
РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР 
  

БЛАГОЕВГРАД 
 



 
Организация на дейността: 

 
 

Оценяването на децата и 
учениците със СОП и 
завършването им. 



Е к и п 

 



На основание  

Наредба №1/23.01.2009г/   

и 

  чл.28 ал.6; чл.37, ал.3 от 
ППЗНП,в училищата и 
детските градини се 
сформират работни екипи. 



  Комплесното психолого-
педагогическо изследване се 
извършва от: диагностичен екип, 
който се сформира в детските 
градини, в които са приети деца 
със специални образователни 
потребности и в училищата, в 
които се обучават интегрирано 
ученици със специални 
образователни потребности. 
 



Диагностичният екип се състои 
от:  

 Председател – учител 
на група/паралелка, в 
която се обучават 
интегрирано ученици 
със специални 
образователни 
потребности.  

 Членове: психолог, 
и/или педагогически 
съветник, учител – 
специален педагог, 
логопед. 

 Родителите или 
настойниците, както и 
други специалисти при 
необходимост. 



 Диагностичният екип се назначава със 
заповед на директора от  1 септември  за 
срок една учебна година, работи 
целогодишно по график, приет с решение 
на педагогическия съвет и утвърден от 
директора на детската градина или 
училището.  

   Заседанията на екипа са редовни, когато 
присъстват всички членове. Решенията 

   се взимат с пълно мнозинство.  



Функции 

     1. осигурява необходимите дидактически и тестови материали за 
комплексното педагогическо оценяване в специално обзаведена за 
целта стая; 

     2. провежда оценяването на образователните потребности, като 
всеки от членоветена екипа работи индивидуално и изготвя писмен 
доклад за всяко дете или ученик, който се представя на 
председателя на екипа след приключване на оценяването; 

    3. изготвя становището си и попълва карта за оценката за всяко 
дете или ученик насъвместно заседание с всички членове на екипа. 
Към картата се прилагат писмените доклади на членовете на екипа; 

     4. разработва в началото на учебната година индивидуални 
образователни програми за съответната учебна година съвместно с 
учителите на съответната група в детската градина, с класния 
ръководител в училището, с възпитателя на група, с психолога, с 
рехабилитатора, с логопеда, с родителя, настойника или 
попечителя и със специалиста, определен от директора на 
специализираната институция за деца; 



5. проследява динамиката в развитието на детето или ученика и 
изпълнението на индивидуалната образователна програма в края 
на всеки учебен срок и изготвя писмен доклад до директора на 
детската градина или училището за резултатите от обучението и 
възпитанието; 
6. представя чрез директора на детската градина или училището на 
екипа за комплексно педагогическо оценяване към регионалния 
инспекторат по образованието списък с приетите деца и ученици за 
всяка учебна година за интегрирано обучение или за обучение и 
възпитание в специални детски градини и училища, както и писмен 
доклад за дейността си в края на всеки учебен срок; 
7. извършва консултативна дейност с всички деца и ученици в 
групата или паралелката, в които са интегрирани деца и ученици 
със специални образователни потребности; 
8. извършва консултативна дейност с родителите, настойниците, 
попечителите или директорите на специализираните институции за 
деца, както и с учителите; 



 В комплексното педагогическо 
оценяване и в подпомагането на 
обучението и възпитанието на децата и 
учениците със специални 
образователни потребности се 
включват и логопедите от 
логопедичните кабинети и от 
логопедичните центрове. 

 



ВАЖНО!!! 

   Когато родителят, настойникът, попечителят 
или директорът на специализираната 
институция за деца не представи писмено 
съгласие за оценяване на детето или ученика 
с цел осигуряване на психолого-
педагогическа подкрепа, екипът изпраща 
чрез директора на детската градина или 

   училището уведомително писмо до 
съответния отдел за закрила на детето за 
осигуряване спазването на най-добрия 
интерес на детето или ученика. 



ИНДИВИДУАЛНИ  
ПРОГРАМИ 



 На основание  

Наредба №1/23.01.2009г/  

 

и чл.28 ал.7; чл.37, ал.5;  

чл.111, ал. 8  от ППЗНП 



  За ученици със специални 
образователни потребности, които не 
усвояват държавните 
образователни изисквания за 
учебно съдържание по обективни 
причини, екипът в училището 
разработва индивидуална 
образователна програма по един или 
повече учебни предмети от учебния 
план, по който работи училището. 

 



 Индивидуалната програма за обучение и развитие се 
изготвя за деца и ученици със специални 
образователни потребности,  
която е съобразена с потребностите и 
потенциалните му  възможности.  

     

 Тя служи като средство за постигане на 
държавните образователни изисквания за 
предучилищното възпитание и подготовка и за 
учебното съдържание, в случай,че това е постижимо 
от децата и учениците. 

 

 



Индивидуалните програми се 
разработват от екипа в 
детската градина и училището   

и се утвърждават от директора 
на детската градина и 
училището, в които са приети 
деца и ученици със специални 
образователни потребности. 



Екипът разработва съвместно с 
учителката на съответната група в 
детската градина, с класния 
ръководител, с възпитателя на група, 
с психолога, логопеда и с 
родителя/настойника в началото на 
учебната година индивидуална 
образователна програма за 
развитието на детето и ученика за 
съответната  учебна година; 
 

 

       



 Координирането на дейностите 
по индивидуалната 
образователна програма 

  на дете или ученик със 
специални образователни 
потребности се осъществява от 

 

  ресурсния учител. 



ОЦЕНЯВАНЕ 
 



    

   На учениците със СОП 
се поставят, както 
качествени,  

 така и количествени 
оценки.  



 Оценките се поставят на 
основание: 

 Чл. 7, ал. 6, ал. 7, ал.8  от 
Наредба №3/15.04.2003г. 

за системата на оценяване   
  



Въз основа на установените резултати от 
текущите изпитвания и изпитите на 
учениците със специални образователни 
потребности, които се обучават по 
индивидуални образователни програми, но не 
постигат държавното образователно изискване 
за учебното съдържание, се поставят оценки с 
качествен и количествен показател за 
усвоените знания и компетентности съгласно 
индивидуалните им образователни програми. 

     



При завършването на клас, етап или 
степен на образование по индивидуални 
образователни програми учениците със 
специални образователни потребности, 

които не са постигнали държавното 
образователно изискване за учебното 
съдържание, получават оценки само с 

качествен показател. 



Учениците със специални образователни 
потребности, които се обучават по 
индивидуални образователни програми и 
постигат държавното образователно 
изискване за учебното съдържание в 
процеса на училищното обучение, се 
оценяват с оценките по чл. 7, ал. 2 и 3 от 
Наредба №3/15.04.2003г. за системата на 
оценяване /отличен 6, много добър 5, 
добър 4, среден 3, слаб 2/. 

    



ЗАВЪРШВАНЕ  
НА КЛАС 

  

 



На основание  

чл.41, ал.5; чл.42, ал.2; чл.46, 
ал.2; чл.56, ал.7, ал.8; чл.111, 
ал.7 от ППЗНП  

и чл.43, ал.1,  

  ал. 2; чл.46, ал.1, ал.2  

от Наредба № 4 /16.04.2003 г.  



   На ученици със специални образователни 
потребности, които се обучават интегрирано 
и са завършили IV клас,  

   но не са усвоили държавните образователни 
изисквания за начален етап на основното 
образование по обективни причини, 
училището издава  

   удостоверение за завършен IV клас,  

   а не удостоверение за завършен начален 
етап на основното образование. 

 



  Ученици със специални образователни 

потребности, които се обучават 
интегрирано и  

  са завършили IV клас,но не са усвоили 
държавните образователни 
изисквания за начален етап на 
основното образование по обективни 
причини,  

  продължават обучението си в V клас. 

 



  На учениците със специални 
образователни потребности,които се 
обучават интегрирано и са 
завършили VIII клас,  

   но не са усвоили държавните 
образователни изисквания  

   за основно образование по 
обективни причини, училището 
издава  

  удостоверение за завършен VIII клас, 
вместо свидетелство. 

 



  В случаите, когато ученикът със 
специални образователни 
потребности  

   не е усвоил държавните 
образователни изисквания за 
придобиване на средно образование 
по обективни причини, училището 
издава удостоверение за  

   завършен ХII клас,  
   в което вписва резултатите от 

обучението по индивидуалните 
образователни програми. 

 



  Документът по чл. 56, ал. 7  
от ППЗНП /Удостоверение за 
завършeн XII клас/ 

  не удостоверява завършено 
средно образование и не 
дава право за продължаване 
на образованието във 
висшите училища.  

 
 



На учениците със специални 
образователни потребности, които са 
завършили обучението си по 
индивидуални програми, но не са 
постигнали държавното образователно 
изискване за учебното съдържание  в 
удостоверенията за завършен IV, VIII и 
XII клас срещу учебен предмет се вписва 
"по индивидуална програма" и оценка с 
качествен показател. 



  Ученици със специални 
образователни потребности,  

  които не са усвоили 
общообразователния минимум 
за клас, етап или степен на 
образование по обективни 
причини,  

     не повтарят класа. 



Други 

  Броят на отсъствията по уважителна 
причина на учениците със специални 
образователни потребности не се 
отразява на формирането на срочна 
оценка. 



 Мярката по чл. 139, ал. 4 / когато ученикът 
пречи на учителя и/или на съучениците си 
по време на учебен час, учителят може да 
го отстрани до края на учебния час/ не 
може да се налага на ученици със 
специални образователни потребности, 
когато поведението им е резултат от 
увреждането или нарушението на здравето. 

 
 



Очакваме вашите 
въпроси! 

 



ЗА КОНТАКТ С НАС 

 БЛАГОЕВГРАД 

   УЛ. ” БРАТЯ ИВАНОВИ ” № 7 

 ТЕЛЕФОН/ФАКС: 073/83 33 41 

 E-MAIL:    res_centre@mail.bg 


