзпитание, за създаване на 

положителна самооценка и самостоятелен избор на жизнена позиция. 

3.        Участие в организирането и провеждането на всички училищни класни и извънкласни форми на 

работа по проблемите на гражданското образование и възпитание на учениците. 

4.        Подпомагане на педагогическия колектив по проблемите на възпитателната работа чрез 

диагностична и консултативна дейност на училищните комисии. 

5.        Осъществяване на връзки с държавните и обществените органи и организации, имащи пряко 

отношение към възпитателната работа и професионалното ориентиране на учениците. 

 

 
ДЕЙНОСТИ СРОК 

І. ДИАГНОСТИЧНА: 

 

Начален етап 

1. Запознаване с новопостъпилите ученици и проследяване процеса на 

адаптация в новата за тях училищна среда. 

2.  Изследване  на   входното ниво  на  новопостъпилите ученици – І клас 

3. Избор на УС 

4 .Изграждане на социални умения-„Мандариненото мече“ I, II клас „Как 

да представя себе си“ 

5.Рисувателни социометрични игри I, II, III, IV клас  

 

6 .Определяне равнището на умствено развитие при целия начален етап 

на обучение по заявка на родител или учител            

5. Работа с УС 

 

Среден и горен етап  на обучение 

1.Диагностициране на входящото равнище на постъпващите в отделните 

степени ученици - изследване на училищната зрялост на пети клас. 

2. “Психологически профил на ученика” – внимание, мислене, памет – 

изследване на учениците от V и IX клас. 

 

 

 

м. октомври 

 

 

м. октомври 

м. октомври 

м. ноември и м. декември 

 

м. декември 

 

постоянен 

постоянен 

 

 

 

 

м. октомври 

 

м. ноември 

 

 



3. Обобщаване на резултатите и информиране на класните ръководители 

и родителите. 

4. Диагностициране на затрудненията в интелектуалната, личностната и 

поведенческата сфера на учениците чрез наблюдения, разговори с 

ученици, родители и учители. 

5. Диагностициране на ученици с проблеми в училищната адаптация. 

6. Наблюдаване на процеса на адаптация на петокласници. 

7.Анкети за определяне  интересите на учениците V, VI, VII, VIII клас  

8.Права и задължения на учениците, дискриминация, трафик на хора, 

рисково поведение 

9.Диагностициране на учениците от VII и VIII клас във връзка с 

професионалния им избор на учебно заведение: 

ІІ. КОНСУЛТАТИВНА /Обучителна/ 

Начален етап 

1.Права, задължения и опасности III, IV клас  

2. Техники за оценяване и подобряване на самооценката. Използване на 

визуализацията и въображението I, II, III, IV  

 

3. Моето семейство – „Да изразим обичта с рисунка“ – 

взаимоотношенията в семейството 

4. Провеждане на ученически съвети с цел обсъждане предстоящи 

мероприятия, конкурси. Разглеждане дисциплината и поведението на 

учениците. 

 

Среден и горен етап  на обучение 

 

4. Провеждане на лекции, беседи, презентации в начален, среден и горен 

курс по прогарама „Без свободен час“ на следните теми: 

-       „Насилие между деца“ 

-       „Домашно насилие“ 

-       „Разрешаване на конфликти“ 

-       „Сексуален тормоз“ 

-       „Агресия и нейното проявление“ 

-       „Рисково сексуално поведение“ 

-       „Равнопоставеност на половете“ /презентация/ 

-       „Кибертормоз“ 

5. Права и задължения, дискриминация, трафик на хора, рисково 

поведение V – ХІІ клас 

 

6. Тренинг на емоциите, силата на утвържденията, премахване на 

лошите мисли IX, X, XI и XII 

 

7. Провеждане на индивидуална работа с учениците, станали жертва на 

тормоз/ насилие и ученици с агресивно поведение. 

 І  -  ХІІ  клас 

8. Участие в организирането на училищни мероприятия, извънкласни 

дейности и отбелязването им в брошури и училищен вестник „Свят“ 

9. Отбелязване и п,fвеждане на „Деня на розовата фланелка“ Не на 

м. декември 

 

 

периодично 

 

 

периодично 

 

м. октомври 

 

м. октомври 2019г. и м. 

февруари и юни 2020г. 

м. декември 

 

 

м. април 2020 

 

 

 

 

 

м. октомври 

м. декември 2019г. и м. 

март 2020 г. 

 

м. януари 2020 г. 

 

постоянен 

 

 

 

 

постоянен 

 

 

 

 

 

м. януари 2020 г. 

 

м. март – април 2020 г. 

 

постоянен 

 

 

м. декември 

м. април и м. юни 

м. февруари 



насилието и тормоза в училище  

 

ІІІ. ПОСРЕДНИЧЕСКА 

 
1. Взаимодействие  и  решаване  на  конфликти  между  ученици,  

учители,  родители и училищно ръководство. 

 

2. Проучване на евентуални предпоставки  за  възникване  на  

конфликтни ситуации в училище. 
 

  3.    Подпомагане работата на ученическия парламент. 

      

  4.    Участие при провеждането на час на класа за обсъждане  на   

проблеми и казуси по възпитателната работа, поведението на учениците 

и др. 

 

      5.    Проучване сред учениците за насилието в училище. 

 

      6.    Включване в работата на училищните комисии. 

 

ІV. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1.     Организиране на съвместни мероприятия с общинската 

администрация за прибиране на подлежащите ученици. 

3.     Съвместна дейност с инспектора от детска педагогическа стая 

(ДПС) и полицията. 

4.     Поддържане на постоянни връзки с държавните и общинските 

органи и организации, имащи пряко отношение към работата с децата и 

младежта. 

5.     Създаване и поддържане на трайни връзки с редица институции и 

организации, подпомагащи дейността на училището: 

 Отдел за закрила на детето; 

Педагогически консултативен кабинет; 

Регионална служба по заетостта; 

Детска педагогическа стая; 

Обществени възпитатели; 

Педагогически съветници от други училища; 

Районната и общинската комисии за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни; 

Други. 

 

 

 

 

постоянен 

 

 

 

постоянен 

 

постоянен 

 

 

периодично 

 

 

постоянен 

 

постоянен 

 

 

 

 

периодично и по 

необходимост 

 


