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1.Предмет

Проучването и подпомагането на психичното развитие и здраве на децата и юношите в 
системата на средното образование, подготовката за образователен и професионален избор 
и адаптирането на учениците към образователната и социалните системи и на последните 
към учениците.

II .Цели:
Превенция на рисковото поведение на учениците в съвместна работа с ръководството и 

учителите, подобряване на самооценката и комуникативните умения на всеки ученик, 
формиране на умения за работа в екип и знания, и умения свързани с гражданското 
образование, подобряване на психоклимата в класовете. Опазване живота и здравето на 
учениците.

III. Задачи:
1. Индивидуално консултиране на учениците и учителите при лични проблеми, 

свързани с междуличностните отношения и учебния процес;
2 Работа с ученици, които имат асоциално и рисково поведение, контролиране на 

поведението им, отсъствията им и воденето на досиета;
3. Диагностика на интелект, личностни качества, социални умения и отношения на 

учениците;
4. Опознаване на междуличностните отношения в класовете и подпомагане на 

класните ръководители при решаване на конфликти и за провеждане час на класа;
5. Консултиране по въпросите свързани с кариерното развитие.
6. Консултиране по въпроси свързани с репродуктивното и сексуално здраве.
7. Превенция на наркомании, СПИН, трафик на хора, здравословно хранене и начин 

на живот, чрез видеолектории, тренинги и масови мероприятия;
8. Провеждане на беседи с учениците от ученическия съвет във връзка с COVID - 19
9. Участие и вземане на решения, в дейностите на УК и МК за БППМН, екип за 

комплексно педагогическо оценяване, комисия за деца в риск, комисия за 
дискриминация, комисия за „Закрила на детето”.

IV. Лейности:

1 .Диагностична.
2. Консултанска.
3. Посредническа.



ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ

1. Диагностициране на входящото равнище на постъпващите в отделните степени 
ученици.
1.1. Изследване на училищната зрялост на първи и пети клас.

Срок: октомври 2021 год.
1.2. “Психологически профил на ученика” -  внимание, мислене, памет -  изследване на 
учениците от V и IX клас.

Срок: октомври 2021 год.; март 2022 год.
1.3. Обобщаване на резултатите и информиране на класните ръководители и 
родителите.

Срок: ноември 2021 год.; март 2022 год.
2. Диагностициране на затрудненията в интелектуалната, личностната и 
поведенческата сфера на учениците:
2.1. Набиране на информация за ученици с проблеми в развитието -  (чрез наблюдения, 
разговори с ученици, класни ръководители и преподаватели, родители, медицински 
лица и др.) и картотекиране на същите.

Срок: периодично
2.2. Набиране на информация за ученици с девиантно поведение, с асоциални прояви, 
проблеми в овладяването на учебния материал и картотекирането им.

Срок: периодично
2.3. Диагностициране на ученици с проблеми в училищната адаптация.

Срок: периодично
2.4. Наблюдаване на процеса на адаптация на петокласници.

Срок: септември, октомври 2021 г.
2.5. Запознаване с новопостъпилите ученици и проследяване процеса на адаптация в 
новата за тях училищна среда.

Срок: периодично
2.6. Провеждане на индивидуални и групови психологически изследвания чрез тестове, 
анкети, разговори и беседи.

Срок: октомври, декември 2021 год., 
февруари, април 2022 год.

3. Идентифициране на надарените ученици, както и на учениците със специфични 
образователни потребности.
3.1. Посещения в удобни часове с оглед получаване на конкретна и обективна 
информация за отделни ученици, паралелки и учители.

Срок: периодично
3.2. Разкриване на деца с изявени наклонности в дадена област на науката, изкуството и 
спорта и създаване на условия за тяхното развиване и реализиране.

Срок: периодично
3.3. Идентифициране на надарените ученици и насочването им към подходящи форми 
за извънкласна и извънучилищна дейност.

Срок: периодично
3.4. Идентифициране на деца с хронични заболявания и подпомаганите им при 
обучителни затруднения.

Срок: периодично
4. Диагностициране на учениците от VII и VIII клас във връзка с професионалния 
им избор на учебно заведение:
4.1. Изнасяне на лекции и провеждане на беседи по теми от професионалното 
ориентиране на учениците от 12 клас.

Срок: м април 2022 г.
4.2. Участие н кандидат -  ученическата борса, провеждана от общината.

Срок: май 2022 год.
4.3. Изготвяне на информационен кът “Къде да учим” за образователното и 
професионално ориентиране на учениците.



Срок: май 2022 год.

КОНСУЛТА ТИВНА ДЕЙНОСТ
1. Индивидуално консултиране на ученици:
1.1. По проблеми, свързани с тяхното поведение.

. Срок: периодично
. . По проблеми, свързани с взаимоотношенията с връстници, родители и учители.

Срок: периодично
1.3. За психичното, личностното и интелектуалното им развитие.

Срок: периодично
1.4. Консултиране на ученици с лоша дисциплина и с трудности в овладяването на 
учебния материал.

_ Срок: периодично
* * Изготвяне на корекционна програма за работа с проблемните ученици.

Срок: периодично
1.6. Консултиране по инцидентно възникнали проблеми и конфликтни ситуации.

Срок: при необходимост
2. Консултиране на учители:
2.1 Консултиране с педагози относно възникнали проблеми с ученици по време на 
учебно-възпитателния процес.

Срок: при необходимост
— . Професионално консултиране по проблеми, произтичащи от взаимодействията им 
с ученици и родителите им.
0  ̂ Срок: при необходимост
~.j . Професионално консултиране по проблеми, произтичащи от взаимодействията им 
с учители и училищното ръководство.
1 Срок: при необходимост
2 .4 . Изготвяне на график за приемни дни и часове за работа с ученици и родители.

Срок: периодично
3. Консултиране на родители:
3.1. По проблеми на взаимоотношенията им с техните деца.
Л 0 Срок: при необходимост
3. _. Провеждане на срещи с родители във връзка с взаимоотношенията на децата 
им с техни съученици, учители и други.
Л Л Срок: периодично
-з.З. По проблеми на личностното, интелектуалното и поведенческото развитие на 
децата им.

Срок: периодично
J.4. Провеждане на разговори с родители във връзка с професионалното
ориентиране на децата им, за избор на професия, адекватна на личностните особености 
на децата им.
„ Срок: периодично
3*5' Осъществяване на контакт с родителите на деца с девиантно поведение с ш>л 
проучване на психическия статус на ученика и съдействие при изработване на 
корекционна програма.
4 „  Срок: при необходимост
4. Консултиране на педагогическия колектив по отношение на:
4.1. Консултиране по отношение на училищния психоклимат.
А1 w Срок: периодично

Участие в педагогическите съвети с консултативни предложения мнения 
анализи, оценки, отчети и други. ’ ния’
Л  ̂ D Срок: периодично

Срок: ежедневно



4.4. Участие в училищната комисия за борба срещу противообществените прояви 
на малолетните и непълнолетните.

Срок: 2021-2022 учебна год.
4.5. Консултиране и координиране с работа на класните ръководители.

Срок: периодично

ГРУПОВА ДЕЙНОСТ
1. Провеждане на семинари за повишаване на комуникативните умения в груповия 
климат сред учениците.

Срок: декември 2020 год.
3. Провеждане на дискусии с учениците по предложени от тях теми, засягащи 
актуални проблеми:
- „Приятелство“,
- „Харесване“,
- „Любов“
- Представяне на презентации пред учениците от различни възрастови групи по теми за 
COVID-19

Срок: постоянен
4. Групова работа с неформални ученически групи по развиване на социални умения и 
правилен избор на социално поведение.

Срок: периодично
5. Участие в родителски срещи и запознаване на родителите с поведението на техните 
ученици.

Срок: постоянен и по покана
6. Изграждане на умения за справяне с различни форми на насилие.

Срок: декември 2021 год.
7. Провеждане на тренинг с учителите за повишаване на познанията им по проблемите 
на наркоманиите.

Срок: април 2022 год.
8. Изграждане на умения сред учениците за справяне с различните форми на насилие.

Срок: постоянен
ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Взаимодействие и решаване на конфликти между ученици, учители, родители и 
училищното ръководство.

Срок: периодично
2. Проучване на евентуални предпоставки за възникване на конфликтни ситуации в 
училище.

Срок: периодично
‘ Провеждане на консултации и разговори при решаване на възникнали в училище 

конфликти на различни равнища.
Срок: при необходимост

4. Съдействие при решаване на конфликти между:
• А) ученици -  учители;

Б) ученици -  родители;
В) учители -  родители;

Срок: периодично
5. Избор на ученически съвети по класове

Срок: м. септември 2021 год.
6. Избор на Ученически парламент

Срок: м. октомври 2021 год.
7. Подпомагане на работата на ученическия съвет.

Срок: периодично
8. Участие пи провеждане на час на класа за обсъждане на проблеми и казуси по 
възпитателната работа, поведението на учениците и други.

Срок: периодично
У.Проучване сред учениците за насилието в училище.



Срок: периодично
10. Включване в работата на училищните комисии.

Срок: периодично

V. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
1. Организиране на съвместни мероприятия с общинската администрация за 
прибиране на подлежащите ученици.
2. Активно използване на възможностите на педагогическия консултативен кабинет 
(ПКК) за психодиагностика от специалисти по професионално ориентиране на 
учениците.
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;
- Кабинет по проблемите на детската личност;
- РУ „Полиция“ -  гр. Хаджидимово
- Кабинет за профилактика на девиантното поведение;
- Детска педагогическа стая;
- Обществени възпитатели;
- Педагогически съветници от други училища;
- Районната и общинската комисии за борба с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни;
Други.

Изготвил: Илвие Кокударева 
Педагогически съветник


