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№ Дейност Очакван резултат Срок Индикатор за изпълнение 

I. Консултативна дейност 

1. 
Индивидуално консултиране на ученици Подобряване на поведението, Постоянен 

Брой на консултираните 
учениции честота на 

    междуличностните отношения,   консултациите 

    самооценката на учениците     

    /в зависимост от     

    конкретния случай/     

2. Работа с деца със СОП Проследяване на състоянието и Постоянен Честота на консултациите 

    работата на децата със СОП     

3. Консултации с колеги относно възникнали  Изясняване на проблемните Постоянен Осъществяване на  

  проблеми с ученици по време на  ситуации с цел подобряване на   комуникация с педагогическите 

  учебно-възпитателния процес учебно-възпитателния процес   специалисти 

4. Консултации с родители Съдействие от страна на  Постоянен Брой осъществени срещи с 

    родителите   родители 

II. Диагностична дейност 

1. Наблюдаване процеса на адаптация на Получаване на информация за  Месец Ноември 2020г. Брой проведени наблюдения 

  учениците постъпили в първи клас готовността на децата за      

    училищен живот     

2. Посещения в учебни часове /предварително Получаване на обективна  Учебна година Брой осъществени посещения 

  съгласувани с учителя/ информация за отделен ученик     

    или паралелка     

3. Извършване на оценка на тормоза  сред  

Получаване на достоверни 
резултати от извършената 
оценка 

Месец Октомври 
2020г., 

Проведена оценка; Анкетни 
материали 

  учениците в училището в началото и в края   Месец Май 2020г.   

  на учебната година съвместно с класните       

  ръководители посредством Приложение 3       



  от Механизма за противодействие на        

  училищния тормоз между децата и       

  учениците в училище        

4. Анализ и обобщаване съвместно с  Информация за нивото на  Месец Ноември,  Доклад за резултатите 

  координационния съвет на резултатите от тормоз в училище Месец Юни 2020г.   

  оценката в резултат от изследването       

III. Групова дейност 

1. Участие при провеждане на час на класа за Подобряване на психоклимата  По време на  Осъществени посещения 

  обсъждане на актуални проблеми,  в класа учебения срок   

  възпитателни филми и др. свързани с        

  възпитанието на децата       

2. Провеждане на упражнения/игри с Развиване на емоционалната и  Един - два пъти на  Проведени упражнения 

  учениците по предварително  зададен социалната интелигентност учебен срок   

  график       

3. "5-минутка на психолога" Информиране, превенция, При необходимост Осъществени посещения 

    съобщения     

4. Дискусия с ученици за проблеми на  Удовлетворяване  Учебна година Брой участници в дискусията 

  тинейджърството потребностите на учениците     

5. Беседа с учениците от VII клас на тема Формиране на мотивация у Втори Брой ученици продължили 

  "Защо е важно да продължа образованието учениците за продължаване на 
учебен срок 
2019/2020г. образованието си 

  си" образованието им     

6. Провеждане на обучения/упражнения с 
Удовлетворяване на 
потебността Учебна година Проведени обучения/ 

  колегите и желанията на колегите   упражнения 

IV. Участие в училищни комисии, екипи, проекти 



1. Дискусия с координационния екип           Осигуряване на адекватна      Веднъж на всеки        Брой случаи; Резултати от 

Относно процеса на осигуряване на          и своевременна подкрепа учебен срок подкрепата 

обща и допълнителна подкрепа за за личностно развитие на 

личностно развитие децата и учениците 

2. Координационен съвет за                         Превенция на насилието и      Постоянен                   Брой случаи 

противодействие на училищния              тормоза в училище 

тормоз 

 


