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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена
Относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за
подкрепа за личностно развитие - гр. Елена
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), Центърът за
подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) е институция в системата на предучилищното и
училищното образование, в която се организират дейности, подкрепящи приобщаването,
обучението и възпитанието на децата и учениците, както и дейности за развитие на
техните интереси и способности.
Подзаконовият акт, регламентиращ подкрепата за личностно развитие, е Наредбата за
приобщаващото образование, издадена от Министерството на образованието и науката
(МОН) на 11.11.2016 г. Тя допълва, че на децата и учениците в системата на
предучилищното и училищното образование се предоставя обща и допълнителна
подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и
социална среда за развитие на способностите и уменията им и за включването и участието
им в общността на детската градина и на училището.
Общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява в детските
градини, в училищата и в центровете за подкрепа за личностно развитие. В ЦПЛР се
осъществява общата подкрепа за личностно развитие, която може да включва: занимания
по интереси за развитие на интересите, способностите и компетентностите на децата и
учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и изяви по интереси;
кариерно ориентиране на учениците; педагогическа и психологическа подкрепа,
включително дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното
поведение; грижа за здравето; осигуряване на общежитие; поощряване с морални и
материални награди; ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните
затруднения; логопедична работа; екипна работа между учителите и другите
педагогически специалисти.
С Решение № 159 / 24.11.2016 г. Общински съвет Елена е определил в Центъра за
подкрепа за личностно развитие в гр. Елена да бъдат провеждани следните дейности:

-

развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на
науките, технологиите, изкуствата и спорта;
кариерно ориентиране и консултиране;
педагогическа и психологическа подкрепа;
прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и
учениците с увреждания.

Във връзка с разпоредбите на чл. 49, ал. 8 от ЗПУО, устройството и дейността на
центровете за подкрепа за личностно развитие се уреждат с правилник, приет от
съответния общински съвет.
Приемането на такъв правилник ще доведе до подобряване на организацията и
провеждането на дейностите за развитие на интересите, способностите, компетентностите
и изявите в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и осигуряването на
обща подкрепа на децата и учениците.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от същия, и чл. 49, ал. 8 от Закона
за предучилищното и училищно, Общински съвет Елена
Приема Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно
развитие - гр. Елена

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:
Христо Захариев, директор на дирекция „ХДИРПС“
14.03.2017 г., 13:30 ч.

Съгласувал:
Драгомир Цанев, старши юрисконсулт
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