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Настоящите изменения и допълнения са приети с Решение № 10, взето на
заседание на Педагогическия съвет - Протокол № 2/ 21 октомври 2021 г.,

утвърдени със заповед на директора № РД-10-182/21 октомври 2021 година
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Чл. 72
(4) (отпада) За провеждане на срещи по ал. 1, се изготвя график на срещите, който се
прилага към плана на екипите, определени със заповед на директора на училището и
се актуализира при необходимост
Чл. 73.
(1) (допълнена) Допълнителното обучение по учебни предмети е насочено към
ученици, които имат системни пропуски по даден учебен предмет, които са
напреднали по даден учебен предмет, които са отсъствали от училище повече от 10
учебни дни по уважителни причини, за които се препоръчва такова обучение в плана
за подкрепа и/или за компенсиране на липсата на взаимодействие на учителя с
ученици, които се обучават несинхронно от разстояние в електронна среда при
условията на чл. 115а, ал. 4 от ЗПУО.
Чл. 79, (2)
т. 5 (нова) които са отсъствали от училище повече от 10 учебни дни по уважителни
причини.
(3) (нова) Извън общата подкрепа по ал. 1 допълнително обучение по отделни
учебни предмети за компенсиране на липсата на взаимодействие с учителя може да
се предоставя и на ученици, които се обучават несинхронно от разстояние в
електронна среда при условията на чл. 115а, ал. 4 от ЗПУО.
(4 – предишна ал. 3) Допълнителното обучение по български език и литература за
учениците по ал. 2, т. 1 е задължително и се осъществява чрез допълнителни учебни
часове извън училищния учебен план в съответствие с държавния образователен
стандарт за усвояването на българския книжовен език
(5 – предишна ал. 4) Потребностите от допълнителното обучение за учениците по
ал. 2, т. 2, 3 и 4 се определят от учителя по предмета и от координатора, а за
учениците със специални образователни потребности – от екипа за подкрепа за
личностно развитие.
(6 – предишна ал. 5) Когато допълнителното обучение по учебен предмет се
провежда в учебни дни извън часовете по училищния учебен план, то е с обща
продължителност от 60 до 120 учебни часа годишно – за случаите по ал. 2, т. 1 и 2, и
до 10 учебни часа – за случаите по ал. 2, т. 3 и т. 5
(7 – предишна ал. 6) Общата продължителност на допълнителното обучение по
учебен предмет за учениците по ал. 2, т. 4 се определя в плана за подкрепа.
(8) (нова) Допълнителното обучение по ал. 3 се осъществява синхронно от
разстояние в електронна среда чрез не по-малко от 10 учебни часа месечно,
разпределени между учебните предмети в зависимост от дела им в училищния
учебен план.
(9 – предишна ал. 7) Допълнителното обучение по учебен предмет за ученици по ал.
2, т. 1 и 2 може да се провежда и по време на лятната ваканция с обща
продължителност не повече от 80 учебни часа



(10 – предишна ал. 8) За провеждане на допълнителното обучение директорът на
училището уведомява родителите, които са задължени да осигурят присъствието на
ученика.
Чл. 94
(2) (изменена) В състава на екипа за подкрепа за личностно развитие задължително
се включва психолог и/или педагогически съветник, както и логопед. В екипа може
да се включват и други специалисти, както и представители на органите за закрила
на детето и на органите за борба с противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните.
Чл. 95
(4) (допълнена) Директорът на детската градина или училището изпраща копие от
протокола с оценката и решението на екипа за подкрепа за личностно развитие за
предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на детето или
ученика със специални образователни потребности в регионалния център за
подкрепа на процеса на приобщаващото образование в 7-дневен срок от
извършването на оценката за одобряване на предоставянето на допълнителна
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни
потребности.
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