ОТЧЕТ ЗА ДЕНОСТТА НА ЦПЛРЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА
през учебната 2021-2022г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДА

Мисия

Структура

Основни
цели и
задачи

▰Дейности по функционални направления
▰Обобщение и изводи

2

МИСИЯ НА СТРУКТУРАТА, ФОРМУЛИРАНА В СТРАТЕГИЯТА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦПЛР-ЛЦ-ВАРНА от 2020г. до 2024 година,
приета на Съвет на логопедите на 26.01.2021г,

Обща подкрепа в образованието, обучението и
възпитанието на децата и учениците с
комуникативни нарушения чрез ранна превенция,
навременна диагностика, корекция и
рехабилитация на същите с цел постигане на
пълноценно развитие на потенциала на всяко дете
и ученик и неговата социализация.
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ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ
ПЕРИОД, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ МИСИЯТА НА
ЦЕНТЪРА

▰ОСНОВНА ЦЕЛ

– осигуряване на качествена логопедична
подкрепа за оптимален брой деца и ученици с КН в съответствие с
индивидуалните им потребности, разпоредбите на нормативните
документи и в рамките на утвърдения от ПРБ Община Варна
годишен бюджет

▰ДРУГИ ЦЕЛИ – запазване и оптимизиране на мрежата от
логопедични кабинети, информационно осигуряване, професионално
развитие на логопедите, адекватно прилагане на нормативната
уредба, спазване закона за дискриминацията и др.
4

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

▰Управление:

Един директор, едни ЗДЦПЛР-ЛЦ-Варна, един главен

счетоводител;

▰Уч.2021/22г. започна с 45 логопедични кабинети:
- нови: ДГ“Българче“, 2-ри ЛК в ДГ“Детски свят“/“Трошево“ – два ЛК;
- извън ДГ и ОУ – 6 кабинета;
- в ДГ – 31 кабинета;
- в ОУ/СУ – 8 кабинета
5

ФИНАНСИРАНЕ

▰Като институция в системата на ПУО финансирането се осъществява
със средства от държавния бюджет и общинския бюджет

▰Бюджет 2022г. – 1 157 239лв.
▰Успешно приключване на финансовата 2021г. – преходен остатък – 7007лв
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ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА
ЦЕНТЪРА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ
▰Превенция на комуникативните нарушения;

▰Диагностика на комуникативните нарушения;
▰Корекционно-рехабилитационна дейност;
▰Консултиране;
▰Вътрешноинституционална квалификационна дейност/ВИК/ и информационно
осигуряване;

▰Участия в научни форуми;
▰Проектни дейности;
▰Мониторинг и контрол;
▰Финансово управление и контрол
7

ПРЕВЕНЦИЯ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ
НАРУШЕНИЯ

 Отменено есенното изследване речта на децата и учениците от Община Варна в
началото на учебната година – по причина на COVID-19;

 Проведени

3 уебинара за родители(след проучване интересите на родителите –
гугъл анкети):

-

„Овладяване на българската фонетичната система“ с лектори Тинка Вълчева и
Светлана Илич: присъствали 45 души; гледания на запис – на страницата на
Центъра във Фейсбук – 610, на други страници – 730;

-

„Късното проговаряне“ – лектори Тинка Вълчева и Светлана Илич: присъствали
237 души; гледания на запис – на страницата на Центъра във Фейсбук – 540, на
други страници – над 800;

-

„Заекването“ – лектор Лиляна Лазарова - присъствали 85 души; гледания на запис –
на страницата на Центъра във Фейсбук – 628, на други страници – над 740‘ 8

ДИАГНОСТИКА НА КОМУНКАТИВНИТЕ
НАРУШЕНИЯ/КН

▰Диагностиката

на КН документира
ел.информационна система на Центъра

▰Адекватност

на
диагностичните
интерпрерация и оценка на данните;

се

в

процедури,

▰Поставяне

на логопедичната диагноза и избор на
концепция за индивидуална терапия

▰Диференциална диагностика при сходни КН
▰Индивидуален план за ЛТ – прогнозен, логичен

–

коментар
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КОРЕКЦИОННО-РЕХАБИЛИТАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ЗПУО -2016г. и изм.до 2021г.
Всички нормативни документи, касаещи работата на Центъра в условията на COVID-19 –
актуализация на вътрешни документи: ПВТР, Организация на ЛТ,

Наредба

за приобщаващото образование, обн.-ДВ,бр.89 от 11.11.2016г., изм.ДВ, бр.86 от

27.10.2017г.

Наредба

за
нормиране
и
заплащане
28.04.2017г./МЗНПР/,изм.ДВ,бр.7 от 24.01.2020г.

на

труда

№4,обн.ДВ,бр.34

от

Наредба

за финансиране на институциите в системата на ПУО,обн.-ДВ,бр,81 от
10.10.2017г., Приложение 7: Лог.к-ти: група/индивидуално от 1 до 5 деца

 Процедура за орг. и осъществяване

на ЛТ - минимум 26 приети в лог.кабинет , групова и
индивидуална – съгл. Мерките за работа в условия на КОВИД-19
10

БРОЙ ПРЕГЛЕДАНИ и ОБУЧАВАНИ В ЦПЛР-ЛЦВАРНА

2158
1871

1862
1683
1521

1513
.

938

947

954

1009

953

980

уч.2016/17 уч.2017/18 уч.2018/19 уч.2019/20 уч.2020/21 уч.2021/22

прегледани

обучавани
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ВЪЗРАСТОВ ПРОФИЛ НА ОБУЧАВАНИТЕ

V-XII 2,4%
НУВ 34,1%
ПУВ 63,4%

12

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
КОМУНИКАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ М/У ПРИЕТИЕ ЗА
ЛТ

СНСУ 2,1%

ЗААЕКВАНЕ С
ДИСЛАЛИЯ 1,7%

НАРУШЕНИЯ
ПР+ДИСЛ.+ИНДИК
АЦИИ 4,6%

ДИСГРАФИЯ/ДИС
ЛЕКСИЯ 3,1%

ДРУГИ 0,3%
ПОЛИМОРФНА
ДИСЛАЛИЯ 37,6%

ОБЩО
НЕДОРАЗВИТИЕ
НА РЕЧТА 29,4%

МОНОМОРФНА
ДИСЛАЛИЯ 13,7%

ЗАЕКВАНЕ 2,7%
ДИСГРАФИЯ 2,8%
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ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ НА ПРИЕТИТЕ ЗА ЛТ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С
НАРУШЕНИЯ в АРТИКУЛАЦИЯТА/полиморфен тип/

39,5%

35,4%

37,9%

37,6%

2020/21

2021/22

34,6%

34,3%
30,6%

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20
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ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ НА ПРИЕТИТЕ ЗА ЛТ ДЕЦА И
УЧЕНИЦИ с НАРУШЕНИЯТА в
АРТИКУЛАЦИЯТА/мономорфен тип/

14,0%

15,0%

14,2%

15,5%

14,5%

13,7%

11,7%

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22
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ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ НА ПРИЕТИТЕ ЗА ЛТ ДЕЦА И
УЧЕНИЦИ С ДИСФАЗИЯ НА РАЗВИТИЕТО

31,1%
29,9%
28,7%

29,2%

28,8%

29,4%

26%

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
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ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ЛТ С
ДИСГРАФИЯ –/от всички приети

4,1%

2,7%

3,7%
2,9%

2,8%

2,3%
1,7%

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
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ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ЛТ С
ДИСГРАФИЯ/ДИСЛЕКСИЯ –от всички приети

6,8%
6,0%

6%
4,6%

5%

5%
3,1%
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ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ЛТ С
НАРУШЕНИЯ В ПИСМЕНАТА РЕЧ, СЪОТНЕСЕН КЪМ БРОЯ
НА ПРИЕТИ от II – XIIкл

74,8%

73,8%
65,6%

63,0%

48,7%

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22
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ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ НА ПРИЕТИТЕ ЗА ЛТ СЪС
ЗАЕКВАНЕ

2,7%
2,4%

3%

2,8%

2,5%

2,7%

2%

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
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ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ НА ПРИЕТИТЕ ЗА ЛТ СЪС
ЗАЕКВАНЕ и НАРУШЕНА АРТИКУЛАЦИЯ

3,4% 3,1%

3,4% 2,8%

1,9%

2,2%

1,7%
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛТ

0,7%

42,1%
57,1%

ИЗПИСАНИ

ПРОДЪЛЖАВАТ

ОТПАДНАЛИ

22

-2-

0,7%
37,4%
61,8%

КОРИГИРАНА РЕЧ

ПОДОБРЕНА РЕЧ

БЕЗ РАЗУЛТАТ

23

НЕПРИЕТИ ЗА ЛТ поради липса на свободни
места – 296, които се разпределят по диагнози
така:

ИНД.Д/Д;
3,0%
ДИСГРАФИЯ/
ДИСЛЕКСИЯ;
ОБЩО 2,0%

ЗАЕКВАНЕ С
ДИСЛАЛИЯ;
2,4%

ЗАЕКВ.+ОНР; ПОЛИМОРФН
0,7%
А
ДИСЛАЛИЯ;
27,7%

НЕДОРАЗВИ
ТИЕ НА
РЕЧТА; 23,3%
ЗАЕКВАНЕ;
3,4%
ДИСГРАФИЯ;
5,1%

МОНОМОРФ
НА
ДИСЛАЛИЯ;
29,7%

24

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НА ЛОГОПЕДИТЕ

▰Брой проведени консултации в часа за
консултации – 550;

▰Брой участия в родителски срещи в ДГ/ОУ – 23;
▰Брой участия в екипни срещи – 19;
▰Брой участия в други мероприятия – 19
▰Консултанти в НВО след 4-ти клас на ученици
със СОП(след заявка от РУО)- логопеди: Р.Илиева,
В.Захариева, Н.Димова в СУ“Д.Дебелянов“
25

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛОГОПЕДИЧНА РАБОТА с
УЧЕНИЦИ със СОП/на ресурсно подпомагане

▰3

структури са поискали логопед от центъра за ученици
на ресурсно подпомагане –СУ“П.Яворов“, ОУ“Й.Йовков“,
ОУ“Ч.Храбър“;

▰17 ученици със СОП са включени в ЛТ.
▰Нормативна уредба:
-Наредба за приобщаващо образование;
-Наредба за нормиране и заплащане на труда
-Наредба за финансиране на институциите

в системата на

ПУО
26

ЛОГОПЕДИ, на КОИТО са ВЪЗЛОЖЕНИ часове над
МНЗПР за работа с ученици със СОП

▰Надежда Димова
▰Анна Шутова
▰Екатерина Стоянова
▰Валентина Дочева
▰Вася Василева
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КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ: Логопедичен кабинет
НАРУШЕНИЯ В ПИСМЕНАТА РЕЧ – логопед Силвия
Кьошкерян

Клас/група
ПГ
1-ви клас/2-ри
клас
3-ти клас/4-ти
клас
5-ти клас
6-ти клас
7-ти клас
8-ти клас
9-ти клас
10-ти клас

Бр. деца

Възрас
т
7 год.

Бр. деца
2

5

8 год.

2

2

9 год.

2

10 год.
11 год.
12 год.
13 год
14 год.
15 год.

1

1

Момиче Момче
та
та
4 бр.
4 бр.

1
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КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ: Логопедичен
кабинет РАННА ПРЕВЕНЦИЯ НА КН- логопед
Светлана Илич

▰Консултирани: 10 деца на възраст 2-3 години, 6 от
които – момчета;

▰ 5 от ДЯ, 1 – частна градина, 1 от Украйна,3- в
домашни условия

▰Констатации:
 Шест деца са с изоставане в експресивна реч.
 Две деца са с изразени прояви на ГРР.
 Едно дете е със заекване.
 Едно дете има проблеми с хранене/дъвкане.
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КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ: ОБЩ
КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ

▰Открит

м.март – ЛК ул“Бр.Георгиевич“№15а –
отразено от БНТ с пряко включване

▰Логопеди – определени със заповед на директора;
▰Вторник и четвъртък от 15:30ч. до 17:30ч.
▰Общ брой консултирани: 25 деца и ученици/20% НУВ
и 80% ПУВ/;

▰36%-момичета, 64%-момчета
▰16% - б.о. , 84% с КН(ОНР,дислалия,

заекване,

индикации Д/Д)
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ВЪТРШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ/ВИК/

Нормативна база: Наредба№15 от 22.07.2019г/нова/. за статута и
професионалното развитие на учителите,директорите и другите
пед.специалисти;

План за ВИК – утвърден със заповед на директора и одобрен от
РУО-Варна; 3 работни групи към МО;

16 академични часа минимум за една учебна година;
Процедура за организиране, провеждане и отчитане

на ВИК –
утвърдена със заповед на директора на центъра, актуализация от
2020г.

От

3 уч.години – три работни групи към МО – според
професионалните интереси на логопедите; утвърдени със заповед на
директора годишни планове
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ОБЩА ВИК

▰Месец октомври-

общ семинар на тема „Ранно детско
развитие – норма и патология“ с участието на всички логопеди
от ЦПЛР – Логопедичен център - Варна

▰Месец

януари – общ семинар – практикум по ВИК плана за
месец януари. Презентирана е работата на трите групи от
техните отговорниците през първия срок на учебната
2021/2022г.

▰ Месец

април
общ
семинар
на
тема
„Партниране,сътрудничество и работа с родители“ с
участието на всички логопеди от ЦПЛР – Логопедичен център
– Варна

▰ Месец май - Презентирана е работата на трите групи от
техните отговорниците през втория срок на учебната
2021/2022г
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Работна група „Дисфазия на развитието“ –
отговорник Катерина Славова

Изработени са материалите за:

▰Развитие на фината моторика за възрастта от
0 до 3 г.

▰Развитие на гнозис за възрастта от 0 до 3 г.
▰Изготвена презентация с игри за РДР.
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Работна група „Предиктори за училищна
готовност“-отговорник Силвия Кьошкерян

За учебната година са изработени:
▰ Информационни листовки за детското речево
развитие, разделено по години с общо заглавие
„През очите на логопеда“ - 3-4 год., 4-5 год., 5-6 год.,
6-7 год.

▰ Информационна листовка „Билингвизмът като
логопедичен проблем“.
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Работна група „Превод и адаптация“ –
отговорник Искра Георгиева
ИЗГОТВЕНИ:

▰табла за автоматизация и диференцияция на
звукове.

▰албум за развитие на слухово внимание, памет,
мислене и пространствена ориентация.

▰албум „Четене с разбиране – ниво дума,
изречение, текст
35

КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ НА
ПЕРСОНАЛА

Нормативна

база: ЗФУКПС, Наредба за
статута и
професионалното развитие на учителите,директорите и
другите пед.специалисти , КТД от 17.08.2020г. за системата на
народната просвета и ОбКТД за 2021-2022г.. за образованието;

Финансов

ресурс – 1,2% от годишните средства за РЗ-за
2022г.-9796лв като 50% за ВИК и 50%-продължаваща
квалификация; лични средства – 163,30лв;

Вътрешни

правила за организация и провеждане на
обучението на персонала – проучване на потребностите на
персонала, утвърждаване на тематичните насочености и
дейностите през годината, касаещи обучението на персонала

 Утвърдени

вътрешни правила за разпределение
годишните средства за обучение и квалификация

на
36

м.януари – м.юни 2022г. са проведени:
 Позитивна работа в екип. Тийм билдинг за
колектива. Изграждане и обогатяване на
добрите
отношения,
повишаване
на
личностната мотивация и емпатията на
колектива“
с
присъждане
на
1(един)
квалификационен кредит – всички логопеди

 Техники за масаж и стимулация на лицевата,
оралната и артикулаторната моторика –
лектор Св.Картунова, 19 логопеди - с
присъждане на 1(един) квалификационен кредит
37

УЧАСТИЕ на ЛОГОПЕДИ в НАУЧНИ ФОРУМИ

▰М.май

– Логопедична конференция „Албена“ –
логопеди:С.Кьощкерян, К.Славова, И.Георгиева с доклад на
тема „Предизвикателството „онлайн ЛТ“

▰М.май – Научна конференция в рамките на фестивала
„Море и здраве“, организирана от МУ-Варна – логопеди
В.Ангелова и С.Иванова с доклад на тема „Слънце, пясък, море
– алтернативни подходи при терапията на КН“

▰М.юни – Международен конгрес по неврология в Ню Йорк –
логопед Св.Илич с презентация „ЦПЛР-ЛЦ-Варна
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ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ

 ВЪНШНИ ПРОЕКТИ и ПРОГРАМИ:
 Проект на МОН „Студентски практики“-фаза 2-ментори:
Ек.Стоянова, Анна Шутова, И.Георгиева, Ел.Христова – 5ма студенти по логопедия от МУ-Варна;

 НП на МОН“Подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците“, Модул 1 „Изграждане на съвременни кабинети
за работа на децата и учениците в различни направления –
науки, технологии, изкуства, спорт, както и за логопедична
работа»
–
директор,
ЗДЦПЛР-ЛЦ,
логопеди,
гл.счетоводител; наименование на проекта «STEM LEGO
EDUCATION в помощ на ЛТ“- ЛК на ул.‘Бр.Геотгиевич“15а с
логопед Виктория Ангелова; дейностите – до края на 2022г.
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ВЪТРЕШНИ ПРОЕКТИ

▰Общ консултативен кабинет:
 стартиране: м.март, отразено от БНТ в
предаването „България в 60 минути“ с пряко
включване;

 логопеди: Д.Стефанова, М.Димитров, Р.Илиева,
М.Димитрова,
И.Георгиева;

Цв.Стамболова,

Й.Иванова,

▰Уебинари – Развитие на детската реч – норма и
патология – м.март-м.май 2022г.; ще продължат и
уч.2022/23г.
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ПОДКРЕПА ЗА МЛАДИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ/със
стаж до 2 год./

▰Наставничество:
 Наредба №15 от 22.07.2019г. За статута и професионалното
развитие на учители, директори и другите педагогически
специалисти (чл.45, ал.2);

 2-ма

наставници, определени със заповед на директора на
ЦПЛР-ЛЦ-Варна –С.Кьошкерян, Й.Иванова(до 31.12.2021г.)

 Спазват

се Вътрешните правила
осъществяване и отчитане на НД;

за

организиране,

 Начисляване и изплащане на ДТВ за НД – след представяне
на отчетни карти и месечни отчетни декларации.

 Методическа
С.Кьошкерян

подкрепа

извън

наставничеството

–
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АТЕСТИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ЛОГОПЕДИТЕ

▰17

логопеди, които през 2021г. имат 4 год. непрекъсната дейност като
пед.специалисти

▰Дейности по процеса на атестиране – спазени всички изисквания на наредба
№15/избор на комисия, атестационни карти, портфолиа и др./

▰Админ плюс – онлайн платформа, където се осъшествиха всички етапи на
процеса на атестиране- благодарение на ЗДЦПЛР-ЛЦ-Силвия Кьошкерян

▰В срок приключил процес
▰Резултати – 16 логопеди

с оценка „изключително изпълнение“ и един – с

„надвишава изискванията“

▰Директорът – също атестиран с крайна оценка – „изключително изпълнение“
▰През 2022г. – 6-ма логопеди подлежат на атестиране
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ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

Утвърждаване

на единната електронна информационна
система на ЦПЛР-ЛЦ-Варна-цел, резултати, ефективност;
уч.2022/23г. – само ел.дневник???

Осигурена

техника за всеки логопедичен кабинет, закупени
още 3 нови лаптопа, надградени 5 лаптопа;

Осигурен достъп до Интернет за всички кабинети;
Информираност на екипа относно:
- квалификацонни курсове;

- промени в организацията на учебното време;
- промени в нормативната база,касаещи дейността на центъра
- Възможност за участие във външни и вътрешни проекти
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КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ/КД/ НА ДИРЕКТОРА И
ЗДЦПЛР-ЛЦ-Варна

▰КД – ОРЕС – планирана и осъществявана в Teams Microsoft
▰КД – присъствено;
▰Утвърдени планове за извършване на контролна дейност;
▰Предмет на КД: състояние на логопедичните карти в
ел.система(след 10-то число всеки месец) служебна
документация: дневници, амбулаторни книги, папка на
кабинета (ежемесечни проверки), наблюдения на лог.занятия;

▰Констативни протоколи, последващи проверки(при нужда)
▰има някои неточности в планирането и провеждането на
ЛТ – последващи проверки – при двама логопеди; подаване на
информация
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КОНСТАТАЦИИ ОТ КОНТРОЛА

 Педагогически:
 Неточности при планирането и провеждането на ЛТ
 Несъответствие между обявена тема на лог.занятие и ход
на занятието;

 Приключване на уч.година в ел.системата – някои отново в
последния момент

 Административен:
 Не са констатирани нарушения на трудовата дисциплина;
 Спазват се графиците за дежурства;
 Счетоводство: всеки месец в началото; конст.протоколи
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СИСТЕМИ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И
КОНТРОЛ

▰Разработени,

въведени,

актуализирани

и

утвърдени

съгл.ЗФУКПС;

▰Актуализирани и нови процедури и вътрешни правила относно:
- Работа в условията на COVID-19

-Подбор на персонала;
-дейността на лог.к-т за ранна превенция и диагностика;
-разпределени на средствата за квалификация и обучение на
персонала
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В съответствие със СФУК действат:

-Комисия по управление на риска – работи по утвърден
със заповед годишен план – актуализиран Риск-регистъра
във вр. С COVID-19

-Комисия по етика – не са постъпвали сигнали и жалби;
-Комисия за подбор на персонал- 5-ма кандидати за 1
СРМ(м.септември 2021г.)

-Дейността на всяка комисия:
-съобразена с вътрешните правила и изисквания;
-отрзаена в протоколи,
директора на центъра.

отчети,

утвърдени

от
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Взаимодействие със СО и изпълнение на
поетите ангажименти по КТД

▰Утвърдени вътрешни документи след консултации със СО:
-ПВТР в ЦПЛР-ЛЦ-Варна през уч.2021/22г.
-Споразумение по чл.10 от ВПРЗ за 2021г. – ДМС в края на
2021г. в размер на една индивидуална ОРЗ и увеличение на
средствата за представително облекло;

-- ВПРЗ на служителите в ЦПЛР-ЛЦ-Варна за 2022г.
-Допълнения към ВПРЗ на служителите в ЦПЛР-ЛЦ-Варна за
2022г

Изпълнение на поети ангажименти по КТД:
-ДТВ за 15-ти септември и Коледа 2021г.и 24-ти май 2022г.
-Средства за представително облекло – изплатени м.юни 2022
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-Увеличение на ОРЗ на всички служители в Центъра с 12,3%

от 01.04.2022г., след договореност със СО относно спорните
текстове

в АнексД01-44 от 04.04.2022г.към КТД от

17.08.2020г.
-Ежемесечно начисляване и изплащане средства от фонд
СБКО;

-10-дневен допълнителен платен отпуск на преболедувалите
COVID-19;
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МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВРЪЗКИ

▰Дирекция „Образование и младежки дейности“-Община Варна
▰РУО – Варна
▰Областна управа – Варна
▰МУ-Варна – договор за обучение на студенти – логопеди, К.Славова,
Св.Илич, Павлова, Ек.Стоянова, Р.Илиева, Ст.Георгиева, В.Василева –
организация и провеждане на държавните стажове на студентите 4-ти
курс

▰Отлична

оценка на всички ментори към МУ от ръководителите на
специалността „Логопедия“

▰С директори на образователни институции
▰С всички – отлични работни контакти
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ОБОБЩЕНИЕ

▰Разширена

и актуализирана е мрежата от лог.кабинети
съобразно потребностите и ограничителните мерки във връзка
с Ковид-19

▰Няма

жалби, но има думи на благодарност
Д.Стефанова/от директора на ДГ“М.свят“/ и други;

–

▰След

4г. – отново има представяне на Центъра на
Логопедичната конференция в Албена;

▰След

много години ….има желаещи за придобиване или
повишаване на ПКС;

▰4-ма

логопеди повишиха ОКС – магистър: С.Иванова,
В.Ангелова, В.Дочева, Ел.Христова
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ИЗВОДИ

▰уч.2021/22г. – приключва се успешно, но….
▰Винаги може още по-добре:
▰Сфери за надграждане и актуализация:
 Намаляване броя незаписаните – 296 за годината, чрез
 Актуализация на Вътрешни правила за изписване на
децата/учениците;

 Форми и съдържание на квалификационната
дейност;

 Мотивация за участие в проектни дейности;

52

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ………

▰ДОБРАТА ОРГАНИЗАЦИЯ Е В ОСНОВАТА НА УСПЕХА НА ВСЯКА
ЧОВЕШКА ДЕЙНОСТ.

▰ДОВЕРИЕТО Е ВИСША ФОРМА НА ПРОВЕРКА НА КАЧЕСТВОТО
НА ЕДНО УПРАВЛЕНИЕ.

▰ОТ ВСИЧКИ РЕСУРСИ НАЙ-ЦЕННИЯТ Е ЧОВЕШКИЯТ!!!
„Върши това, което можеш, с каквото имаш, там,
където си.“

Теодор Рузвелт
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