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Годишният план с календарен график е приет на заседание на Педагогически 

съвет с протокол №12 от 14.09.2020г. и утвърден със заповед № РД-10 – 1844 

от 14.09.2020г.  на директора на ОУ“Кочо Честеменски“, гр. Пловдив 

ОУ "КОЧО ЧЕСТЕМЕНСКИ" 



ОСНОВНА ЦЕЛ:  

 
Утвърждаване на съвременните образователни тенденции и на българските културни 

ценности. Нормативно и оптимално да се разпределят основните дейности и 

разпределението на труда в училищната общност, взаимодействието с вътрешната и 

външната среда, разпределението на ресурсите и приоритетите  
 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:  

 
1.Отчитане спецификата на училището при реализиране целите на обучението чрез 

използване на адекватни методи и средства.  

2. Реализиране на вътрешно-училищната квалификационна дейност по актуални 

проблеми-образователни и възпитателни.  

3. Оптимизиране на взаимодействието с родителите и привличането им при решаване на 

организационни проблеми на училището.  
 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ  

 

І.Организационни дейности в началото на учебната година  

 
1. Изготвяне на заповеди за:  

1. Свързани с учебно-възпитателната работа и трудовата дисциплина  

Срок: месец септември. Отг.: Директор  

2. Дейности по:  

1. Разпределение на учебните предмети и учебните часове за ООП,  ФУЧ, ИУЧ .  

2. Определяне на класните ръководители  

Срок: месец септември Отг.: Директор  

3. Изготвяне на учебните програми за ИУЧ и представяне за утвърждаването им в РУО -

Пловдив  

Срок: месец септември. Отг.: Учители, на които е възложен ИУЧ  

4. Изготвяне на учебни програми и планове по ФУЧ  

Срок: месец септември. Отг.: Учители на които е възложен ФУЧ  

5. Изготвяне на планове на комисиите в училището  

Срок: месец септември/октомври Отг.: Председателите на комисии  

6. Изработване на седмичното разписание и часови график на учебните часове  

Срок: месец септември. Отг.: Комисия по седмично разписание  

7. Изготвяне планове за работа с класа и представянето им на Директора  

Срок: месец септември. Отг.: ЗДУД, кл. р-ли  

8. Изготвяне на Годишните разпределения на учебния материал и представяне на 

директора. Срок: септември Отг.: ЗДУД, учителите по предмети  

9. Изготвяне графици - за дежурство, за ДЧ за консултиране на ученици и родители, за 

консултации по предмети, за УЧСД. 

Срок: месец септември. Отг.: ЗДУД и учители  



10. Изготвяне на тематичен план за заседанията на ПС, отразен в Годишния план с 

календарния график на ОУ“Кочо Честеменски“ 

Срок: септември Отг.: Директор  

3. Изготвяне на: 

 Правилници, правила, училищни учебни планове, стратегия, планове, Списък-Образец 

№1, процедури, инструкции, механизми, графици и др.  

Срок: месец септември/октомври Отг.: Определените за целта комисии  

4. Организация за откриването на новата учебна година  
Срок: месец септември, Отг.: Комисия за Училищни тържества и празници  

5. При разработването на плана за Часа на класа - Класните ръководители включват 

учениците като отговорници за дейности, към които те проявяват интерес. Класните 

ръководители запознават родителите с плана на първата родителска среща и ги привличат за 

участие в съвместна работа.  

Срок: месец септември . Отг.: Класни ръководители  

 

 

ГЛАВА ПЪРВА  

І. Текущи 

Календарен график на дейностите по месеци 

Месец септември 

Номер  Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1. Първо планирано заседание Комисия м.09.2020 

2. Актуализиране на механизма за 

противодействие на училищния 

тормоз и насилие сред 

учениците. 

Комисия м.09.2020 

3. Актуализиране на алгоритъм за 

прилагане на механизма за 

противодействие на училищния 

тормоз. 

Комисия м.09.2020 

4. Изработване на план за 

превенция и интервенция на 

училищния тормоз 

Комисия м.09.2020 

5. Изработване на Училищен 

координационен съвет за 

противодействие на училищния 

тормоз. 

 

Комисия м.09.2020 

6. Сформиране на Училищен 

координационен съвет и 

изготвяне на план за дейността 

му. 

 

Комисия, Директор м.09.2020 

7. Актуализиране на училищната Комисия м.09.2020 



политика за противодействие на 

училищния тормоз 

 

8. Актуализиране на стратегия за 

превенция на училищния 

тормоз 

Комисия м.09.2020 

9. Актуализиране на Единните 

правила за служители, ученици, 

родители 

Комисия м.09.2020 

10. Актуализиране на: процедура за 

действие при инциденти, 

процедура за сигнализиране от 

страна на учител, свидетел на 

ситуация на тормоз, процедура 

за реакция от страна служител 

при установен тормоз, 

инструкция за учител при 

първо, второ и трето ниво на 

тормоз, процедура за 

взаимодействие между учители, 

ученици и лични лекари 

Комисия м.09.2020 

11. Изработване на система за 

превенция, интервенция на 

насилието, система за 

предоставяне на подкрепа на 

пострадалите и въвлечените в 

ситуации на тормоз и насилие, 

система за изграждане на 

капацитет у всички участници в 

образователния процес, 

механизъм за проследяване на 

ефективността от дейности по 

превенция и интервенция 

 

Комисия м.09.2020 

12. Изработване на дейности за 

работа с родители за 

противодействие на училищния 

тормоз. 

 

Комисия м.09.2020 

13. Заседание на Координационния 

съвет за отчитане на дейността 

му през изминалата учебна  

година и планиране на работата 

за учебната 2020/ 2021 г. 

Председател на УКСПТ 

 

м.09.2020 

14. Обсъждане и приемане на 

актуализиран Механизъм за 

Председател на УКСПТ 

 
м.09.2020 



противодействие на училищния 

тормоз, както и на План за 

работа на Училищния 

координационен съвет за 

противодействие на училищния 

тормоз.  

15. Актуализиране на Етичния 

кодекс на училищната общност 

при необходимост. 

 

Етична комисия м.09.2020 

16. Изготвяне на график за 

дежурствата на учителите с 

оглед обхващане на „горещи 

точки“ в училище. 

 

Председател на УКСПТ 

 

м.09.2020 

17. Запознаване на родителите с 

процедурата за действие при 

регистриране на случаи на 

тормоз или насилие в училище. 

 

Класните ръководители м.09.2020 

18. Изработване и договаряне на 

общи правила за поведение на 

класа, договаряне на процедура, 

в случай на нарушаване на 

правилата. Поставяне на 

правилата на видно място в 

класната стая. 

 

Класните ръководители м.09.2020  

19. Провеждане на информационна 

кампания сред родителите за 

значението на грамотността и 

популяризиране на четенето   

Класни р-ли м.09.2020 

20. Разработени и ефективно 

приложени дейности за 

оказване на методическа помощ 

на учителите от училище за 

изпълнение на училищния план 

за насърчаване и повишаване на 

грамотността за периода 2020-

2021 г.на  сбирки на учителите 

в различни ЕКК. 

Учители БЕ и АЕ м.09.2020 

21. Планът на УКБДП се приема на 

заседание на Педагогическия 

съвет. 

Директор м.09.2020 



22. Осигуряване на необходимите 

учебни пособия за учениците от 

I-VII клас, както и нужните 

методически ръководства за 

учителите. 

ЗДУД  30.09.2020  

23. Планиране на темите по БДП в 

годишните си разпределения в 

ЧК ,съгласно утвърдените 

учебни програми и глобални 

теми за всеки клас. 

Изготвянето на отделно 

годишно тематично 

разпределение само с темите по 

БДП. 

 

Класни ръководители  15.09.2020 г. 

24. Преподаденият материал да се 

отразява коректно и 

своевременно в дневника на 

класа. 

  Класни ръководители Постоянен 

25. Провеждане на родителски 

срещи с родителите на децата в 

ПГ и I-VII клас. На 

родителските срещи да се 

разгледа темата: ”Безопасно 

участие на децата в пътното 

движение” и да се изработи 

безопасен маршрут до училище 

за учениците от първи и втори 

клас. 

Учители ПГ , кл. р-ли 30.09.2020 г. 

26. Класните ръководители на 

учениците от I-VII клас да 

предоставят за попълване 

декларации, в които да е 

упоменато кой ще придружава 

детето до училище и обратно 

или то само ще се придвижва. 

Класни ръководители 1-4 кл. м.09.2020 

27. Ежедневно провеждане на „5 

минутка” – краткотрайно 

Класни ръководители, 

учители ЦДО 

Постоянен 



занимание, напомнящо 

изискванията за БД и 

задълженията на учениците за 

безопасно движение по 

улицата. 

 

28. Преди всяко организирано 

напускане на училищната 

сграда за екскурзии, походи, 

зелени училища, културни 

мероприятия, срещу подпис на 

учениците да бъдат 

припомняни правилата за БД . 

Ръководителят на групата 

попълва маршрутен лист. 

УКБДП разглежда и представя 

на Директора нужната 

документация. 

Класни ръководители При 

провеждане 

на 

мероприятие 

29. След завършване на учебните 

занятия учители /учители ПИГ/ 

лично извеждат учениците и ги 

изчакват да се разотидат. 

Класни ръководители, 

учители ЦДО 

Постоянен 

30. Въвеждане на тетрадки за 

инструктаж на учениците 

УКБДП, кл. ръководители, 

учители ЦДО 

16.09.2020 г. 

31. Участие в „Европейска седмица 

на мобилността“ 16 – 

22.09.2020 г. с различни 

инициативи.  

22.09.2020 г. – Европейски ден 

без автомобили – ще бъде 

отбелязан на 21.09.2020 г. с 

помощта на родители и 

ученици –  селфи конкурс „Аз 

се движа екологосъобразно“ 

Класни ръководители,  

УКБДП 

м.09.2020 г. 

32. Ежемесечни работни заседания 

на УКБДП.  

Извънредни заседание на 

УКБДП при разглеждане на 

мотивирано искане за 

извеждане на учениците извън 

УКБДП Всеки първи 

вторник от 

месеца.  

При 

необходимост

.  



пределите на учебното 

заведение.   

33. Екипна среща на Координатора   

и  учителите  -  запознаване с 

целите на приобщаващото 

образование. 

 

Председател 24.09.2020 

34. Приемане на план за дейността 

на ЕКК за класните 

ръководители за настоящата 

учебна година  

 Председател на ЕКК Срок: 

08.09.2020. 

35. Избор на учебни помагала, 

които ще се използват през 

учебната година 

Кл. ръководители, учители  14.09.2020г. 

36. Запознаване с правата и 

задълженията на учениците в 

училище и с промените в 

Правилника за вътрешния ред. 

Кл. ръководители 15.09.2020. 

37. Изготвяне и съблюдаване 

графика за дежурство в 

междучасията на учители и 

ученици 

Кл. ръководители,  16.09.2020. 

38. Поддържане на тясна връзка и 

взаимодействие между 

педагогически съветник и 

класните ръководители за 

прилагане на утвърдената 

процедура при случая на 

отстраняване на ученик от час 

Кл. ръководители 15.09.20г.– 

30.09.20г. 

39. Дейности за сътрудничество с 

родителите - изготвяне на 

писмена информация до 

Кл. ръководители учители 15.09.20 - 

30.09.20г. 



родители на ученици /при 

необходимост/ относно 

информиране за поведение, 

успеваемост, текущи 

затруднения на ученика. 

40. Съвместна работа с учителите в 

ГЦДОУД - работни срещи: 

Кл. ръководители учители 

ГЦДОУД 

15.09.20 - 

30.09.20г 

41. Процедура по изготвяне план 

на комисията. 

Запознаване колегията с плана 

на комисията-обсъждане и 

приемане. 

С. Радева м.09.2020 

42 Процедура по изготвяне план 

на комисията. 

 

С. Радева м.09.2020 

43. Събиране и изнасяне на 

отпадъци 

Ръководител на обекта 15.09.2020- 

30.06.2021 

44. Следене за състоянието на 

приеманите храни 

Отговорно лице 15.09.2020- 

30.06.2021 

45. Дезинфекция на работни 

повъхности ипомещения 

Ръководител на обекта 15.09.2020- 

30.06.2021 

46. Осигуряване на лична хигиена 

на служителите, които са в пряк 

контакт с храните 

Ръководител на обекта 15.09.2020- 

30.06.2021 

47. Обучение на служителите, 

които са в пряк контакт с 

храните 

Ръководител на обекта 15.09.2020- 

30.06.2021 

48. Водене на борба с вредителите 

по храните 

Ръководител на обекта 15.09.2020- 

30.06.2021 

49. Ограничаване на опасност от 

хранителен инцидент 

Кризисен екип на действие 15.09.2020- 

30.06.2021 

50. Провеждане на периодичен 

инструктаж на работниците и 

служителите за всяко 

тримесечие; 

Теодорка Геленчева 24.08.2020.-

10.09.2020. 

51. Провеждане на годишно 

обучение на членовете на 

комисията; 

Мария Илчевска  м.09.2020 

52. Проверка на годността на 

съдържанието на медицинската 

Мед. сестра  м.09.2020 



аптечка  

53. Контрол на годността и 

изправността на 

пожарогасителната техника; 

Жария Караджова  м.09.2020 

54. Приемане на план за работа на 

ЕКК през учебната 2020/2021 

година 

 

Мария Тюфекчиева м.09.2020 

55. Мотивацията за учене Елица Карипова м.09.2020 

56. Изграждане на позитивни 

взаимоотношения: ученик – 

учител – родител 

 Изграждане на умения за 

работа в екип в паралелката: 

- Проектно учене; 

- Използване на 

интерактивни методи и 

др.; 

- Включване на 

родителски актив и 

родители  

 

Учители,  

кл. ръководители 

 

м.09.2020 

57. Съвместна дейност учител – 

родител за установяване  на 

позитивна атмосфера в 

паралелките: - участие в 

концерти, празници, конкурси, 

екскурзии 

 

Учители,  

кл. ръководители 

 

м.09.2020 

58. Обсъждане на въпроси, 

засягащи училищния живот 

чрез формите на ученическо 

самоуправление. – оперативки 

на УП, Ден на 

самоуправлението 

Педагогически съветник 

 

м.09.2020 

59. Поощряване с морални и 

материални награди при 

показани високи постижения в 

областта на науката, изкуството 

и спорта. – стипендии 

УР м.09.2020 

60. Взаимодействие с Агенцията за 

закрила на детето и структурите 

на полицията 

УР м.09.2020 

61. Заседание на комисията за 

приобщаващо образование 

Комисия М. септември 



62. Провеждане на разговори по 

темата с цел засилване на 

грижата в училище за 

учениците в риск от отпадане. 

Кл.ръководители М.септември 

63. Осигуряване на позитивна 

образователна среда в класа и 

училището като цяло  

Училищно ръководство, 

класни ръководители 

М.септември 

64. Планиране и осъществяване на 

контрол за редовното вписване 

на отсъствията и оценките на 

учениците в училищната 

документация  

Училищно ръковоство, 

кл.ръководители 

М.септември 

65. Провеждане на родителски 

срещи и индивидуални 

работни срещи с 

родителите на ученици, 

застрашени от отпадане. 

Консултиране на 

родителите по темата за 

кариерното развитие на 

тяхното дете, с цел 

превенция на ранно 

отпадане от училище. 

Училищно ръковоство, 

кл.ръководители 

М.септември 

66. Изготвяне на програма за 

личностно развитие и програма 

за взаймодействие с 

родителската общност 

Комисия М. септември 

67. Изготвяне на процедури за 

осигуряване на обща, 

допълнителна подкрепа на 

ученици. 

Комисия М. Септември 

68. Изготвяне на процедури, 

регламентиращи действията на 

класния ръководител при: 

определяне на деца в риск от 

отпадане, при налагане на 

сакнция „отстраняване от 

учебен час“, ученици, 

нуждаещи се от обща подкрепа 

Комисия М. Септември 

69. Изготвяне на анкетна карта за 

учениците в риск и даровити 

ученици/приложение 1/ 

Комисия М. Септември 

70. Запознаване на педагогическия 

персонал с програмите и 

процедурите чрез ЕКК 

Комисия, председатели на 

ЕКК 

М. Септември 



71. Изграждане на работещо 

партньорство  с родителите в 

интерес на учениците и тяхното 

личностно  развитие. 

 

Комисия, кл.ръкодители М.септември 

72. Провеждане на родителски 

срещи 

Кл.ръководители М.септември 

73. Изграждане на училищни 

екипи за: 

 подкрепа за 

личностно развитие 

на детето и ученика; 

 изграждане на 

позитивен 

организационен 

климат;  

 утвърждаване на 

позитивна 

дисциплина;  

 

Кл.ръководители М.септември 

74. Предприемане на мерки за 

социализиране на ученици, за 

които българският език не е 

майчин, чрез програма за 

превенция на ранното 

напускане от училище. – 

консултации и консултации в 

ГЦДО 

 

Класни ръководители  М.септември 

75. Управление на информацията 

за превенция от 

преждевременно напускане на 

училище. Изготвяне на база 

данни от  класните 

ръководители, в чиито класове 

има ученици от рискови групи 

/съобразно различните причини 

от отпадане. 

 

Кл.ръководители,педагогическ

и съветник 

М.септември 

76. Изграждане на механизъм за 

превенцията и създаване на 

правила в училищните 

общности и използване на 

доказани стратегии за 

разрешаване на конфликти. 

 

Класни ръководители М.септември 



77. Изграждане на училищна 

комисия за превенция на 

тормоза и насилието и 

реализиране на дейности за 

разрешаване на конфликти. 

 

Класни ръководители, 

педагогически съветник 

М.септември 

78. Актуализиране и поддържане 

на вътрешна информационна 

система за разпространяване на 

информация, подържане 

информираността на 

родителите, свързана с 

дейността на училището: 

- Интернет сайт на 

училището; 

- Ел.дневник 

 

Директор,УКС М.септември 

79. Запознаване на ученици и 

родители с критериите за 

оценяване.   

Кл.ръководители, комисия М.септември 

80. Изготвяне на график за датите 

за тестовете и класните работи 

и  предварителното му 

оповестяване на учениците и на 

родителите. 

 

Кл.ръководители М.септември 

81. Изготвяне на програма за 

подкрепа за личностно развитие 

на ученика. 

Кл.ръководители, комисия М.септември 

82. Изготвяне на програма за 

превенция на ранното отпадане 

от училище по различни 

причини. 

 

Комисия приобщаващо 

образование 

М.септември 

83. Запознаване на родителите с 

политиката за противодействие 

на училищния тормоз 

Комисия отпадане М.септември 

84. Изграждане на механизъм за 

ефективно партньорство на 

училищното ръководство с 

педагогическите екипи за 

усвояване на ключовите 

компетентности, училищното 

настоятелство и екипа на 

ученическото самоуправление. 

Създаване на Обществен съвет. 

Кл.ръководители, УКС М.септември 



 

85. Включване на учителите  и 

родителите в управлението на 

промените в училището. 

Изграждане на училищни 

общности (родителски актив, 

обществен съвет). 

 

Училищно ръководство М.септември 

89. Изготвяне на Етичен кодекс на 

общността. 

Училищно ръковоство, 

кл.ръководители 

М.септември 

90. Представяне стратегията за 

развитието на училището пред 

родителската общност 

Комисия етика М.септември 

91. Съвместно изработване и 

договаряне на общи правила на 

поведение. Поставяне на видно 

място в класната стая. 

 

Училищно ръководство, 

комисия стратегия 

М.септември 

92. Изготвяне на План за работата 

на комисията за превенция и 

закрила на децата, жертви на 

насилие или в риск от насилие 

Класни ръководители м.09.2020г. 

93. Ограничаване на достъпа на 

случайни, съмнителни лица, 

родители и близки на 

учениците в училище и учил. 

двор, като се осигури адекватен 

начин на посрещане и 

извеждане на учениците. 

 

Комисията 

 

септември 

2020г. 

94. Актуализиране на портфолио на 

ОУ „Кочо Честеменски“ 

Директор, охранител, дежурни 

учители и помощен персонал 

16.09.20г. – 

30.06.21г. 

95. Привличане на родителите на 

децата от етническите 

малцинства за участие в 

Обществения съвет. 

Гатешки, 

Геленчев, 

Тенева 

24.09.2020г 

96. Обмяна на информация, опит и 

добри практики между 

преподавателите и другите 

педагогически специалисти. 

 

Класни ръководители м.09.2020 



97. Обмяна на информация между 

учителите, педагогическите 

съветници и учениците за 

установяване интересите на 

учениците. 

Всички учители, психолог, 

                                                                       

пед.  съветници, логопед и 

ресурсен учител 

 

м. Септември 

2020 – м. 

Юни 2021г. 

98. Организиране на допълнителни 

културни, спортни и др. 

дейности и инициативи от 

Ученическия съвет 

 

Кл. ръководители М. Септември 

2020 – м.май 

2021 

99. Включване на учениците в 

извънкласни дейности и 

мероприятия- тържества, 

конкурси, състезания, концерти. 

 

Ученически съвет, комисия за 

подмагане дейността на учен. 

съвет 

М. ноември 

2020 – м.май 

2021 

100. Осигуряване на достъп до 

училищната библиотека и до 

всички налични 

информационни ресурси с цел 

изграждане на навици за четене 

и компетентности за търсене и 

ползване на информация.  

 

Кл. Ръководители М. Септември 

2020 – м.май 

2021 

101. Осигуряване на медицинско 

лице в училище. 

 

Кл. ръководители М. Септември 

2020 – м.май 

2021 

102. Осигуряване на сигурна и 

безопасна материална база. 

 

Директор М. Септември 

2020 – м. юни 

2021 

103. Провеждане на беседи по 

здравни теми, свързани с 

превенция и здравословен 

начин на живот. 

 

Директор, педагогически и не 

педагогически персонал 

М. Септември 

2020 – м.юни 

2021 

104. Провеждане на тематични 

инсктруктажи. 

 

Медицинско лице, 

педагогически съветник, кл. 

Ръководители 

Съобразен с 

плана на кл. 

Ръководител 

105. Включване на учениците в 

спортни дейности и 

Кл. ръководители М. Септември 

2020   – м. 



мероприятия, туризъм. 

 

Юни 2021 

106. Съобщаване и похвала за 

високите постижения на 

отделни ученици в областта на 

науката, спорта, изкуството и 

др., за приноса им към 

развитието на училищната 

общност в сайта на училището. 

 

Кл. Ръководители, учители 

ФВС 

М. Септември 

2020   – м. 

Юни 2021 

107. Награждаване с грамоти и 

сертификати за отличен успех, 

високи постижения и принос 

към развитието на училището. 

 

Директор М. Септември 

2020 – м. юни 

2021 

108. Връчване на похвални писма до 

родителите на ученици с 

отличен успех и високи 

постижения. 

 

Директор, кл. ръководители М. Септември 

2020 – м. юни 

2021 

109. Материални награди за високи 

постижения на отделни 

ученици. 

 

Директор, кл. ръководители М. Септември 

2020 – м. юни 

2021 

110. Представяне на учениците и 

преподавателите Стратегията 

на Съвета на Европа за правата 

на детето и Конвенцията на 

ООН за правата на детето.  

 

Директор, кл. ръководители М. Септември 

2020 – м. юни 

2021 

111. Провеждане на регулярни 

срещи с Ръководството на 

училището и Педагогическия 

екип с цел информираност и 

целенасочена работа за 

подобряване на 

психологическия климат в 

класовете и утвърждаването на 

атмосфера на доверие и 

подкрепа. 

 

Кл. Ръководители, 

педагогически съветник 

М. Септември 

2020 



112. Провеждане на индивидуална 

работа с учениците, станали 

жертва на тормоз/ насилие и 

ученици с агресивно поведение 

от педагогически съветник. 

 

Училищно ръководство М. Септември 

2020 – м. юни 

2021 

113. Своевременно прилагане на 

санкции в случаи на насилие. 

Педагогически съветник М. Септември 

2020 – м. юни 

2021 

114. Разговори с родителите и 

осигуряване на своевременна 

психолигическа подкрепа на 

ученици в риск. 

 

Директор, кл. ръководители М. Септември 

2020 – м. юни 

2021 

115. Провеждане на лекции, беседи, 

презентации в начален и 

прогимназиален курс по 

следните теми: 

-  „Насилие между деца“ 

-  „Домашно насилие“ 

-  „Разрешаване на конфликти“ 

-  „Сексуален тормоз“ 

-  „Агресия и нейното 

проявление“ 

- „Рисково сексуално 

поведение“ 

-  „Кибертормоз“ 

 

Педагогически съветник М. Септември 

2020 – м. юни 

2021 

116. Ангажиране на Ученическия 

съвет и ученици доброволци в 

дейности, насочени към 

приобщаването на ученици в 

риск, ученици в неравностойно 

положение  

Педагогически съветник М. Септември 

2020 – м. юни 

2021 

117. Диагностициране на климата в 

класа и на груповите 

взаимоотношения. 

Подпомагане на учениците при 

решаването на конфликти и 

създаване на отношения, 

основани на толерантност, 

приемане и разбирателство. 

 

Ученически съвет, 

педагогически съветник, кл. 

Ръководители 

М. Септември 

2020 – м. юни 

2021 

118. Провеждане на вътрешно 

училищни обучения на 

преподавателите за справяне с 

Педагогически съветник, 

посредник, медиатор 

М. Септември 

2020 – м. юни 

2021 



агресията на учениците. 

 

119. Работа на УКС при случаи на 

тормоз/ насилие. Периодично 

разглеждане на случаите. 

 

Педагогически съветник, 

кл.ръководители 

М. Септември 

2020 – м. юни 

2021 

120. Включване на родителите към 

различни съвместни дейности с 

цел установяването на добър 

диалог и отношения на доверие 

между ученици, родители и 

учители.  

                                    

УКС При 

възникнаване 

на ситуация 

на тормоз 

121. Съвместна работа с Дирекция 

за социално подпомагане, ДПС, 

2 РПУ и други институции. 

Кл. Ръководители, 

педагогически съветник 

М. Септември 

2020 – м. юни 

2021 

122. Провеждане на анкета и 

наблюдение на учениците с цел 

подобряване на учебната среда. 

Училищно ръководство, 

педагогически съветник 

М. Септември 

2020 – м. юни 

2021 

123. Провеждане на тематични 

училищни конкурси и 

мероприятия, осигуряващи 

възможности за изява на 

учениците. 

 

Кл. Ръководители, 

педагогически съветник 

М. Септември 

2020 

124. Създаване на добра практика за 

зачитане на напредъка и 

успехите на учениците – 

награди, грамоти, 

поздравителни съобщения по 

уредбата на училището, 

похвални писма до родителите. 

 

Кл. Ръководители, комисия за 

олимпиади 

М. Септември 

2020 – м. Май 

2021 

125. Провеждане на дискусии и 

беседи с учениците от 

различните образователни 

степени на тема смисъла от 

образование, лични интереси, 

успешна реализация. 

 

Училищно ръководство М. Септември 

2020 – м. Май 

2021 

126. Прилагане на конкретни мерки 

за подобряване на 

дисциплината в часовете с цел 

осигуряване на благоприятна 

атмосфера за работа: 

-     Точни критерии за 

Кл. Ръководители, 

педагогически съветник 

М. Септември 

2020 – м. Май 

2021 



взаимоотношенията в класната 

стая; 

-     Взаимоуважението като 

основен принцип на 

отношенията учител – ученик и 

ученик – ученик; 

-     Изготвяне и спазване на 

критериите за оценяване; 

-     Спазване на умерена 

дистанция учител – ученик; 

-     Разнообразяване методите 

на преподаване; 

-     Осъществяване на 

своевременна обратна връзка и 

конкретни препоръки от 

учителите по всички предмети; 

-    Отчитане напредъка на 

ученика  

 

127. Осигуряване на консултации по 

отделните предмети. 

Кл. Ръководители, 

педагогически съветник 

М. Септември 

2020 – м. Май 

2021 

128. Изработване на годишни 

тематични разпределения – 

електронен дневник – 

платформа „Школо“ 

всички учители 15.09.2020г. 

129. Изработване система от единни 

критерии за оценяване знанията 

и уменията ня учениците 

всички учители 15.09.2020г. 

 

130. Запознаване с държавните 

образователни стандарти 

всички учители 15.09.2020г. 

131. Сътрудничество между 

учителите – споделяне 

/конструктивни подходи                                                                                        

и       иновативни методи  за 

преподаване и оценяване на 

резултатите на  учениците  / за 

постигане на по-добри 

резултати.                      

всички учители постоянен 

132. Представяне и обсъждане 

новости в образователната 

система, както и темите за 

самообразование. 

всички учители последната 

седмица от 

месеца 

133. Приемане и обобщаване на Председател 04.09.2020г. 



предложенията  на класните 

ръководители за мерки за 

изработване на процедурата. 

134. Изработване на Процедура за 

отсъствия по    неуважителни 

причини и голям брой 

уважителни причини. 

Запознаване на педагогическия 

персонал с изготвената 

процедура. 

Всички класни ръководители 11.09.2020г. 

 

135. Обсъждане с класните 

ръководители на отсъствията по 

неуважителни причини и голям 

брой отсъствия по уважителни 

причини до  настоящия момент. 

Обсъждане мерки и действия за 

осъществяване превенция на 

отсъствията на учениците. 

Предоставяне на информация 

от класните ръководители за 

контактите им с 

родителите/настойниците на 

учениците, консултации с 

училищния психолог, 

сътрудничество с Отдела за 

закрила на детето и други 

институции, а при 

необходимост при проява на 

тези ученици-с местната 

комисия за борба с 

противообществените прояви 

на малолетни и непълнолетни. 

Всички класни ръководители Ден на 

последната 

работна 

седмица от 

месеца 

136. Актуализиране на етичния 

кодекс на училищната общност 

и етичния кодекс за работа с 

деца 

 

Комисия етика М.септември 

137. Актуализиране на механизма за 

противодействие училищния 

тормоз и насилие сред 

учениците. 

УКС М.септември 

138. Актуализиране на алгоритъм за 

прилагане на механизма за 

УКС М.септември 



противодействие на училищния 

тормоз. 

 

139. Изработване на план за 

превенция и интервенция на 

училищния тормоз 

УКС М.септември 

140. Утвърждаване на Училищен 

координационен съвет за 

противодействие на училищния 

тормоз 

 

УКС М.септември 

141. Актуализиране на училищната 

политика за противодействие на 

училищния тормоз 

 

УКС М.септември 

142. Актуализиране на стратегия за 

превенция на училищния 

тормоз 

 

УКС М.септември 

143. Актуализиране на Единните 

правила за служители, ученици, 

родители 

УКС М.септември 

144. Актуализиране на: процедура за 

действие при инциденти, 

процедура за сигнализиране от 

страна на учител, свидетел на 

ситуация на тормоз, процедура 

за реакция от страна служител 

при установен тормоз, 

инструкция за учител при 

първо, второ и трето ниво на 

тормоз, процедура за 

взаимодействие между учители, 

ученици и лични лекари. 

 

УКС М.септември 

145. Изработване на система за 

превенция, интервенция на 

насилието, система за 

предоставяне на подкрепа на 

пострадалите и въвлечените в 

ситуации на тормоз и насилие, 

система за изграждане на 

капацитет у всички участници в 

образователния процес, 

механизъм за проследяване на 

ефективността от дейности по 

УКС М.септември 



превенция и интервенция 

 

146. Изработване на дейности за 

работа с родители за 

противодействие на училищния 

тормоз. 

 

УКС М.септември 

147. Запознаване на учителите от ПГ 

и началните учители с 

приоритетите в УВР през 

настоящата учебна година, 

залегнали в стратегията на 

училището 

Директор 

Председател  ЕКК 

м. септември 

2020г. 

148. Подреждане и украсяване на 

класните стаи 

Учители в ПГ и Класни 

ръководители  

м. септември 

2020г. 

149. Приемане на безплатните 

учебници и единни изисквания 

за опазването им, с цел 

предаването им в края на 

учебната година 

Учители в ПГ;  

Класни ръководители 

Домакин на училището 

м. септември 

2020г. 

150. Изготвяне на учебни планове и  

Годишни тематични 

разпределения  

Учители в ПГ 

Класни ръководители 1-4 клас                         

до 15.09. 

2020г. 

151. БДП-Планиране на темите по 

БДП в годишните 

разпределения в ЧК и изготвяне 

на общ график 

Класни ръководители 1-4 клас 

Десимира Миткова         

до 15.09. 

2020г. 

152. Родителска среща с родителите 

на ученици от ПГ и учениците 1 

клас 

Учители в ПГ 

Класни ръководители 1 клас 

м. септември 

2020г. 

153 Тържествено откриване на 

учебната година за учениците 

от 1 клас 

Класни ръководители 15.09.2020г. 

154 "Педагогика в мултиетническа 

среда. Комуникация с родители" 

Гичка Николова  

 

м. септември 

2020г. 

155 „Ползи от приобщаващото 

образование“ 
Грозденка Манева 

 

м. септември 

2020г. 

156 
"Това дислексия ли е?" 

Мариана Иванова 

 

м. септември 

2020г. 

157 Участие в квалификационни 

обучения и курсове 

Учители в ПГ 

Класни ръководители 

м. септември 

2020г. 

158 БДП- Съвместно с родителите 

изработване на безопасен 

маршрут на всяко дете 1-2 клас      

Класни ръководители 1-2 клас 

Десимира Миткова     

м. септември 

2020г. 

159 Изработване на обръщение към класни р-ли на I клас 13.09.2020 г. 



първокласниците и техните 

родители за първия учебен ден. 

 

160 Да бъде проведено обучение на 

всички членове на комисията за 

работа със сайта на училището. 

Гатешки Септември 

2020 г. 

161 Предоставяне на информация и 

снимков материал за проведени 

събития, които да бъдат 

публикувани в сайта на 

училището. Необходимо е 

всеки учител да изпрати до 2 

снимки (формат JPG) на 

съответния отговорник във вид, 

готов за качване, материали, 

отразяващи дейността му. 

Трябва да има заглавие и текст. 

 

Гатешки, 

преподавателите 

 

Септември 

2020 г – юни 

2021  г. 

162 Ежеседмично обновяване сайта 

на училището с информация за 

проведени събития в ОУ „Кочо 

Честеменски”; постижения на 

ученици; проведена добра 

практика. 

 

 

Гатешки, 

Тенева, Караджова 

Септември 

2020 г.  – юни 

2021 г.                 

163 Поддържане на контактите с 

регионалните медии за 

периодично отразяване на 

положителния опит в 

училищния живот и 

постиженията на възпитаниците 

и учителите на ОУ „Кочо 

Честеменски”.  

 

Тенева, 

Караджова 

Септември 

2020 - юни 

2021 г.           

164 Рекламиране на разнообразните 

училищни дейности и 

предстоящи събития чрез 

поставения в партера екран. 

  

Златка Драгнева Септември 

2020 – юни 

2021  г.                       

165 Приемане на план за дейността 

на ЕКК за класните 

ръководители за настоящата 

учебна година  

 Председател на ЕКК Срок: 

08.09.2020 



166 Запознаване с правата и 

задълженията на учениците в 

училище и с промените в 

Правилника за вътрешния ред.. 

Кл. Ръководители 15.09.2020 

167 Изготвяне и съблюдаване 

графика за дежурство в 

междучасията на учители и 

ученици 

Кл. ръководители,  30.09.2020 

168 Избор на учебни помагала, 

които ще се използват през 

учебната година 

Кл. ръководители, учители  м. септември 

169 Постоянна връзка учител-

ученик -родител с цел 

информираност, организиране 

на образователния процес, 

редовно посещение на учебните 

занятия. 

 Кл. ръководители 15.09.2020г. – 

30.06.2021г. 

170 Поддържане на тясна връзка и 

взаимодействие между 

педагогически съветник и 

класните ръководители за 

прилагане на утвърдената 

процедура при случая на 

отстраняване на ученик от час 

Кл. ръководители 15.09.20 – 

30.06.21. 

171. Дейности за сътрудничество с 

родителите - изготвяне на 

писмена информация до 

родители на ученици /при 

необходимост/ относно 

информиране за поведение, 

успеваемост, текущи 

Кл. ръководители учители 15.09.20 - 

30.06.21 



затруднения на ученика. 

172 Организиране на посещения на 

изложби, концерти, кина, 

театрални постановки. 

Кл. ръководители 15.09.20– 

30.06.21. 

173 Изготвяне на план за работата 

на комисията през учебната 

2020-21 година и приемането 

му на Педагогически съвет. 

 

  

Комисия  

 

09.09.2020 г. 

174 Изготвяне на план и сценарий 

за тържествено откриване на 

новата учебна година. 

Тържество по случай Първия 

учебен ден 

Комисия  

 

10 – 15 

09.2020 г. 

175 Провеждане на периодичен 

инструктаж на работниците и 

служителите за всяко 

тримесечие; 

Т. Геленчева постоянен 

176 Провеждане на годишно 

обучение на членовете на 

комисията; 

М. Илчевска септември 

177 Проверка на годността на 

съдържанието на медицинската 

аптечка  

Мед. сестра  септември  

178 Контрол на годността и 

изправността на 

пожарогасителната техника; 

Ж. Караджова септември 

179 Провеждане на първо заседание 

на ЕКК на учители в ГЦДОУД, 

с цел избиране на председател и 

секретар. Запознаване на 

новопостъпилите колеги със 

спецификата и организацията 

на работа в училище. 

Цветелина Делова м. септември 

180 Изработване план на ЕКК на 

учителите в ГЦДОУД за 

учебната 2020/ 2021 година. 

Цветелина Делова м. септември 

181 Планиране на учебно-

възпитателни дейности извън 

задължителните в целодневното 

обучение. 

Всички учители ГЦДОУД м. септември 

182 Разработване на годишни 

тематични разпределения, 

съобразени с ДОС за 

Всички учители ГЦДОУД м. септември 



общообразователната 

подготовка, учебните програми 

и училищния учебен план.  

183 Попълване на дневниците за 

целодневно обучение.  

Всички учители ГЦДОУД м. септември 

184 Участие в родителски срещи. Всички учители ГЦДОУД м. септември 

185 Включване на всички учители 

ГЦДОУД в квалификационна 

дейност. Изготвяне на план за 

вътрешна квалификация. 

Всички учители ГЦДОУД м. септември 

186 Заседания на ЕКК всеки месец. 

Споделяне на интерактивни 

стратегии, техники и методи в 

преподаването и ученето по 

различни учебни предмети чрез 

наблюдение и обсъждане 

Цветелина Делова м. септември 

187 Изготвяне на график за 

консултациите на всички 

учители ГЦДОУД 

Цветелина Делова м. септември 

188 Участие в квалификационни 

курсове 

 

 

 

Всички учители ГЦДОУД м. септември 

 

189 Изготвяне правила на групата и 

дневен режим. 

всички учители ГЦДОУД м. септември 

190  Проект „Моето здраве“ всички учители ГЦДОУД, 

медицинска сестра 

м. септември 

191 Подготовка и провеждане на 

начален инструктаж. 

всички учители ГЦДОУД м. септември 

192 Запознаване с възможностите за 

ефективно използване на 

електронен дневник за новата 

учебна година. 

Цветан Геленчев м. септември 

193 „ Диференциране на 

обучението" 

Иванка Цветанова м. септември 

194 Актуализиране на правилата за 

работа в компютърните 

кабинети и с правила за 

безопасност на учениците в 

компютърната мрежа в детската 

градина, училището и в 

интернет, разработени от 

Държавна агенция „Закрила на 

детето“ с участието на експерти 

от отдел „Киберпрестъпност” 

преподаватели по ИТ и 

компютърно моделиране 

септември 



към Главна дирекция „Борба с 

организираната престъпност” и 

с Центъра за безопасен 

интернет на адрес –

 https://sacp.government.bg/sites/

default/files/SafeNet_DAZD2020.

pdf   

 

 

195 Запознаване на родителите с 

правата и задълженията им 

относно гарантиране 

сигурността на децата в 

интернет и с Наръчник за 

родители, разработен от 

Асоциация „Родители“ 

достъпен на адрес 

 https://drive.google.com/file/d/19

FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod

6u1kBM/view?usp=sharing 

 

Кл. р-ли септември 

196 Достъп от сайта на училището 

до правилата за безопасност на 

учениците в компютърната 

мрежа в детската градина, 

училището и в интернет, 

разработени от Държавна 

агенция „Закрила на детето“ с 

участието на експерти от отдел 

„Киберпрестъпност” към 

Главна дирекция „Борба с 

организираната престъпност” и 

с Центъра за безопасен 

интернет. 

 

Здравко Гатешки септември 

 

 

 

Месец октомври 

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf
https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf
https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing


Номер  Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1. Оценката в ОУ“Кочо Честеменски“ 

се извършва в началото на учебната 

година. Оценката се организира от 

училищното ръководство и 

педагогическия съветник и за тази 

цел се използват инструменти като 

анкети с ученици, разговори с 

родителите, превантивни дейности с 

представители на институциите и 

др.Приложение 1,2,3,4 

 

Педагогически 

съветник, 

Училищно 

ръководство 

м.10.2020 

2. Анализ на резултатите от 

направеното проучване (оценка). 

 

Педагогически 

съветник 
м.10.2020 

3. Контрол на: 

-степента на осигуряване с учебни 

тетрадки, помагала, маршрутни 

листове,  декларации за прибиране на 

децата от училище. 

УКБДП   06.10.2020 г. 

4. Проверка за редовно провеждане на 

5- минутка и отбелязване в дневник. 

УКБДП 30.10.2020 г. 

5. Запознаване на учителите с 

Програмата за личностно развитие.  

Подпомагането идентифициране 

затрудненията на учениците. 

 

Председател 20.10.2020 

6. Поддържане на тясна връзка и 

взаимодействие между педагогически 

съветник и класните ръководители за 

прилагане на утвърдената процедура 

при случая на отстраняване на ученик 

от час 

Кл. ръководители 01.10.20г. – 

31.10.20г. 

7. Постоянна връзка учител-ученик -

родител с цел информираност, 

организиране на образователния 

процес, редовно посещение на 

учебните занятия. 

 Кл. ръководители 01.10.20г.–

31.10.20г. 



8. Дейности за сътрудничество с 

родителите - изготвяне на писмена 

информация до родители на ученици 

/при необходимост/ относно 

информиране за поведение, 

успеваемост, текущи затруднения на 

ученика. 

Кл. ръководители 

учители 

01.10.20г. - 

30.10.21. 

 9.                                                                     Обсъждане атмосферата в колектива-

мнения за интегрирането на 

новоприетите колеги.                                                                             

Ст. Радева                                                                          м.октомври                                                                            

10. Представяне анкети, с цел прогнозно 

проучване сред учители, ученици, 

родители.                                                                          

Комисията м.октомври 

11. Събиране и изнасяне на отпадъци Ръководител на 

обекта 

15.09.2020- 

30.06.2021 

12. Следене за състоянието на 

приеманите храни 

Отговорно лице 15.09.2020- 

30.06.2021 

13. Дезинфекция на работни повъхности 

ипомещения 

Ръководител на 

обекта 

15.09.2020- 

30.06.2021 

14. Осигуряване на лична хигиена на 

служителите, които са в пряк контакт 

с храните 

Ръководител на 

обекта 

15.09.2020- 

30.06.2021 

15. Обучение на служителите, които са в 

пряк контакт с храните 

Ръководител на 

обекта 

15.09.2020- 

30.06.2021 

16. Водене на борба с вредителите по 

храните 

Ръководител на 

обекта 

15.09.2020- 

30.06.2021 

17. Ограничаване на опасност от 

хранителен инцидент 

Кризисен екип на 

действие 

15.09.2020- 

30.06.2021 

18. Запознаване на всички служители с 

документацията по Оценка на риска 

на работната среда; 

Ив. Балабурова  М. октомври 

19. Проиграване на плана за евакуация 

при бедствия и аварии; 

М. Илчевска  М. октомври 

20. „Психология на влиянието“-как да 

влияем на поведението на учениците 

Румяна Балездрова М. октомври 

21. Анализ на проявите на училищен 

тормоз, вписани в единния регистър 

за случаите на тормоз и на наличните 

правила и решения за справяне с 

него. 

 

Педагогически 

съветник 

Постоянен 

22. Повишаване на квалификацията на Председателя на Постоянен, 



персонала за справяне в ситуации на 

тормоз, когато е установена 

необходимост от повишаване на 

компетенциите в тази област. 

 

УКСПТ  

 
според плана за 

квалификационна 

дейност 

23. Провеждане на индивидуални 

консултации с деца, понасящи или 

извършили тормоз. 

 

Председателя на 

УКСПТ  

 

Постоянен 

24. Провеждане при необходимост на 

беседи, групова работа, дискусии, 

решаване на казуси, споделяне на 

опит, ролеви игри – с цел осъзнаване 

и оценка на проблема за тормоза и 

насилието. 

 

Класните 

ръководители 

Постоянен 

25. Провеждане на тематични часове на 

класа, свързани с превенция на 

училищния тормоз и насилие. 

 

Класните 

ръководители 

Според 

годишното 

разпределение 

26. Включване на темата за 

кибертормоза като част от 

инструкциите за безопасна работа в 

интернет пространството в часовете 

по Компютърно моделиране и 

Информационни технологии, както и 

в Заниманията по интереси. 

 

Учители по 

Компютърно 

моделиране, 

Информационни 

технологии, 

учители в 

ГЦДОУД 

Според 

годишното 

разпределение 

27. При необходимост включване на 

експерти от заинтересовани страни 

при реализиране на дейности, 

свързани с превенция на тормоза 

между ученици в училище. 

Педагогически 

съветник 

Постоянен 

28. Разработване и 

реализиране на мерки за 

проследяване на преместването и 

отсъствията на децата и учениците. 

Заместник-
директор учебна 
дейност 

До 30.10.2020 г. 
 

29. Повишаване интереса на учениците 

към работата в екип чрез участие 

в училищни 

събития, кампании, отбелязване 

на важни дати  

Кл.ръководители М.октомври 

30. Организиране на извънкласни и 

извънучилищни дейности 

Училищно 

ръководство, 

кл.ръководители 

М.октомври 



31. Повишаване качеството на 

образованието като предпоставка за 

развитие на личността на всеки 

ученик и предотвратяване на 

преждевременното напускане на 

училище чрез използване на 

интерактивни методи на 

обучение, онагледяване и 

практическа насоченост на 

преподавания материал  

 

Училищно 

ръководство, 

педагогически 

специалисти 

М.октомври 

32. Идентифициране на ученици, 

застрашени от отпадане 

Кл.ръководители, 

педагогически 

съветник 

М.октомври 

33. Взаимодействие с дирекция 

Социално подпомагане /отдел 

Закрила на детето/ и други 

компетентни институции. (при 

необходимост 

Директор, 

педагогически 

съветник 

                                                                                                        

м.X. 2020г.- 

м.VI.2021г. 

34. Индивидуална работа с деца, които са 

жертва на насилие или са в рискова 

ситуация.  (при необходимост) 

Педагогически 

съветник,  

класни 

ръководители                                                                                                                   

м.X. 2020г.- м.VI. 

2021г. 

 

35. Информиране на учениците в час на 

класа за Комисията за превенция, 

нейните цели и задачи. 

 

Комисия, класни 

ръководители 

М. октомври 

36. Идентифициране на 

ученици,нуждаещи се от обща или 

допълнителна подкрепа  

Комисия, кл. 

ръководители 

М. октомври 

37. Идентифициране на ученици в риск 

от отпадане. Уведомяване на ОЗД и 

органите на реда при наличие на 

данни за деца и ученици в риск от 

отпадане. 

 

Комисия, кл. 

ръководители 

М. октомври 

38. Участие на родителската общност  в 

извънкласни дейности и в работа по 

проекти. 

 

Комисия, 

кл.ръкодители 

М.октомври 

39. Превенция на обучителните Комисия, М.октомври 



трудности и ранно отстраняване на 

риска от тях, чрез работа 

консултации с нуждаещите се.  

 

кл.ръководители 

41. Ранно откриване на ученици в риск от 

отпадане  

 

Кл.ръководители, 

педагогически 

съветник 

М.октомври 

42. Утвърждаване от директора на 

училището на единни вътрешни 

правила за  работниците и  

служители.  

КЗД м.10.2020г. 

43. Поставяне на достъпно за 

работниците и служителите място в 

училището текста на закона, както и 

всички разпоредби на вътрешните 

правила, отнасящи се до защита от 

дискриминация. 

 

 

КЗД м.10.2020г. 

44. Актуализиране на съдържанието на 

портфолиото, при необходимост. 

Гатешки, 

Геленчев, 

Тенева 

Октомври 2020 г 

45. Психологическа подкрепа на 

учениците и развиване на умения за 

учене. 

 

Педагогически 

съветник 

М.октоври 2020 – 

м. М.юни 2021 

46. Популяризиране на добри практики 

за включване на родителите и 

местната общност в мерки за 

предотвратяване на 

преждевременното 

напускане на училище. 

Училище, 

училищно 

настоятелство, 

ученически 

съвет, 

местна общност. 

м.октомври 
м.декември 

2020г. 

47 Сътрудничество между учителите – 

споделяне /конструктивни подходи                                                                                        

и       иновативни методи  за 

преподаване и оценяване на 

резултатите на  учениците  / за 

постигане на по-добри резултати.                      

всички учители постоянен 

48 Представяне и обсъждане новости в 

образователната система, както и 

темите за самообразование. 

всички учители последната 

седмица от 

месеца 

49 Класният ръководител да сведе до 

знанието на ЗДУД и Комисията за 

Всички класни 

ръководители 

До 5-то число на 

месеца 



направени над допустимите 

отсъствия по  неуважителни или 

уважителни причини. 

50 Обсъждане с класните ръководители 

на отсъствията по неуважителни 

причини и голям брой отсъствия по 

уважителни причини до  настоящия 

момент. Обсъждане мерки и действия 

за осъществяване превенция на 

отсъствията на учениците. 

Предоставяне на информация от 

класните ръководители за контактите 

им с родителите/настойниците на 

учениците, консултации с училищния 

психолог, сътрудничество с Отдела за 

закрила на детето и други 

институции, а при необходимост при 

проява на тези ученици-с местната 

комисия за борба с 

противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни. 

Всички класни 

ръководители 

Ден на 

последната 

работна седмица 

от месеца 

51 Оценка на тормоза в училищна среда 

 

УКС М.октомври 

52 Изготвяне и провеждане на тестове за 

входно равнище; Диагностика в ПГ 

 

Класни 

ръководители 1-4 

клас 

Учители в ПГ 

м. октомври 

2020г. 

53 "Съвременният учител. Социални 

умения и компетентности" 
Десислава Герчева 

м. октомври 

2020г. 

54 „Детската агресия. Съвети към 

родителите“ 

Силвана 

Сърмаджиева 

м. октомври 

2020г. 

55 Спортен празник 

 

Класни 

ръководители 1-4 

клас 

Учители ФВС 

29.10.2020 г. 

56 Запознаване на всички служители с 

документацията по Оценка на риска 

на работната среда; 

Иванка Балабурова М. октомври 

57 Проиграване на плана за евакуация 

при бедствия и аварии; 

М. Илчевска М. октомври 

58 „Да бъдем толерантни“ всички учители 

ГЦДОУД 

м. октомври 

59 „Участие в спортния празник“ 

 

всички учители 

ГЦДОУД 

м. октомври 



 

60 Проект „Световен ден на усмивката -

7.10.2020г.“ 

всички учители 

ГЦДОУД 

м. октомври 

61 Проект „Ден на народните будители“ всички учители 

ГЦДОУД 

м. октомври 

62 „Съвременният учител. Социални 

умения и компетентности.“ 

Цветелина Делова м. октомври 

63 „Иновации в обучението“ Тинка Христозова м. октомври 

64 Разработване и 

реализиране на мерки за 

проследяване на преместването и 

отсъствията на децата и учениците. 

Заместник - 
директор учебна 

дейност 

До 30.10.2020г. 

65 Популяризиране на добри 

практики за включване на 

родителите и местната общност в 

мерки за предотвратяване на 

преждевременното 

напускане на училище. 

Училище, 

училищно 

настоятелство, 

ученически 

съвет, 

местна общност. 

м.октомври 
2020г. 

66 Евакуация при земетресение  м.октомври 
2020г. 

 

Месец ноември 

Номер  Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1. Представяне и обсъждане на Анализ на 

резултатите от направеното проучване 

/на педагогически съвет/ 

 

Педагогически 

съветник 

м.11.2020 

2. Организиране на публични четения: 

1.“Любими приказни герои“ 1-2 клас 

2.Конкурс за изразително четене 3-4 

клас, 5-7 клас 

Учители ЦДО, 

учители БЕ 

Ноември 

2020г. 

3. Темата на кампанията за 2020 г. е 

„Чиста мобилност за всички“ и ще 

премине под мотото „Избери как да се 

придвижваш“ - изработка на флаери, 

флаш карти, рисунки, комикси, 

презентации, беседи, демонстрации, 

показващи екологично чистите 

варианти за предвижване в градска 

среда. 

Класни 

ръководители, 

Учители ЦДО  

30.11.2020 г. 

4. Проверка на тетрадките за инструктаж 

на учениците. 

УКБДП  08.11.2020 г. 



5. Анализ и обсъждане между учителите 

по учебни предмети и  педагогическия 

съветник на информацията от входните 

равнища. Определяне на конкретни 

ученици и конкретни дейности за 

реализиране на обща подкрепа за 

целите на превенцията на обучителните 

затруднения. 

 

Председател 17.11.2020 

6. Обсъждане психоклимата в училище в 

условия на пандемия-отношенията 

между учители, ученици, родители.                                                                      

Комисията Ноември 

7. Обсъждане получената  информация от 

анкетираните.                                                                  

Комисията Ноември 

8. Събиране и изнасяне на отпадъци Ръководител на 

обекта 

15.09.2020- 

30.06.2021 

9. Следене за състоянието на приеманите 

храни 

Отговорно лице 15.09.2020- 

30.06.2021 

10. Дезинфекция на работни повъхности и 

помещения 

Ръководител на 

обекта 

15.09.2020- 

30.06.2021 

11. Осигуряване на лична хигиена на 

служителите, които са в пряк контакт с 

храните 

Ръководител на 

обекта 

15.09.2020- 

30.06.2021 

12. Обучение на служителите, които са в 

пряк контакт с храните 

Ръководител на 

обекта 

15.09.2020- 

30.06.2021 

13. Водене на борба с вредителите по 

храните 

Ръководител на 

обекта 

15.09.2020- 

30.06.2021 

14. Ограничаване на опасност от 

хранителен инцидент 

Кризисен екип на 

действие 

15.09.2020- 

30.06.2021 

15. Организиране на контролни измервания 

на факторите на работната среда; 

Ж. Караджова  Ноември 

16. Периодично разглеждане изпълнението 

на програмата за осигуряване на ЗБУТ 

Т. Геленчева Ноември 

17. Организиране на контролни измервания 

на факторите на работната среда; 

Ж. Караджова Ноември 

18. Мултикултурност и етническо 

разнообразие 

Цветана Коджейкова Ноември, 

2020 г. 

19. Актуализиране на стратегията за 

превенция на отпадането на ученици от 

образователната система. 

Светлана Лесинска Ноември,  

2020 г. 

20. При наличие на ученици, застрашени от 

отпадане- избиране на индивидуален 

Педагогически 

съветник, 

До 15.11. на 

учебната 



наставник и отчет на дейността му / 

разговори с учениците и родителите и 

др./ 

Комисия деца в 

риск, 

Екип за 

подкрепа и за 

личностно 

развитие 

2020/2021г. 

година. 

21. Провеждане на разговори с класните 

ръководители за превенция.    

Кл.ръководители, 

педагогически 

съветник 

М.ноември 

22. Актуализиране на съдържанието на 

портфолиото при необходимост. 

Комисия, 

педагогически 

съветник 

 

ноември 

2020г. 

23.  Изготвяне на програми за развитие на 

учениците с обучителни трудности. 

 

Гатешки, 

Геленчев, 

Тенева 

Ноември 

2020г. 

24. Допълнителни консултации по учебни 

предмети, които се провеждат извън 

редовните учебни часове. 

 

Учители, кл. 

Ръководители, 

ресурсен учител 

м. Ноември 

2020  

25. Допълнително обучение по учебни 

предмети с ресурсен учител. 

 

учители М. Ноември 

2020 – м.май 

2021 

26. Информационна кампания за ученици 

за риска от отпадане. 

 

Кл. Ръководител, 

ресурсен учител 

М. Ноември 

2020 – м.май 

2021 

27 Сътрудничество между учителите – 

споделяне /конструктивни подходи                                                                                        

и       иновативни методи  за 

преподаване и оценяване на 

резултатите на  учениците  / за 

постигане на по-добри резултати.                      

всички учители постоянен 

28 Представяне и обсъждане новости в 

образователната система, както и 

темите за самообразование. 

всички учители последната 

седмица от 

месеца 

29 Класният ръководител да сведе до 

знанието на ЗДУД и Комисията за 

направени над допустимите отсъствия 

по  неуважителни или уважителни 

причини Да се обсъдят мерки за 

справяне с проблема. 

Всички класни 

ръководители 

До 5-то число 

на месеца 

30 Обсъждане с класните ръководители на Всички класни Ден на 



отсъствията по неуважителни причини 

и голям брой отсъствия по уважителни 

причини до  настоящия момент. 

Обсъждане мерки и действия за 

осъществяване превенция на 

отсъствията на учениците. 

Предоставяне на информация от 

класните ръководители за контактите 

им с родителите/настойниците на 

учениците, консултации с училищния 

психолог, сътрудничество с Отдела за 

закрила на детето и други институции, а 

при необходимост при проява на тези 

ученици-с местната комисия за борба с 

противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни. 

ръководители последната 

работна 

седмица от 

месеца 

31 Организиране на седмица срещу 

тормоза и насилието в училище. 

 

УКС М.ноември 

32 Повишаване информираността на 

педагогическия персонал, относно 

темите за насилието и тормоза 

 

УКС М.ноември 

33 Изготвяне на тематични табла за 

празниците 

Учители в ПГ 

Класни р-ли 1-4 клас 

м. ноември 

2020г 

34  „Какво представлява самооценката и 

колко важна е тя за детето?“ 

 

Христинка Христева 

м. ноември 

2020г 

35 „Управление на емоциите. Емоционална 

регулация“ 
Диана Илиева 

м. ноември 

2020г 

36 Проект „ Ден на християнското 

семейство – 21.11.2020г.“ 

всички учители 

ГЦДОУД 

До 

21.11.2020г. 

37 Проект „Световен ден на поздравите – 

21.11.2020г.“ 

всички учители 

ГЦДОУД 

21.11.2020г. 

38 Проект БД „ Избери как да се 

предвижваш“  -  изработване на 

рисунки, показващи екологично 

чистите варианти за предвижване в 

градска среда. 

всички учители 

ГЦДОУД 

м. Ноември 

39 „Моделиране на текст от учениците в 

началното училище" 

 

Стойна Манат м. ноември 

40 „Изграждане у учениците умения за 

самостоятелен учебен труд в 

Йорданка Рангелова м. ноември 



самоподготовката по български език и 

математика.“ 

    

 

 

Месец декември 

Номер  Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1. Анализ на проявите на училищен 

тормоз, вписани в единния регистър 

за случаите на тормоз и на наличните 

правила и решения за справяне с 

него. 

 

Педагогически 

съветник 

Постоянен 

2. Повишаване на квалификацията на 

персонала за справяне в ситуации на 

тормоз, когато е установена 

необходимост от повишаване на 

компетенциите в тази област. 

 

Председателя на 

УКСПТ  

 

Постоянен, 

според плана за 

квалификационна 

дейност 

3. Провеждане на индивидуални 

консултации с деца, понасящи или 

извършили тормоз. 

Председателя на 

УКСПТ  

 

Постоянен 

4. Провеждане при необходимост на 

беседи, групова работа, дискусии, 

решаване на казуси, споделяне на 

опит, ролеви игри – с цел осъзнаване 

и оценка на проблема за тормоза и 

насилието. 

 

Класните 

ръководители 

Постоянен 

5. Провеждане на тематични часове на 

класа, свързани с превенция на 

училищния тормоз и насилие. 

 

Класните 

ръководители 

Според 

годишното 

разпределение 

6. Включване на темата за 

кибертормоза като част от 

инструкциите за безопасна работа в 

интернет пространството в часовете 

по Компютърно моделиране и 

Информационни технологии, както и 

в Заниманията по интереси. 

 

Учители по 

Компютърно 

моделиране, 

Информационни 

технологии, 

учители в ГЦДОУД 

Според 

годишното 

разпределение 

7. При необходимост включване на 

експерти от заинтересовани страни 

при реализиране на дейности, 

Педагогически 

съветник 

Постоянен 



свързани с превенция на тормоза 

между ученици в училище. 

8. Организиране на участието и 

популяризиране на инициативата „ 

Да подарим книга за класната стая“ 

Класни р-ли Декември 2020г. 

9. Безопасно движение по пътищата 

при зимни условия – презентация 

,беседа 

Класни 

ръководители,  

учители ЦДО, 

Учители ПГ  

До 22.12.2020 г. 

10. Изготвяне на график на  ученици за 

реализиране на дейностите по обща 

подкрепа за целите на превенцията 

на обучителните затруднения. 

 

Председател, кл. 

ръководители 

15.12.2020 

11. Дейности за повишаване 

психоклимата сред учениците чрез 

забавни развлекателни мероприятия 

при възможност „на живо“  и онлайн.                                                                                     

Комисия Декември 

12. Срещи с ученици и учители относно 

мненията им по темата.                                                                              

Комисия декември 

13. Запознаване с инструкцията за 

безопасна работа с видеодисплеи 

Ив. Балабурова декември  

14. Провеждане на индивидуални срещи 

с родителите за справяне с кризисни 

ситуации. 

 

Катя Янакиева 

 

 

декември,  

2020 г. 

15. Запознаване на учениците със 

същността на дискриминацията и 

нейните проявления. 

 

Комисия, класни 

ръководители 

М. декември 

16. Провеждане на разговори с 

учениците във връзка с рисковите 

фактори, застрашаващи тяхната 

здраве и спокойствие в семейна и 

обкръжаваща среда; признаци и 

видове насилие. 

 

 

Класни 

ръководители 

м.12.2020г. 

17. Актуализиране на съдържанието на 

портфолиото при необходимост. 

Класни 

ръководители 

декември 2020 

18 Сътрудничество между учителите – 

споделяне /конструктивни подходи                                                                                        

и       иновативни методи  за 

преподаване и оценяване на 

всички учители постоянен 



резултатите на  учениците  / за 

постигане на по-добри резултати.                      

19 Представяне и обсъждане новости в 

образователната система, както и 

темите за самообразование. 

всички учители последната 

седмица от 

месеца 

20 Класният ръководител да сведе до 

знанието на ЗДУД и Комисията за 

направени над допустимите 

отсъствия по  неуважителни или 

уважителни причини Да се обсъдят 

мерки за справяне с проблема. 

Всички класни 

ръководители 

До 5-то число на 

месеца 

21 Обсъждане с класните ръководители 

на отсъствията по неуважителни 

причини и голям брой отсъствия по 

уважителни причини до  настоящия 

момент. Обсъждане мерки и 

действия за осъществяване 

превенция на отсъствията на 

учениците. 

Предоставяне на информация от 

класните ръководители за контактите 

им с родителите/настойниците на 

учениците, консултации с 

училищния психолог, 

сътрудничество с Отдела за закрила 

на детето и други институции, а при 

необходимост при проява на тези 

ученици-с местната комисия за борба 

с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни. 

Всички класни 

ръководители 

Ден на 

последната 

работна седмица 

от месеца 

22 Коледни тържества Учители в ПГ 

Класни р-ли 1-4 

клас 

м. декември 

2020г. 

23 Изготвяне на тематични табла  и 

картички за празниците 

Учители в ПГ 

Класни р-ли 1-4 

клас 

м. декември 

2020г. 

24 "Дебати в класната стая" 

 
Десимира Миткова 

м. декември 

2020г. 

25 „Формиране на читателска активност 

в начална училищна възраст“ 
Диана Иванова 

м. декември 

2020г. 

26 Математика 4.-7. клас Учители 

математика 

До 13.12.21 

27 Коледно тържество – онлайн или по Комисия, класни 22.12.2020 г. 



класове в зависимост от 

епидемичната обстановка 

ръководители 

28 Запознаване с инструкцията за 

безопасна работа с видеодисплеи 

Ив. Балабурова декември 

29 Проект  „Коледна украса” всички учители 

ГЦДОУД 

м. декември 

30 "Включване на деца и ученици със 

специални образователни 

потребности в общообразователната 

среда" 

Светлана 

Вайводова 

м. декември 

31  Квалификация на 
педагогическите специалисти, 

насочена към идентифициране и 

справяне със случаите на риск от 

преждевременно напускане на 

училище. 

Ръководството 

на ОУ ”Кочо 

Честеменски”. 

До 21.10.2020г. 

    

 

Месец януари 

Номер  Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1. Второ планирано заседание Комисия м.01.2021 

2. Участие в „ Дебати“ по зададена тема по 

предмети история и география 

 

Учители по история 

и география 

Януари 

2021г. 

3. Организиране и провеждане на срочна 

тестова проверка и оценка по БДП за 

учениците от I-VII кл. 

Класни 

ръководители  

До 

29.01.2021 г. 

4. Проверка за редовно провеждане на 5- 

минутка и отбелязване в дневник. 

УКБДП  26.01.2021 г. 

5. Екипна среща за преглед на 

индивидуалния напредък и наблюдения 

в развитието на отделни ученици. 

 

Председател, 

кл. ръководители 

14.01.2021 

6. Обсъждане  сигнали за неспазване на 

Етичния кодекс през изминалия период. 

Вземане на мерки при необходимост.                                                                            

Комисия Януари 

7. Срещи с родители.                                                                       Комисия Януари 

8. Спортно подготвителните и 

възстановителните игри като средство 

за формиране на физическо възпитание 

в училищна възраст. 

Кирил Акалски Януари, 2021 

г. 

9. Проследяване на причините и Екатерина Кръстева Януари, 



условията, поради които учащите са в 

риск от отпадане. 

 

2021 г. 

10. Изграждане партньорство с родители, 

учители, кариерни консултанти за 

кариерно ориентиране на учениците при 

кандидатстване след 7клас. 

 

Комисия, класни 

ръководители 

М. Януари 

11. Провеждане на групова работа в часа на 

класа- беседи, дискусии, решаване на 

казуси, ролеви игри, споделяне на опит 

за постигане  на разбиране от децата 

какво е „дискриминация“, до какво води 

всяко проявление и как се чувстват 

дискриминираните „участници“. 

 

Комисия, 

кл.ръкодители 

М.януари-

м.март 

12. Актуализиране на съдържанието на 

портфолиото при необходимост. 

Класни 

ръководители 

м.01.2021г. 

13. В час на класа да се проведе беседа на 

тема, свързана с толерантността и 

добрите взаимоотношения между 

учениците от различни етноси. 

Гатешки, 

Геленчев, 

Тенева 

Януари 

2021г. 

14 Международен ден на прегръдката 

21.01.2021г. 

всички учители 

ГЦДОУД 

м. Януари 

 Състезание „ Краснопис“ в чест на Деня 

на ръчното писане 

23.01.2021г. 

 

всички учители 

ГЦДОУД 

м. Януари 

15 История 5.-7. Клас Учители история До 17.01.21 

16 Знам и мога 4. Клас Учители 4. клас 23.01.21 

17 Химия 7. Клас Учители химия До 24.01.21 

18 БЕЛ 5.-7. Клас Учители БЕЛ До 29.01.21 

 Биология 7. Клас Учители биология До 31.01.21 

19 Представяне и обсъждане новости в 

образователната система, както и 

темите за самообразование. 

всички учители последната 

седмица от 

месеца 

20 Класният ръководител да сведе до 

знанието на ЗДУД и Комисията за 

направени над допустимите отсъствия 

по  неуважителни или уважителни 

причини Да се обсъдят мерки за 

справяне с проблема. 

Всички класни 

ръководители 

До 5-то 

число на 

месеца 



21 Планиране и осъществяване на 

контрол върху спазването на 

задълженията на класните 

ръководители по ЗПУО да анализират 

и оценяват рисковите фактори за 

отпадане от училище върху 

учениците от паралелката, в т.ч. 

обучителни трудности и слаб успех, 

да 

предприемат адекватни превантивни 

и корективни мерки за справяне с тях, 

да анализират и отчитат резултатите 

от прилагането им и при 

необходимост да набелязват други 

мерки. 

Директор, Заместник 

- 

директор учебна 

дейност 

До 

29.01.2021г 

22 Обсъждане с класните ръководители на 

отсъствията по неуважителни причини 

и голям брой отсъствия по уважителни 

причини до  настоящия момент. 

Обсъждане мерки и действия за 

осъществяване превенция на 

отсъствията на учениците. 

Предоставяне на информация от 

класните ръководители за контактите 

им с родителите/настойниците на 

учениците, консултации с училищния 

психолог, сътрудничество с Отдела за 

закрила на детето и други институции, а 

при необходимост при проява на тези 

ученици-с местната комисия за борба с 

противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни. 

Всички класни 

ръководители 

Ден на 

последната 

работна 

седмица от 

месеца 

    

    

    

 

 

Месец февруари 

Номер  Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1. „Не на насилието!“ – Ден на розовата 

фланелка 

 

Педагогически 

съветник 

м.02.2021 



2. Запознаване на родителите с 

направената оценка на проблема с 

училищния тормоз. 

 

Класни 

ръководители 

05.02.2021 

3. Споделяне на добри учителски 

практики от училището или други 

училища за работа с деца от семейства 

с ниска грамотност или социална 

среда. 

Председатели ЕКК, 

учители 

Февруари 

2021г. 

4. Контрол на проведените срочни 

тестове по БДП. 

УКБДП До 09.02.2021 

г. 

5. Изработване на пъзели на пътни знаци 

и светофари.  

Класни 

ръководители 

До 26.02.2021 

г. 

6. Проверка на тетрадките за инструктаж 

на учениците. 

УКБДП 23.02.2020 г 

7. Обсъждане на информацията за 

постигнатите  резултати през първия 

учебен срок и идентифициране на 

ученици със слаби резултати с цел 

включването им в дейности за 

превенция на обучителните 

затруднения. 

 

Председател, кл. 

ръководители 

11.02.2021 

8. Обсъждане дейности за стимулиране 

добро  отношение в клас.  

Кутия на благодарността.                                                                  

Радева февруари 

9. Представяне актуална информация за 

кариерно развитие през 2021 година.                                                               

Радева февруари 

10. Изготвяне на Оценка на риска от СТМ; Ж. Караджова февруари  

11. Иновативни методи и подходи в 

обучението по математика за седми 

клас. 

Мария Тенева Февруари,  

2021 г. 

12. Изготвяне на регистър на ученици, 

застрашени от отпадане и мерки за 

работа с тях: Изготвяне 

на списък, програма, изготвяне на 

карта за всеки ученик. 

Здравка Богойска Февруари, 

2021г. 

13. Идентифициране на ученици, 

застрашени от риск от отпадане заради 

слаб успех, неизвинени отстъствия 

Класни 

ръководители, 

Комисия за деца в 

риск. 
Педагогически 

До 

04.02.2021г. 



съветник, Екип за 
подкрепа и за 
личностно развитие 

14. Изработване и разпространение на 

информационно- образователни 

материали, съобразени с различните 

възрастови групи и свързани с : 

а) превенция 

 б) правата и задълженията на децата 

 

Комисия, кл. 

ръководители 

М. февруари 

15. На видеостената в голямото 

междучасие, в предварително обявени 

дни, да тече информация във връзка с 

превенция на дискриминацията в 

училище. 

 

КЗД м.02.2021г. 

16. Организиране и провеждане на ден под 

надслов „Не на насилието“. Съвпада с 

деня на розовата фланелка. 

 

Педагогически 

съветник 

м.02.2021г. 

17. Актуализиране на съдържанието на 

портфолиото при необходимост. 

Комисия,  

класни 

ръководители 

  

                                                                                                                      

м. февруари-

март 2021г. 

 

18. Запознаване в часовете по 

Изобразително изкуство и Занимания 

по интереси с народните носии  и 

празнични обичаи на етническите 

малцинства. 

Гатешки, 

Геленчев, 

Тенева 

Февруари 

2021г 

19.  Отчет на дейностите и мерките 
по програмата 

Класни 

ръководители, 

учители по 

изобразително 

изкуство, учители 

ГЦДОУД 

м.02.2021 

20 Класният ръководител да сведе до 

знанието на ЗДУД и Комисията за 

Всички класни 

ръководители 

До 5-то число 

на месеца 



направени над допустимите отсъствия 

по  неуважителни или уважителни 

причини Да се обсъдят мерки за 

справяне с проблема. 

21 Обсъждане с класните ръководители на 

отсъствията по неуважителни причини 

и голям брой отсъствия по уважителни 

причини до  настоящия момент. 

Обсъждане мерки и действия за 

осъществяване превенция на 

отсъствията на учениците. 

Предоставяне на информация от 

класните ръководители за контактите 

им с родителите/настойниците на 

учениците, консултации с училищния 

психолог, сътрудничество с Отдела за 

закрила на детето и други институции, 

а при необходимост при проява на тези 

ученици-с местната комисия за борба с 

противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни. 

Всички класни 

ръководители 

Ден на 

последната 

работна 

седмица от 

месеца 

22 Изработване и разпространение на 

информационно – образователни 

материали, съобразено с възрастовите 

групи, тематично разглеждащи 

превенция на тормоза и правата и 

задълженията на учениците; 

 

УКС М.февруари 

23 Обобщаване на резултатите от УВР в 

края на І-ви учебен срок. 

Класни р-ли 1-4 клас м. февруари 

2021г 

24 Изготвяне на тематични табла за 

празниците 

Учители в ПГ 

Класни р-ли 1-4 клас 

м. февруари 

2021г 

25 „Позитивна класна стая“ Стефка Радева 

 

м. февруари 

2021г 

26 Проект „Здравословни навици“ всички учители 

ГЦДОУД, 

медицинска 

м. февруари 

2021г 

27 Проект „ Предпролени празници“ - 

Трифон Зарезан и Свети Валентин 

всички учители 

ГЦДОУД, 

медицинска 

м. февруари 

2021г 

28 Проект „Ден на Васил Левски“ всички учители 

ГЦДОУД, 

медицинска 

м. февруари 

2021г 

29 Проект „Баба Марта“ всички учители м. февруари 



ГЦДОУД, 

медицинска 

2021г 

30 Планиране и осъществяване на 

контрол за редовно и точно 

вписване на отсъствията на 

учениците в училищната 

документация, за коректно и точно 

подаване към общините и към РУО 

на данните за движението на 

учениците и за броя на 

отсъствията, за своевременно 

отразяване на статуса на всеки 

ученик в уеб-базирания Регистър за 

движението на децата и учениците. 

Заместник- 
директор учебна 

дейност 

До 

03.02.2021г. 

31  Изготвяне на регистър на ученици, 

застрашени от отпадане и мерки за 

работа с тях: Изготвяне 

на списък, програма, изготвяне на 

карта за всеки ученик. 

Класни 

ръководители, 

Комисия за деца в 

риск. 
Педагогически 
съветник 

До 

04.02.2021г. 

  Отчет на дейностите и мерките 

по програмата 

Заместник 

директор- учебна 

дейност, Комисия 

деца в риск 

До 

26.02.2021г. 

    

 

 

Месец март 

Номер  Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1. Инициатива в подкрепа на заниманията  

за четене с родители „ Клуб на 

родителите“ 1-2 клас 

Учители НЕ, 

учители ЦДО 

Март 2021г. 

2. „С мама и татко пресичам аз“ – 

организиране и провеждане съвместно 

с родители. 

Учители ПГ 

 

Учители ПГ 

До317.03.2021 

г. 

3. Работна среща за споделяне на добри 

практики и подходи при реализиране на 

дейностите  за превенцията на 

обучителните затруднения. 

 

 

Председател, кл. 

ръководители 

11.03.2021 

4. Сътрудничество между учителите – Комисия Март 



споделяне конструктивни подходи за 

работа с деца.                                                                                                           

5. Обсъждане мнения и действия за 

успешна реализация.                                                                                                           

Комисия Март 

6. Опресняване на знанията на тема 

„Оказване на първа долекарска помощ“ 

Мед. сестра на 

училището 

март  

7. Кариерно ориентиране и консултиране 

на учениците  

Мария Караджова Март, 

2021 г. 

8. Привличане на родители в 

реализирането на училищни политики  

на училищни инициативи, свързани с 

превенция на дискриминацията  в 

училище. 

 

 Педагогически 

съветник 

М.март 

9 Актуализиране на съдържанието на 

портфолиото при необходимост. 

 Кл. ръководители м.03.2021г. 

10 Провеждане на ролеви игри и решаване 

на казуси на тема „ Моята работа“ с 

учениците от IV, VII. 

 

Гатешки, 

Геленчев, 

Тенева 

Март 2021г. 

11 Сътрудничество между учителите – 

споделяне /конструктивни подходи                                                                                        

и       иновативни методи  за 

преподаване и оценяване на 

резултатите на  учениците  / за 

постигане на по-добри резултати.                      

всички учители постоянен 

12 Представяне и обсъждане новости в 

образователната система, както и 

темите за самообразование. 

всички учители последната 

седмица от 

месеца 

13 Сътрудничество между учителите – 

споделяне /конструктивни подходи                                                                                        

и       иновативни методи  за 

преподаване и оценяване на 

резултатите на  учениците  / за 

постигане на по-добри резултати.                      

всички учители постоянен 

14 Представяне и обсъждане новости в 

образователната система, както и 

темите за самообразование. 

всички учители последната 

седмица от 

месеца 

15 Класният ръководител да сведе до 

знанието на ЗДУД и Комисията за 

направени над допустимите отсъствия 

по  неуважителни или уважителни 

Всички класни 

ръководители 

До 5-то число 

на месеца 



причини Да се обсъдят мерки за 

справяне с проблема. 

16 Обсъждане с класните ръководители на 

отсъствията по неуважителни причини 

и голям брой отсъствия по уважителни 

причини до  настоящия момент. 

Обсъждане мерки и действия за 

осъществяване превенция на 

отсъствията на учениците. 

Предоставяне на информация от 

класните ръководители за контактите 

им с родителите/настойниците на 

учениците, консултации с училищния 

психолог, сътрудничество с Отдела за 

закрила на детето и други институции, 

а при необходимост при проява на тези 

ученици-с местната комисия за борба с 

противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни. 

Всички класни 

ръководители 

Ден на 

последната 

работна 

седмица от 

месеца 

17 Лаборатория за изкуство - ИИ Учители ИИ 06.03.21г. 

18 Европейско кенгуру (12.00 ч.) Учители математика 

и ЦДО 

18.03.21 

19 Религия „Бог е любов“-нац. конкурс Учител по религия До 31.03.21г. 

20 Пролетно мат. състезание за 4. клас Учители 4. Клас и 

ЦДО 

27.03.21г. 

21 Предпечатна подготовка на брошури, 

плакати, календарчета, химикали и 

други рекламни материали, 

популяризиращи дейностите и 

постиженията на учениците и 

преподавателите в училище, добрата 

МТБ, работата по проекти. 

 

Гатешки март 2021 г.                          

22 Печат и разпространение на 

изработените рекламни материали.    

Поместване и в сайта на училището. 

 

 

Гатешки, 

преподавателите 

 

март 2021 г.                           

23 Проект „Трети март - национален 

празник на България“ 

всички учители 

ГЦДОУД 

До 2.03.2021г. 

24 Повишаване интереса на учениците към 

работата в екип чрез участие в 

училищни кампании и събития, 

Начални 

учители, 

учители 

22.03.2021г. 



отбелязване на важни дати, вкл. от 

екологичния календар – Ден на водата 

ГЦДОУД, 

учители ПГ 

25 Евакуация при пожар  03,2021 

 

 

 

 

 

Месец април 

Номер  Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1. Участие  на училището в национален 

маратон на четенето по случай 

международния ден на детската книга 

- 2 април и Международния ден на 

книгата и авторското право - 23 април 

Учители по БЕ, и 

ПГ 

Април 2021г. 

2. Пролетен конкурс за рисунка на 

асфалт на тема „Играя безопасно“. 

УКБДП,  

класни 

ръководители,  

учители ГЦДОУ,  

преподаватели по 

ИИ 

 

До 30.04.2021 г. 

3. Проверка за редовно провеждане на 

5- минутка и отбелязване в дневник. 

УКБДП 13.04.2021 г. 

4. Екипна среща за обсъждане на 

индивидуалния напредък и 

наблюдения в развитието на 

определените ученици  

 

Председател, кл. 

ръководители 

15.04.2021 

5 Обучение на тема-„ Всеки човек е 

нечий учител или ученик“                                                                          

Радева април 

6. Обсъждане информация за хода на 

дейността.                                                                          

Комисия април 

7. Проиграване на плана за евакуация 

при бедствия и аварии; 

М. Илчевска април  

8. Провеждане на профилактични Ж. Караджова април  



прегледи от СТМ; 

9. Проиграване на плана за евакуация 

при бедствия и аварии; 

М. Илчевска  април  

10. Представяне на местоименията по 

български език в пети клас. 

Ива Аярова Април, 

 2021 г. 

11. Дидактически игри в обучението по 

математика. 

Димитринка 

Кушлева 

Април,  

2021 г. 

12. Оказване на подкрепа на учители и 

класни ръководители при възникнали 

казуси в компетенциите на комисията 

 

Мария Тюфекчиева Април, 

2021 г. 

13. „ Ден на Отворени врати“ -  

Предоставяне възможност на 

родителската общност да присъства и 

участва в дейността на училището. 

 

Комисия М. Април 

14. Информиране на родителите с 

графика на консултациите за 

подготовка на учениците за успешно 

полагане на изпитите от НВО . 

Комисия, 

кл.ръкодители 

М.април 

15. Информиране родителите с 

организацията, провеждане, 

анализите и обработка на резултатите 

на НВО на училищно равнище, с цел 

разработване на политики за 

подобряване на резултатите.  

Кл.ръководители М.април 

16. Изложба от рисунки „ Щастливо 

детство“, „ Ще ти разкажа за моето 

семейство и детство“- ученици от 1-4 

клас.                                                

 Кл.ръкодители М.май 

17. Актуализиране на съдържанието на 

портфолиото при необходимост. 

Преподавател по 

изобразително 

изкуство, класни 

ръководители    1-4 

клас                                                                                                                                              

м. април 2021г. 

18. Осигуряване на подходящи тестови 

методики и информационни 

материали за учениците от VII. 

 

Гатешки, 

Геленчев, 

Тенева 

Април 2021г. 

19 Сътрудничество между учителите – 

споделяне /конструктивни подходи                                                                                        

и       иновативни методи  за 

преподаване и оценяване на 

всички учители постоянен 



резултатите на  учениците  / за 

постигане на по-добри резултати.                      

20 Представяне и обсъждане новости в 

образователната система, както и 

темите за самообразование. 

всички учители последната 

седмица от 

месеца 

21 Класният ръководител да сведе до 

знанието на ЗДУД и Комисията за 

направени над допустимите 

отсъствия по  неуважителни или 

уважителни причини Да се обсъдят 

мерки за справяне с проблема. 

Всички класни 

ръководители 

До 5-то число на 

месеца 

22 Обсъждане с класните ръководители 

на отсъствията по неуважителни 

причини и голям брой отсъствия по 

уважителни причини до  настоящия 

момент. Обсъждане мерки и действия 

за осъществяване превенция на 

отсъствията на учениците. 

Предоставяне на информация от 

класните ръководители за контактите 

им с родителите/настойниците на 

учениците, консултации с училищния 

психолог, сътрудничество с Отдела за 

закрила на детето и други 

институции, а при необходимост при 

проява на тези ученици-с местната 

комисия за борба с 

противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни. 

Всички класни 

ръководители 

Ден на 

последната 

работна седмица 

от месеца 

23 Великденска магия- Матине ДГ – IV 

клас 

 

Учители ПГ 

 Класни 

ръководители 4 

клас 

м. април 2021г. 

24 „Приобщаване на родителите“ 

 

Марина Бойчева м. април 2021г. 

25 „Математика за всеки“ за 4. клас Караджова, 

Аралски 

Април 2021г. 

26 Турнир по футбол 1.-4. клас Караджова, 

Аралски 

Април 2021г. 

27 Щафетни игри, състезание по 

народна топка 1.-4. Клас 

  

28 Отбелязване на Деня на книгата и 

авторското право –  Родители и деца 

Комисия, класни 

ръководители 

м. април 2021г

  



четат заедно.  

 

29 Проиграване на плана за евакуация 

при бедствия и аварии; 

април М. Илчевска 

30 Провеждане на профилактични 

прегледи от СТМ; 

април Ж. Караджова 

31 Проект „Международен ден на 

Земята 

всички учители 

ГЦДОУД 

м. април 

32 " Приложение на мултимедийните 

презентации  в часовете по 

самоподготовка в трети клас 

Мария Костадинова М. април 

33 Разпространение на рекламни 

материали в ДГ. 

 

 Преподавателите 

 

34 Матине с родители и бъдещи 

първокласници. 

 

     

 Класни 

ръководители на 

бъдещите 

първокласници 

35 Повишаване интереса на учениците 

към работата в екип чрез участие в 

училищни кампании и събития, 

отбелязване на важни дати, вкл. от 

екологичния календар – Ден на 

Земята 

Начални 

учители, 

учители 

ГЦДОУД, 

учители ПГ 

22.04.2021г. 

 

 

 

 

Месец май 

Номер  Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1. Провеждане на занимания извън 

класната стая- в откритата класна стая 

на двора на училището – четене на 

открито 

Учители ЦДО и БЕ 

– 5.кл. 

Май 2021г. 

2. Участие в  Национална седмица на 

детската книгата – ПГ и ученици 1.-6. 

клас 

Учители НЕ, ЦДО и 

БЕ 

Май-юни 

2021г.(по 

график) 

3. Организиране и провеждане на Акция „ 

Ваканция” 

Класни 

ръководители I-III 

клас, представител 

на II-ро РПУ 

До 28.05.2021 

г. 



4. Провеждане на срочна тестова проверка 

на учениците от I-III клас 

Класни 

ръководители 

До 28.05.2021 

г. 

5. Проверка на тетрадките за инструктаж 

на учениците. 

УКБДП  04.05.2021 г. 

6. Екипна среща за обсъждане на 

индивидуалния напредък и наблюдения 

в развитието на определените ученици  

 

Председател, кл. 

ръководители 

13.05.2021 

7. Обсъждане на изисквания за 

провеждане на НВО в 4 клас  

Кл. ръководители 

учители 

01.05.20. 

8. Обсъждане добри прояви сред ученици, 

учители и родители.                                                                      

Комисията Май 

9.  Срещи с ученици, учители, родители.                                                                  Комисията м. Май 

10. Анализ на здравния статус на 

работниците и служителите, извършен 

от СТМ; 

Ж. Караджова  Май 

11. Урокът по музика в условия на 

дистанционно обучение. 

Людмила Хаджиева Май, 

2021 г. 

12. Новите методи и похвати по предмета 

по Изобразително изкуство в условията 

на виртуална среда. 

Николай Краевски Май, 

2021 г. 

13. Анкета „ Страхувам ли се ? От какво? С 

ученици от 5-7 клас 

  

Класни р- ли 5-

7клас 

Педагогически 

съветник, Комисия                                                                                                                                                                                                

м. май 2021г. 

14. Актуализиране на съдържанието на 

портфолиото при необходимост. 

Гатешки, 

Геленчев, 

Тенева 

Май 2021г. 

15 Сътрудничество между учителите – 

споделяне /конструктивни подходи                                                                                        

и       иновативни методи  за 

преподаване и оценяване на 

резултатите на  учениците  / за 

постигане на по-добри резултати.                      

всички учители постоянен 

16 Представяне и обсъждане новости в 

образователната система, както и 

темите за самообразование. 

всички учители последната 

седмица от 

месеца 

17 Класният ръководител да сведе до 

знанието на ЗДУД и Комисията за 

направени над допустимите отсъствия 

Всички класни 

ръководители 

До 5-то число 

на месеца 



по  неуважителни или уважителни 

причини Да се обсъдят мерки за 

справяне с проблема. 

18 Обсъждане с класните ръководители на 

отсъствията по неуважителни причини 

и голям брой отсъствия по уважителни 

причини до  настоящия момент. 

Обсъждане мерки и действия за 

осъществяване превенция на 

отсъствията на учениците. 

Предоставяне на информация от 

класните ръководители за контактите 

им с родителите/настойниците на 

учениците, консултации с училищния 

психолог, сътрудничество с Отдела за 

закрила на детето и други институции, а 

при необходимост при проява на тези 

ученици-с местната комисия за борба с 

противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни. 

Всички класни 

ръководители 

Ден на 

последната 

работна 

седмица от 

месеца 

19 Патронен празник на училището Учители ПГ 

Класни р-ли 1-4 

клас 

11.05.2021г. 

20 Спортен празник Класни р-ли 1-4клас  

Учители ФВС 

20.05.2021г. 

21 Провеждане на тестове по отделните 

предмети - в края на учебната година 

Провеждане на тест по БДП –  

II-ри учебен срок 

Класни р-ли 1-4 

клас 

Десимира Миткова 

 

м. май 2021г. 

22 Обобщаване на резултатите от УВР в 

края на учебната година 

Класни р-ли 1-4 

клас 

м. май 2021г. 

23 Организация, провеждане на НВО.  

Анализ обсъждане на резултатите от 

НВО 

Класни р-ли 1-4 

клас 

 

м. май 2021г. 

 

24 Организиране и провеждане на пробни 

изпити по БЕЛ и математика 

Учители 7. клас Май 2021г. 

25 Организиране на фотоизложба, изложба 

на рисунки и представяне на 

презентации. 

 

 

май 2021 г.                                                         Гатешки, 

преподаватели 

26 Патронен празник на училището, 80-

годишен юбилей. 

 

Комисия, класни 

ръководители и 

учители 

11.05.2021г  



27 24 - ти май, най-българският ден. 

Участие в общоградско тържество/ или 

друга форма на честването на празника 

Кл. ръководители 

IV и VII класове,  

З. Богойска 

 

24.05.21 г. 

28 Анализ на здравния статус на 

работниците и служителите, извършен 

от СТМ; 

М. Караджова май 

29 Участие в патронния празник на 

училището 

всички учители 

ГЦДОУД 

м. май 

30 Участие в спортния празник на 

училището 

всички учители 

ГЦДОУД 

м. май 

31 Участие в Празника на славянската 

писменост и култура 24 май 

всички учители 

ГЦДОУД 

м. май 

    

 

 

Месец юни 

Номер  Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1. Трето планирано заседание Комисия м.06.2021 

2. Изготвяне на годишен доклад от 

Координационния съвет и препоръки за 

създаване на по-сигурна образователна 

среда. 

 

Председател УКСПТ м.06.2021 

3. Провеждане на срочна тестова проверка 

на учениците от IV-VII клас. 

Класни 

ръководители 

Класни 

ръководители 

До 

30.06.2021 

г. 

4. Контрол на проведените срочни тестове 

по БДП.  

УКБДП До 

30.06.2021 

г. 

5. Проверка на тетрадките за инструктаж на 

учениците. 

УКБДП 

 

До 

30.06.2021 

г. 

6. Проверка за редовно провеждане на 5- 

минутка и отбелязване в дневник. 

УКБДП 

 

До 

30.06.2021 

г. 

7. Заседание за отчитане на резултатите и за 

срещаните трудности  по конкретните 

Председател, кл. 

ръководители 

17.06.2021 



дейности. Изготвяне на доклад до 

директора. 

 

8. Обсъждане дейността на комисията, 

свеждане резултатите до колегията и 

награждаване добрите прояви сред 

ученици, учители и родители.                                                                     

Комисията юни 

9. Оценка дейността през изминалата 

година 

Комисията юни 

10. Събиране и изнасяне на отпадъци Ръководител на 

обекта 

15.09.2020- 

30.06.2021 

11. Следене за състоянието на приеманите 

храни 

Отговорно лице 15.09.2020- 

30.06.2021 

12. Дезинфекция на работни повъхности 

ипомещения 

Ръководител на 

обекта 

15.09.2020- 

30.06.2021 

13. Осигуряване на лична хигиена на 

служителите, които са в пряк контакт с 

храните 

Ръководител на 

обекта 

15.09.2020- 

30.06.2021 

14. Обучение на служителите, които са в 

пряк контакт с храните 

Ръководител на 

обекта 

15.09.2020- 

30.06.2021 

15. Водене на борба с вредителите по 

храните 

Ръководител на 

обекта 

15.09.2020- 

30.06.2021 

16. Ограничаване на опасност от хранителен 

инцидент 

Кризисен екип на 

действие 

15.09.2020- 

30.06.2021 

17. Годишен анализ на дейността  на 

комисията по отношение на ЗБУТ; 

Т. Геленчева  юни 

18. Изследователски подход в обучението по 

математика. 

Гергана Саллакова Юни, 

2021 г. 

19. Заседание на комисията 

 

Комисия М. юни 

2021г. 

20. Актуализиране на съдържанието на 

портфолиото при необходимост. 

Гатешки, 

Геленчев, 

Тенева 

юни 2021г. 

21 Сътрудничество между учителите – 

споделяне /конструктивни подходи                                                                                        

и       иновативни методи  за преподаване 

и оценяване на резултатите на  учениците  

/ за постигане на по-добри резултати.                      

всички учители постоянен 

22 Представяне и обсъждане новости в 

образователната система, както и темите 

за самообразование. 

всички учители последната 

седмица от 

месеца 

23 Класният ръководител да сведе до 

знанието на ЗДУД и Комисията за 

направени над допустимите отсъствия по  

Всички класни 

ръководители 

До 5-то 

число на 

месеца 



неуважителни или уважителни причини 

Да се обсъдят мерки за справяне с 

проблема. 

24 Обсъждане с класните ръководители на 

отсъствията по неуважителни причини и 

голям брой отсъствия по уважителни 

причини до  настоящия момент. 

Обсъждане мерки и действия за 

осъществяване превенция на отсъствията 

на учениците. 

Предоставяне на информация от класните 

ръководители за контактите им с 

родителите/настойниците на учениците, 

консултации с училищния психолог, 

сътрудничество с Отдела за закрила на 

детето и други институции, а при 

необходимост при проява на тези 

ученици-с местната комисия за борба с 

противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни. 

Всички класни 

ръководители 

Ден на 

последната 

работна 

седмица от 

месеца 

25 Поетапно закриване на учебната 

2019/2020 година и тържествено 

връчване на дипломите на 

седмокласниците./ според ситуацията/ 

Комисия, класни 

ръководители 

30.06.2021 

г. 

26 Годишен анализ на дейността  на 

комисията по отношение на ЗБУТ; 

Теодорка Геленчева юни 

27 1. Повишаване интереса на 

учениците към работата в екип чрез 

участие в училищни кампании и събития, 

отбелязване на важни дати, вкл. от 

екологичния календар – Ден на околната 

среда Начални учители, учители 

ГЦДОУД, 

учители ПГ 05.06.2021г. 

2. Планиране и осъществяване на 

контрол за редовно и точно вписване на 

отсъствията на учениците в училищната 

документация, за коректно и точно 

подаване към общините и към РУО на 

данните за движението на учениците и за 

броя на отсъствията, за своевременно 

отразяване на статуса на всеки ученик в 

уеб-базирания Регистър за движението на 

децата и учениците. Заместник- 

  



директор учебна дейност До 

15.06.2021г. 

3.  Отчет на дейностите и мерките 

по програмата Заместник директор- 

учебна дейност, Комисия деца в риск

 До 

15.06.2021г. 
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ТЕМАТИЧЕН ПЛАН  НА  ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ОУ“КОЧО 

ЧЕСТЕМЕНСКИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г. 

 

№ Срок Тематика Отговорник Докладва 

1. месец 

септември 

   

  1. 1.Информация за 

здравословното състояние 

на учениците от 

медицинското лице, 

обслужващо училището 

Директор  

 

м.с. Станимира 

Иванова 

 

  2.    

2. месец 

октомври 

   

              1. Отчитане на 

резултатите от входящата 

диагностика- обсъждане на 

нивото на усвояване на 

компетентности от 

учениците и съвместни 

мерки между учителите с 

цел подобряване на 

образователните резултати. 

 

Директор, 

Преподаватели 

Председатели 

на ЕКК 

            2. Обсъждане на 

индетифицирани 

потребности за ученици, за 

които българският език не е 

майчин и предприемане на 

мерки за подкрепа за 

усвояване на книжовен 

Директор 

Комисия 

Председател на 

комисия 

ОУ "КОЧО ЧЕСТЕМЕНСКИ" 
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български език 

             3. Обсъждане и 

актуализация на План за 

противодействие на 

училищния тормоз. 

Директор, 

Комисия  

Председател на 

комисия 

              4. Обсъждане и 

приемане на училищни 

«стандарти» за оценяване на 

постигнати резултати от 

обучението по учебни 

предмети или модули и 

информиране на 

училищните общности. 

Директор, 

преподаватели 

ЗДУД 

  5. Обсъждане и приемане на 

индивидуални учебни 

планове на ученици 

Педагогически 

съветник, 

Преподаватели 

ЗДУД 

  3. Отчет на бюджета за 

третото тримесечие на 

календарната 2020 година. 

Директор, 

Гл.счетоводител 

 

 

Гл. счетоводител 

3. месец 

ноември 
   

   

  1.Доклад от училищната 

комисия за противодействие 

на училищния тормоз за 

проведеното изследване за 

оценка на училищния 

тормоз между децата и 

учениците в училище. 

Комисия, 

Пед. съветник 

Педагогически 

съветник 

  3. Приемане на План за 

работа при зимни 

условия 

ЗДУД, домакин ЗДУД 

 месец 

декември 
   



  1. Разглеждане на 

нарушенията на 

Правилника за 

устройството и 

дейността на 

училището и 

обсъждане на 

предложения за 

налагане на санкции 

на ученици 

Класни 

ръководители, 

Педагогически 

съветник 

Класни 

ръководители 

  2. Училищен план- 

прием в първи и пети 

клас 

Директор ЗДУД 

  3. Отчитане на 

дейността на 

педагогическите 

специалисти по НП 

за намаляване на дела 

на преждевременно 

напусналите 

образователната 

система  

Комисия, 

Екип за обход 

ЗДУД 

4. месец 

януари 

   

  1. Запознаване с План за 

приключване на първи 

учебен срок. 

Директор, 

ЗДУД 

Кл. 

ръководители 

 

Директор 

2. Предложения на ПС за 

реда и начина на оценяване 

и завършване на първия 

срок на ученици, на които не 

могат да бъдат оформени 

срочни оценки. 

Кл.ръководители  

Преподаватели 

Кл. 

ръководители 

3. Отчет на бюджета за 

календарната 2020 година. 

Директор, 

Гл.счетоводител 

 

 

Гл. счетоводител 



  4. Анализ на ритмичността в 

проверката на знанията, 

отсъствия по неуважителни 

причини  и трудовата 

дисциплина. 

 

 

 

 

Директор ЗДУД 

5. февруари    

  1. Обсъждане и отчитане на 

резултатите от ОП през 

първия учебен срок, на 

дейността на комисии, 

екипи , педагогически 

съветник 

Директор, 

Педагогически 

съветник 

Кл. 

ръководители 

 

Директор, ЗДУД 

Председатели на 

комисии 

 

2. Обсъждане на нивото на 

усвояване на 

компетентности от 

учениците и съвместни 

мерки между учителите с 

цел подобряване на 

образователните резултати 

Директор, 

 Председатели 

на ЕКК 

Председатели 

на ЕКК 

  4. 3.Доклад на Директора, 

ЗДУД за резултатите от 

контролната дейност през 

първия учебен срок 

Директор, ЗДУД 

 

Директор, 

ЗДУД 

 

  5. 4.Обсъждане и отчитане на 

Училищния план за 

изпълнение на 

Националната стратегия за 

насърчаване и повишаване 

на грамотността за периода 

2019-2020г 

Комисия Председател на 

комисии 

  6. 5.Запознаване с бюджета 

за 2021г 

Директор, 

Главен 

счетоводител 

Главен 

счетоводител 

6. Март    

  1. Избор на учебници и Директор,  ЗДУД 



учебни помагала за учебната 

2021-2022г. 
Преподаватели 

 

2. Обсъждане на изменения 

и допълнения в критериите 

и приемане на нови карти за 

оценка на труда на 

педагогическите 

специалисти 

Председатели на 

ЕКК 

ЗДУД 

3.Обсъждане на училищния 

план- прием за учебната 

2021-2022г. 

Директор 

ЗДУД, 

Председател на 

комисията по 

приема 

 

Председател на 

комисията по 

приема  

4. Квалификационно- 

методическа дейност в 

училище 

Директор, 

ЗДУД, 

Комисия 

Гл. счетоводител 

 

Председател на 

комисия 

7. Април    

  1. Разглеждане на 

предложенията за 

награждаване на 

ученици и учители по 

случай 24 май. 

 

Директор, 

 ЗДУД, 

Преподаватели 

 

Директор 

  2. Отчет на първото 

тримесечие на 

финансовата 2021г 

Директор 

Главен 

счетоводител 

Главен 

счетоводител 

  3. Запознаване с План 

за патронен празник 

Директор, 

Комисия 

Председател на 

комисия 

8 Май    



  1.Определяне броя на 

групите за целодневна  

организация на учебния ден 

и начина за осъществяване 

на целодневна организация 

за учебната 2021- 2022г. 

Директор,  

ЗДУД 

 Кл.р-ли  

ЗДУД 

2. Определяне броя на 

групите за РП/ ИУЧ и ДП/ 

ФУЧ  за учебната 2021- 

2022г. 

ЗДУД ЗДУД 

3. Обсъждане и избор на 

знаменна група  

    

    

   

Директор, 

 ЗДУД, 

Преподаватели 

Директор 

  4. Избор на спортни 

дейности, определени по чл. 

92, ал.1 от ЗПУО за учебната 

2021-2022г, съобразно 

възможностите на 

училището 

Директор,  

ЗДУД 

 Кл.р-ли  

ЗДУД 

9 Юни   

 

 

 

  1. Обсъждане и отчитане на 

училищния план за 

изпълнение на 

Националната стратегия за 

насърчаване и повишаване 

на грамотността .  

Директор 

Комисия  

Председател на 

комисия 

2. Отчитане на резултатите 

от проверката на изходното 

равнище на учениците от 

първи до трети клас.  

Председателите 

на ЕКК 

Председателите 

на ЕКК 

  3.Определяне на ученици за 

допълнителна работа 

през лятната ваканция 

Преподаватели Председателите 

на ЕКК 

10. Юли    

  1. 1.Обсъждане и отчитане на 

резултатите от ОП през 

Директор,  Директор 



учебната година и 

изпълнение на Годишния 

план. 

ЗДУД 

 Кл.р-ли 

  2. 2.Обсъждане на нивото на 

усвояване на 

компетентности от 

учениците и съвместни 

мерки между учителите с 

цел подобряване на 

образователните резултати 

Директор, 

Директор,  

ЗДУД 

Председатели на 

ЕКК ДДДД 

Председателите 

на ЕКК на  

  3.Обсъждане и анализ на 

резултатите от НВО за 

четвърти и седми клас 

Директор 

Комисия  

Председател на 

комисия 

  4. 4.Доклад на Директора и 

ЗДУД за резултатите от 

контролната дейност през 

учебната година 

Директор, ЗДУД 

 

Директор, 

ЗДУД 

 

  5. 5.Отчет на второто  

тримесечие на 

финансовата 2021г 

Директор 

Главен 

счетоводител 

Главен 

счетоводител 

11.  Август    

  1. 1.Разглеждане и приемане 

на изменения и допълнения 

в: 

- Стратегия за 

развитие на 

училището и 

План за действие 

 

Директор, ЗДУД Директор, 

ЗДУД 

  2. 2.Обсъждане и приемане на 

форми на обучение 

Директор, ЗДУД Директор, 

ЗДУД 

  3. 3.Обсъждане и приемане на 

училищни учебни планове 

Директор, ЗДУД Директор, 

ЗДУД 

  4. 4.Обсъждане на 

предложения за разкриване 

на занимания по интереси 

Директор, 

ЗДУД, 

Председател 

ЕКК 

Директор, 

ЗДУД 

  5. 5.Обсъждане и приемане на 

Система от качествени 

Директор, 

ЗДУД, 

Директор, 

ЗДУД 



показатели за поставяне на 

оценки с качествен 

показател въз основа на 

установените резултати от 

изпитванията на учениците 

от първи - трети клас 

Председател 

ЕКК 

  6. 6.Доклад- анализ от 

самооценката на училището 

Директор, 

ЗДУД, 

Комисия 

Директор, 

ЗДУД 

  7. 7.Обсъждане на 

възможности за участие на 

училището по национални 

програми на МОН 

Директор, ЗДУД 

Комисия 

Директор, 

ЗДУД 

  8. 8. Определяне на 

числеността и състава на 

Комисия за оценка на 

постигнатите резултати от 

труда на педагогическия 

персонал 

Директор, 

Преподаватели 

Директор 

  9. 9. Обсъждане и приемане на 

председател, брой и членове 

на комисия за оценка на 

постигнатите резултати от 

труда на педагогическите 

специалисти 

Директор, 

Преподаватели 

Директор 

12. Септември    

  1. Обсъждане и 

определяне на неучебни 

дни за учебната 2021-

2022г 

Директор, ЗДУД 

Комисия 

Директор, 

ЗДУД 

  2. Обсъждане и 

приемане на Годишна 

програма за целодневна 

организация на учебния 

ден 

Директор, ЗДУД 

Комисия 

Директор, 

ЗДУД 

  3. Обсъждане на 

състава на училищната 

комисия по БДП и 

дейности по БДП 

Директор, ЗДУД 

Комисия 

Директор, 

ЗДУД 

  4. Обсъждане и 

приемане на Училищния 

план за изпълнение на 

дейностите по 

Националната стратегия 

Директор, ЗДУД 

Комисия 

Директор, 

ЗДУД 



за насърчаване и 

повишаване на 

грамотността  

  5. Обсъждане и 

приемане на Годишния 

план за дейността на 

училището с 

Приложения/ План за 

квалификационната 

дейност, План за 

заседанията на 

педагогическия съвет 

Директор, ЗДУД 

Комисия 

Директор, 

ЗДУД 

  6. Обсъждане на 

възможности за 

организиране на 

практическа подготовка 

на учители- стажанти и 

определяне на учители 

наставници 

Директор, ЗДУД 

Комисия 

Директор, 

ЗДУД 

  7. Обсъждане и 

приемане на мерки за 

повишаване качеството на 

образованието 

Директор, ЗДУД 

Комисия 

Директор, 

ЗДУД 

  8. Обсъждане и 

приемане на програма за 

предоставяне на равни 

възможности и за 

приобщаване на децата и 

учениците от уязвими 

групи 

Директор, ЗДУД 

Комисия 

Директор, 

ЗДУД 

  9. Обсъждане и 

приемане на програма за 

превенция на ранното 

напускане на училище 

Директор, ЗДУД 

Комисия 

Директор, 

ЗДУД 

  10. Правилник за 

устройството и 

дейността на 

училището 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН НА КОМИСИЯТА 

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА РАННО НАПУСКАНЕ НА 

УЧИЛИЩЕ И В РИСК ОТ ОТПАДАНЕ НА 

УЧЕНИЦИ  

2020 - 2021 ГОДИНА 

 

Изготвили: 

Председател: Златка Драгнева  

Членове: Катя Янакиева 

                Грозденка Манева 

Месец септември 

Номер   Дейност Отговорник Срок 

1. Провеждане на разговори по темата с цел 

засилване на грижата в училище за 

учениците в риск от отпадане. 

Кл.ръководители М.септември 

2. Осигуряване на позитивна образователна 

среда в класа и училището като цяло  

Училищно 

ръководство, класни 

ръководители 

М.септември 

3.  Планиране и осъществяване на контрол Училищно М.септември 
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за редовното вписване на отсъствията и 

оценките на учениците в училищната 

документация  

ръковоство, 

кл.ръководители 

4. Провеждане на родителски срещи и 

индивидуални работни срещи с 

родителите на ученици, застрашени 

от отпадане. Консултиране на 

родителите по темата за кариерното 

развитие на тяхното дете, с цел 

превенция на ранно отпадане от 

училище. 

Училищно 

ръковоство, 

кл.ръководители 

М.септември 

   Месец октомври 

Номер   Дейност Отговорник Срок 

1. Повишаване интереса на учениците към 

работата в екип чрез участие в 

училищни 

събития, кампании, отбелязване на 

важни дати  

Кл.ръководители М.октомври 

2. Организиране на извънкласни и 

извънучилищни дейности 

Училищно 

ръководство, 

кл.ръководители 

М.октомври 

3. Повишаване качеството на образованието 

като предпоставка за развитие на 

личността на всеки ученик и 

предотвратяване на преждевременното 

напускане на училище чрез използване на 

интерактивни методи на 

обучение, онагледяване и практическа 

насоченост на преподавания материал  

 

Училищно 

ръководство, 

педагогически 

специалисти 

М.октомври 

4. Идентифициране на ученици, застрашени 

от отпадане 

Кл.ръководители, 

педагогически 

съветник 

М.октомври 

     Месец ноември 

Номер   Дейност Отговорник Срок 

1. При наличие на ученици, застрашени от 

отпадане- избиране на индивидуален 

наставник и отчет на дейността му / 

разговори с учениците и родителите и 

др./ 

Кл.ръководители, 

педагогически 

съветник 

М.ноември 

     



 Месец март 

Номер   Дейност Отговорник Срок 

1. Кариерно ориентиране и консултиране на 

учениците  

 педагогически 

съветник 

М.март 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Ул. „Севастопол” №28, гр. Пловдив 

school@chestemenski.com 

тел. 64-30-58 Директор, 64-30-52 Зам.-директор 

    

 

 
ПЛАН - ПРОГРАМА 

за 
подкрепа на личностното развитие на ученика в ОУ„Кочо Честеменски“ 

за учебната 2020/2021 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Председател:Златка Драгнева 

Членове:  Донка Йочева 

                  Мария Илчевска 

                   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ОУ "КОЧО ЧЕСТЕМЕНСКИ" 
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І. ОСНОВНИ ИДЕИ 

След семейството училището е значим фактор във формирането на личността и в 

изграждането на нови ролеви отношения. Училището поставя пред децата реални 

изисквания да взаимодействат, да се трудят, да се съобразяват, да намерят и заемат своето 

място в колектива и в социалната среда. Училището има своите значими функции да 

подпомогне порастващото дете да открие и развие своята индивидуалност; да осигури 

среда, в която ученикът да може да се сравнява, да се конкурира и сътрудничи, за да 

възпита у себе си онези умения, които ще го направят социално адаптивен и способен да 

се впише в общността.  

Училището като институция изгражда позитивен организационен климат, създава 

условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между 

всички участници в процеса на образование. 

Училището самостоятелно разработва и прилага цялостни политики за подкрепа за 

личностно развитие на детето и ученика, за изграждане на позитивен организационен 

климат, за утвърждаване на позитивна дисциплина и развитие на училищната общност, 

които се базират на идеите и принципите на приобщаващото образование. 

 

 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

Общата подкрепа за личностно развитие включва: 

1. Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

2. Допълнително обучение по учебни предмети при условията на закона; 

3. Допълнителни модули за деца, които не владеят български език; 

4. Допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън 

редовните учебни часове; 

5. Консултации по учебни предмети; 

6. Кариерно ориентиране на учениците; 

7. Занимания по интереси; 

8. Библиотечно-информационно обслужване; 

9. Грижа за здравето; 

10. Поощряване с морални и материални награди; 

11. Дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 

12. Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения; 

13. Логопедична работа. 

III.ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

А. Дейности, свързани с екипна работа между учителите и другите педагогически 

специалисти. 

Номер Дейност Отговорник Срок 



1. Обмяна на информация, опит и добри 

практики между преподавателите и 

другите педагогически специалисти. 

 

Всички 

учители,психолог, 

                                                                         

пед.  съветници, 

логопед и ресурсен 

учител 

 

м. 

Септември 

2020 – м. 

Юни 2021г. 

 

М. Ноември 2020г. 

      

Номер Дейност Отговорник Срок 

1.  Изготвяне на програми за развитие на 

учениците с обучителни трудности. 

 

Учители, кл. 

Ръководители, 

ресурсен учител 

м. Ноември 

2020  

                                                                        

Б. Дейности, свързани с допълнително обучение на учениците. 

Номер  Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1. Допълнителни консултации по учебни 

предмети, които се провеждат извън 

редовните учебни часове. 

 

учители М. Ноември 

2020 – 

м.май 2021 

2. Допълнително обучение по учебни 

предмети с ресурсен учител. 

 

Кл. Ръководител, 

ресурсен учител 

М. Ноември 

2020 – 

м.май 2021 

3.  Психологическа подкрепа на учениците и 

развиване на умения за учене. 

 

Педагогически 

съветник 

М.октоври 

2020 – м. 

М.юни 

2021 

 

В. Дейности, свързани с кариерно ориентиране на учениците. 

М. Март 2021 

Номер  Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1. Провеждане на ролеви игри и решаване 

на казуси на тема „ Моята работа“ с 

учениците от IV, VII. 

Кл. Ръководители, 

педагогически 

съветник, комисия 

кариерно 

м.март 2021 



 оринтиране 

 

Месец април 2021 

Номер  Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1. Осигуряване на подходящи тестови 

методики и информационни материали 

за учениците от VII. 

 

Кл. Ръководители, 

педагогически 

съветник, комисия 

кариерно 

оринтиране 

м.април 

2021 

 

Г. Дейности, свързани със занимания по интереси. 

Номер  Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1. Обмяна на информация между учителите, 

педагогическите съветници и учениците 

за установяване интересите на учениците. 

Кл. ръководители М. 

Септември 

2020 – 

м.май 2021 

2.  Организиране на допълнителни 

културни, спортни и др. дейности и 

инициативи от Ученическия съвет 

 

Ученически съвет, 

комисия за 

подмагане дейността 

на учен. съвет 

М. ноември 

2020 – 

м.май 2021 

3. Включване на учениците в извънкласни 

дейности и мероприятия- тържества, 

конкурси, състезания, концерти. 

 

Кл. Ръководители М. 

Септември 

2020 – 

м.май 2021 

 

Д. Дейности, свързани с библиотечно-информационно обслужване. 

Номер  Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1. Осигуряване на достъп до 

училищната библиотека и до 

всички налични информационни 

ресурси с цел изграждане на 

навици за четене и 

компетентности за търсене и 

ползване на информация.  

 

Кл. ръководители М. 

Септември 

2020 – 

м.май 2021 

 

Е. Дейности, свързани с грижа за здравето на учениците. 



Номер  Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1. Осигуряване на медицинско лице в 

училище. 

 

директор М. 

Септември 

2020 – м. 

юни 2021 

2.  Осигуряване на сигурна и безопасна 

материална база. 

 

Директор, 

педагогически и 

непедагогически 

персонал 

М. 

Септември 

2020 – 

м.юни 2021 

3.  Провеждане на беседи по здравни теми, 

свързани с превенция и здравословен 

начин на живот. 

 

Медицинско лице, 

педагогически 

съветник, кл. 

Ръководители 

Съобразен с 

плана на кл. 

Ръководител 

4. Провеждане на тематични инсктруктажи. 

 

Кл. ръководители М. 

Септември 

2020   – м. 

Юни 2021 

5.  Включване на учениците в спортни 

дейности и мероприятия, туризъм. 

 

Кл. Ръководители, 

учители ФВС 

М. 

Септември 

2020   – м. 

Юни 2021 

 

Ж. Дейности, свързани с поощряване на учениците с морални и материални награди. 

Номер  Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1. Съобщаване и похвала за високите 

постижения на отделни ученици в 

областта на науката, спорта, изкуството 

и др., за приноса им към развитието на 

училищната общност в сайта на 

училището. 

 

директор М. 

Септември 

2020 – м. 

юни 2021 

2.  Награждаване с грамоти и сертификати 

за отличен успех, високи постижения и 

принос към развитието на училището. 

 

Директор, кл. 

ръководители 

М. 

Септември 

2020 – м. 

юни 2021 

3.  Връчване на похвални писма до Директор, кл. М. 



родителите на ученици с отличен успех 

и високи постижения. 

 

ръководители Септември 

2020 – м. 

юни 2021 

4.  Материални награди за високи 

постижения на отделни ученици. 

 

Директор, кл. 

ръководители 

М. 

Септември 

2020 – м. 

юни 2021 

З. Дейности, свързани с превенция на насилието. 

Номер  Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1. Представяне на учениците и 

преподавателите Стратегията на Съвета 

на Европа за правата на детето и 

Конвенцията на ООН за правата на 

детето.  

 

Кл. Ръководители, 

педагогически 

съветник 

М. 

Септември 

2020 

2.  Провеждане на регулярни срещи с 

Ръководството на училището и 

Педагогическия екип с цел 

информираност и целенасочена работа 

за подобряване на психологическия 

климат в класовете и утвърждаването на 

атмосфера на доверие и подкрепа. 

 

Училищно 

ръководство 

М. 

Септември 

2020 – м. 

юни 2021 

3.  Провеждане на индивидуална работа с 

учениците, станали жертва на тормоз/ 

насилие и ученици с агресивно 

поведение от педагогически съветник. 

 

Педагогически 

съветник 

М. 

Септември 

2020 – м. 

юни 2021 

4.  Своевременно прилагане на санкции в 

случаи на насилие. 

Директор, кл. 

ръководители 

М. 

Септември 

2020 – м. 

юни 2021 

5.  Разговори с родителите и осигуряване на 

своевременна психолигическа подкрепа 

на ученици в риск. 

 

Педагогически 

съветник 

М. 

Септември 

2020 – м. 

юни 2021 

6.  Провеждане на лекции, беседи, 

презентации в начален и 

прогимназиален курс по следните теми: 

-       „Насилие между деца“ 

-       „Домашно насилие“ 

Педагогически 

съветник 

М. 

Септември 

2020 – м. 

юни 2021 



-       „Разрешаване на 

конфликти“ 

-       „Сексуален тормоз“ 

-       „Агресия и нейното 

проявление“ 

-       „Рисково сексуално 

поведение“ 

-       „Кибертормоз“ 

 

7.  Ангажиране на Ученическия съвет и 

ученици доброволци в дейности, 

насочени към приобщаването на 

ученици в риск, ученици в 

неравностойно положение  

Ученически съвет, 

педагогически 

съветник, кл. 

Ръководители 

М. 

Септември 

2020 – м. 

юни 2021 

8. Диагностициране на климата в класа и 

на груповите взаимоотношения. 

Подпомагане на учениците при 

решаването на конфликти и създаване на 

отношения, основани на толерантност, 

приемане и разбирателство. 

 

Педагогически 

съветник, 

посредник, медиатор 

М. 

Септември 

2020 – м. 

юни 2021 

9. Провеждане на вътрешно училищни 

обучения на преподавателите за 

справяне с агресията на учениците. 

 

Педагогически 

съветник, 

кл.ръководители 

М. 

Септември 

2020 – м. 

юни 2021 

10. Работа на УКС при случаи на тормоз/ 

насилие. Периодично разглеждане на 

случаите. 

 

УКС При 

възникнаване 

на ситуация 

на тормоз 

11. Включване на родителите към различни 

съвместни дейности с цел 

установяването на добър диалог и 

отношения на доверие между ученици, 

родители и учители.  

                                    

Кл. Ръководители, 

педагогически 

съветник 

М. 

Септември 

2020 – м. 

юни 2021 

12. Съвместна работа с Дирекция за 

социално подпомагане, ДПС, 2 РПУ и 

други институции. 

Училищно 

ръководство, 

педагогически 

съветник 

М. 

Септември 

2020 – м. 

юни 2021 

                            

                                                                                                 

И. Дейности, свързани с мотивация и преодоляване на проблемното поведение. 
       



Номер  Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1. Провеждане на анкета и наблюдение на 

учениците с цел подобряване на 

учебната среда. 

Кл. Ръководители, 

педагогически 

съветник 

М. 

Септември 

2020 

2. Провеждане на тематични училищни 

конкурси и мероприятия, осигуряващи 

възможности за изява на учениците. 

 

Кл. Ръководители, 

комисия за 

олимпиади 

М. 

Септември 

2020 – м. 

Май 2021 

3. Създаване на добра практика за зачитане 

на напредъка и успехите на учениците – 

награди, грамоти, поздравителни 

съобщения по уредбата на училището, 

похвални писма до родителите. 

 

Училищно 

ръководство 

М. 

Септември 

2020 – м. 

Май 2021 

4. Провеждане на дискусии и беседи с 

учениците от различните образователни 

степени на тема смисъла от образование, 

лични интереси, успешна реализация. 

 

Кл. Ръководители, 

педагогически 

съветник 

М. 

Септември 

2020 – м. 

Май 2021 

5.  Прилагане на конкретни мерки за 

подобряване на дисциплината в часовете 

с цел осигуряване на благоприятна 

атмосфера за работа: 

-       Точни критерии за 

взаимоотношенията в 

класната стая; 

-       Взаимоуважението като 

основен принцип на 

отношенията учител – 

ученик и ученик – ученик; 

-       Изготвяне и спазване на 

критериите за оценяване; 

-       Спазване на умерена 

дистанция учител – 

ученик; 

-       Разнообразяване 

методите на преподаване; 

-       Осъществяване на 

своевременна обратна 

връзка и конкретни 

препоръки от учителите по 

всички предмети; 

-       Отчитане напредъка на 

ученика  

Кл. Ръководители, 

педагогически 

съветник 

М. 

Септември 

2020 – м. 

Май 2021 



 

6. Осигуряване на консултации по 

отделните предмети. 

Кл. Ръководители, 

учители 

М. 

Септември 

2020 – м. 

Май 2021 

7.  Отчитане на индивидуалния напредък в 

обучението на всеки ученик и за 

придобитите компетентности – знания, 

умения и отношения. 

 

Кл. Ръководители, 

учители 

М. 

Септември 

2020 – м. 

Май 2021 

      

 Й. Дейности, свързани с мотивация и преодоляване на проблемното поведение. 

                                                                      

1. Събиране и предаване на координатора на информация за трудноуспяващите 

ученици от всички степени на образование и изготвяне на план за личностна 

подкрепа. Планът за подкрепа включва: 

- целите, задачите и видът на допълнителната подкрепа за личностно развитие; 

- описание на възможностите, силните страни и потенциала на ученика за 

включване и участие в образователния процес; 

- определяне на срока на предоставяне на допълнителната подкрепа; 

- определяне на конкретни образователни цели и очаквани резултати от 

обучението на ученика; 

- определяне на начини за оценяване на напредъка на ученика; 

- определяне на специални педагогически, терапевтични и други методи и 

средства за постигане на целите; 

- определяне на честотата на осъществяване на дейностите за допълнителна 

подкрепа; 

- описание на екипната работа с ученика, на ролята и отговорностите на 

педагогическите специалисти и на родителя/представителя на 

детето/лицето, което полага грижи за детето, при предоставянето на 

допълнителната подкрепа; 

- описание на необходимите ресурси за допълнителната подкрепа и за 

ефективен преход между институциите или между отделните етапи и 

степени на образование и на координацията на работата с учениците, които 

получават допълнителна подкрепа за личностно развитие. 

2. Обсъждане от ученика и класния ръководител с цел изясняване и получаване на 

подкрепа за разрешаването му. 

                                                                

3. Консултиране на ученика и/ или родителите с педагогически съветник. 

4. Включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за общуване 

и решаване на конфликти. 

                                                          

5. Насочване на ученика към занимания, съобразени с неговите потребности. 

                                                          

6. Индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава 

(наставничество). 



7. Включване на ученика в дейности в полза на класа или училището, съобразено с 

неговите желание и възможности. 

8. Осигуряване на условия за включване на ученици с проблемно поведение в 

дейности и инициативи, основани на подхода „връстници обучават връстници“. 

9. Прилагане на наказания на учениците с проблемно поведение, съгласно Наребда 

за Приобщаващо образование и Правилника на училището; изготвяне на 

индивидидуални програми за допълнителна педагогичеса, психологическа и 

социална подкрепа на съответните ученици.  

К. Дейности, свързани с ранно оценяване на потребностите и превенция на 

обучителните затруднения. 
1. Наблюдение и провеждане на тестове с цел ранно разпознаване на обучителни 

затруднения при учениците. 

2. Определяне със заповед на директор на координатор за организиране и 

координиране на процеса на обща и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие.  

                                                                                                                                            

3. Диагностициране на проблемни области на учениците с обучителни 

затруднения. 

                                                                                 

4. Събиране и предаване на координатора на информация за трудноуспяващите 

ученици от всички степени на образование и изготвяне на план за личностна 

подкрепа. 

                                                                                  

5. Координаторът предлага на директора да утвърди съставите на екипите за 

подкрепа за личностно развитие на учениците в случай на потребност от 

предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие. 

                                                                               

6. Установените екипи осигуряват консултации по предмети, психологическа и 

социална подкрепа на нуждаещите се ученици. 

7. Координаторът предлага на директора в случай на необходимост да осигури 

допълнителни специалисти като организира и координира осигуряването им в 

зависимост от индивидуалните потребности на ученика от регионален център за 

подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Държавния логопедичен 

център, център за подкрепа на личностното развитие, включително център за 

специална образователна подкрепа, специално училище за обучение и подкрепа на 

ученици със сензорни увреждания и/или от доставчици на социални услуги в 

общността, получили лиценз за предоставяне на социални услуги за деца по реда 

на Закона за закрила на детето. 

             8. Координаторът координира работата с родителя/представителя на    

детето/лицето, което полага грижи за детето, включително по отношение включването му 

в работата на екипа за подкрепа за личностно развитие на ученика. 

            9. Координаторът координира работата и взаимодействието на всички екипи за 

подкрепа за личностно развитие. 

            10. Координаторът съхранява документите на всеки ученик, за което е формиран и 

работи екип за подкрепа за личностно развитие. 



11. Координаторът координира предоставянето на методическа подкрепа от 

регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, от 

Държавния логопедичен център, от център за специална образователна подкрепа 

и съдейства за провеждането на различни форми на обучение на педагогическите 

специалисти в училището. 

                                                                                    

12. След приключване на втория учебен срок на съответната учебна година 

координаторът изготвя и предоставя на педагогическия съвет обобщен доклад-

анализ за състоянието на процеса на приобщаващото образование в училището.  

                                                                                        

13. Училището осъществява подкрепа за преход между отделните етапи и 

степени на образование на учениците или между институциите в системата на 

училищното образование. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ОУ „Кочо 

Честеменски“ 2020-2024 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1 

РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИННА И 

НЕПРОТИВОРЕЧИВА СИСТЕМА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА 

УЧИЛИЩЕТО 

Дейност 1. Изграждане на Система за осигуряване качество на образованието 

№ Дейности Срок Отгово

рник 

Финан

сиране 

Индикатори 

1.1

. 

Изготвяне на анализ на 

образователната 

реформа в страната. 

Септ. 

2020 

Директ

ор 

не 

изисква 

средств

а  

Утвърден план за 

изпълнение на 

стратегическите 

цели. Актуализирани 

вътрешни 

правилници. - Да/Не 

1.2

. 

Създаване на актуална 

вътрешна нормативна 

уредба за изпълнение  

на дейностите. 

Септ. 

2020 

Директ

ор, , 

председ

атели 

на 

постоян

ни 

комиси

и 

не 

изисква 

средств

а 

Актуализирани 

вътрешни 

нормативни актове - 

Да/Не 

1.3 Прилагане на Септ. Директ Средств Приложени 

 

mailto:school@chestemenski.com


.1 изискванията на МОН 

за организиране на 

педагогическата 

дейност през 

настоящата учебна 

година при изработване 

на годишните 

разпределения и 

плановете на класния 

ръководител 

2020 ор,  

председ

атели 

на 

постоян

ни 

комиси

и 

а за 

консум

ативи 

изискванията на 

МОН за 

организиране на 

педагогическата 

дейност през 

настоящата учебна 

година - Да/Не 

1.3

.2. 

Разработване, 

приемане, съгласуване 

с обществения съвет и 

утвърждаване на 

училищни учебни 

планове. 

Септемв

ри 2020 

ПС - 

приема

не 

Директ

ор 

утвърж

даване 

не 

изисква 

средств

а 

Разработени и 

утвърдени училищни 

учебни планове - по 

паралелки за 1 и 5 

клас / за 2020/¬2021 

год./ - Да/Не 

1.3

.3. 

Разработване и 

утвърждаване на 

годишна училищна 

програма за целодневна 

организация на учебния 

ден 

Септемв

ри 2020 

Учили

щна 

комиси

я, ПС 

не 

изисква 

средств

а  

Разработена и 

утвърдена програма 

за целодневна 

организация за 2016-

2017 год. 

1.3

.4. 

Изграждане на 

училищни екипи за: 

подкрепа за личностно 

развитие на детето и 

ученика; 

изграждане на 

позитивен 

организационен 

климат; утвърждаване 

на позитивна 

дисциплина; развитие 

на училищната общност 

Октомвр

и 2020 

ПС, 

Екипи 

не 

изисква 

средств

а 

1. Изградени 

училищни екипи за 

детето и ученика; 

✔ изграждане на 

позитивен 

организац. 

климат; 

✔ утвържд. на 

позитивна 

дисциплина; 

развитие на уч. 

общност./за2020-

2021г./ 

 

1.3

.5 

Предефиниране на 

политики, приоритети и 

ценности. 

До три 

месеца 

след 

Педагог

ически 

съвет 

не 

изисква 

средств

 



обнарод

ване на 

промени

те във 

всички 

стандарт

и 

а 

1.3

.5.

1 

Ясно дефиниране на 

системата от 

индикатори за контрол 

и инспектиране на 

образователната 

институция 

До три 

месеца 

от 

излизан

е на 

промени

те в 

стандарт

а за 

инспект

иране 

Директ
ор, пом. 
директо
ри; пед. 
съвет, 

не 

изисква 

средств

а 

Разработени 

индикатори за 

контрол и 

инспектиране на 

образователната 

институция. 

1.3

.5.

2 

Запознаване със 

Стандарта за 

инспектиране и 

изготвяне на вътрешна 

система за ефективен 

мониторинг и контрол. 

До 

месец 

след 

обнарод

ването 

на 

промени

те  в ДВ 

Директ

ор, 

зам.- 

директо

ри, 

главни 

учители

, пед. 

съвет 

не 

изисква 

средств

а 

 

Дейност 2: Инвестиции в образованието или финансови ресурси 

№ Дейности Срок Отгово

рник 

Финан

сиране 

Индикатори 

2.1

. 

Създаване на условия 

за участие в 

национални, 

европейски и други 

международни 

програми и проекти. 

Разработване на 

училищни проекти; 

2020- 

2024г. 

Директ

ор, 

заместн

ик - 

директо

ри 

не 

изисква 

средств

а 

Осигурени 

помещения; 

Обучения; 

Техника; 

Други необходими 

ресурси. 

2.1 Изграждане на 

училищни екипи за 

2020- Педагог

ическия 

не Изградени училищни 

екипи за 



.1. разработване на 

проекти. 

2024г. съвет изисква 

средств

а 

разработване на 

проекти 

2.1

.2 

Квалификация на 

екипите по 

разработване, 

управление и 

мониторинг на проекти. 

2020- 

2024г. 

Комиси

я за 

квалиф

икация, 

предс.н

а ЕКК 

Съглас

но 

предвид

ените в 

бюджет

а 

Проведени обучения 

на екипите по 

разработване, 

управление и 

мониторинг на 

проекти. 

2.2

. 

Осигуряване на 

законосъобразно, 

икономически 

целесъобразно и 

прозрачно управление 

на бюджета. 

постоян

ен 

Директ

ор, 

счетово

дител 

Не 

изисква 

средств

а 

 

2.2

.1. 

Актуализиране 

адаптирането на 

Системите за 

финансово управление 

и контрол в 

образователната 

институция спрямо 

Стандарта за 

финансиране към 

ЗПУО: 1. Счетоводна 

политика на 

образователната 

институция. 

2. Процедура по 

разделянето на 

отговорностите по 

вземане на решение, 

осъществяване на 

контрол и изпълнение. 

3. Система за двоен 

подпис 

4. Работна инструкция 

за контрол върху 

общинската 

Февруар

и - март 

2021г. 

Директ

ор, 

счетово

дител 

Не 

изисква 

средств

а 

Разработени и 

актуализирани 

документи по СФУК 

/ за 2020/20201год. 

/ Да / Не (За всеки 

документ) 

 



собственост. 

2.2

.2. 

Разработване на 

бюджета съобразно 

действащата 

нормативна уредба 

Декемвр

и  2020 

- 

февруар

и 

2021 

Директ

ор, 

счетово

дител 

Не 

изисква 

средств

а 

Разработен и 

актуализиран 

бюджет от 01.01.2021 

съгласно Стандарта 

за финансиране на 

институциите. Да / 

Не 

2.2

.3. 

Осигуряване на 

прозрачност и 

публично отчитане на 

средствата от бюджета 

и извън бюджетните 

приходи. 

постоян

ен 

Директ

ор, 

счетово

дител, 

Не 

изисква 

средств

а 

Публикувани на 

сайта на училището: 

-Бюджет на 

училището; 

- Отчети по 

тримесечия, 

полугодия и 

календарна год.; 

Процедура за 

възлагане на 

обществена поръчка. 

Обществени поръчки 

на училището 

/хранене, ремонти, 

доставки и др./ 

2.2

.4. 

Актуализиране на 

разработени процедури 

по постъпване и 

разходване на 

извънбюджетни 

средства от дарения, 

спонсорство, наеми, 

проекти и др. 

Февруар

и - март 

2021 

Директ

ор, 

зам.- 

директо

р, 

счетово

дител, 

не 

изисква 

средств

а 

Разработени 

процедури по 

постъпване и 

разходване на 

извънбюджетните 

средства - Да/Не 

2.3

. 

Наличие на приходи на 

училището. 

Постоян

ен 

Счетов

одител, 

предс. 

комиси

я по 

дарения

та 

 Наличие на приходи 

Да/Не 



2.3

.1 

Осигуряване на 

инвестиции в 

образователната 

институция и тяхното 

законосъобразно, 

целесъобразно и 

икономично 

използване. 

постоян

ен 

Директ

ор, 

счетово

дител 

 Относителен % 

приходи от наеми, 

проекти, спонсорства 

дарения спрямо 

общия бюджет. 

2.3

.2. 

Осигуряване на 

прозрачност  на 

финансовото 

управление чрез 

публикуване на плана и 

отчета по бюджета, 

процедурите за 

обществени поръчки и 

др. финансови 

документи на интернет 

страницата на 

институцията; 

Януари 

2021 

Януари 

2022 

Януари 

2023 

Януари 

2024 

Директ

ор, 

счетово

дител 

Не 

изисква 

средств

а 

Публикувани на 

сайта на училището: 

Да/Не 

2.3

.3. 

Привличане на 

алтернативни 

източници за 

финансиране от работа 

по проекти и програми, 

дарения, наеми, 

спонсорство и др.. 

При 

възможн

ост 

Директ

ор, 

счетово

дител, 

училищ

ни 

комиси

и за 

разрабо

тване 

на 

проекти 

Не 

изисква 

средств

а 

Брой договори за 

привличане на 

алтернативни 

източници за 

финансиране. 

Дейност 3. Квалификация 

№ Дейности Срок Отгово

рник 

Финан

сиране 

Индикатори 

3.1

. 

Планиране, 

реализиране и 

документиране на 

квалификационната 

дейност за 

Септ. 

2020 

Септ. 

2021 

Директ

ор, ПС 

от 

бюджет

а или 

съгласн

-Относителен дял 

(%) на 

педагогическите 

специалисти, 

участвали през 



педагогическите 

специалисти на 

вътрешно училищно 

ниво; 

Септ. 

2022 

Септ. 

2023 

о КТД календарната година 

в продължаваща 

квалификация. 

-Относителен дял 

(%) на 

педагогическите 

специалисти, 

участвали през 

календарната година 

в 16 учебни часа -

Относителен дял (%) 

на педагогическите 

специалисти, 

участвали през 

календарната година 

в дългосрочни 

обучения над 48 

учебни часа по 

видове 

образователни 

институции. 

3.1

.1. 

Опресняване 

познанията на 

педагогическите 

специалисти с 

Наредбата за статута и 

професионалното 

развитие на учителите, 

директорите и другите 

педагогически 

специалисти и Глава XI 

от Закона - „Учители, 

директори и други 

педагогически 

специалисти“ и 

повишаването на 

тяхната квалификация в 

Раздел три от същата 

глава 

2020-

2021 

Директ

ор, 

Не 

изисква 

средств

а 

Проведен 

педагогически. съвет 

и обучение на 

педагогическия екип 

Да / Не 

3.1

.2. 

Проучване на нагласите 

и потребностите от 

Септемв

ри 2020, 

Предсе

дател 

не 

изисква 

Проведени анкети за 

допитване 



квалификация на 

персонала в училище и 

провеждане на 

ефективни обучения с 

доказан резултат 

съобразно придобитите  

нови компетентности. 

2021, 

2022, 

2023, 

2024 

на 

училищ

ния 

екип за 

квалиф

икация 

 

средств

а 

Да / Не 

3.1

.3. 

Изработване на План 

за квалификация, 

съобразен с 

изискването 

педагогическите 

специалисти да 

повишават 

квалификацията си с не 

по- малко от 48 

академични часа за 

всеки период на 

атестиране и не по-

малко от 16 академични 

часа годишно за всеки. 

Септемв

ри 

2020, 

2021 

2022, 

2023, 

2024 

Предсе

дател 

на 

училищ

ния 

екип за 

квалиф

икация 

не 

изисква 

средств

а 

Изработен план Да 

/Не 

3.1

.4. 

Мултиплициране и 

практическо 

приложение на добрия 

педаг. опит, получен по 

време на квалификац. 

дейност 

Постоян

ен 

Всеки 

педагог

ически 

специал

ист 

200 лв. 

- 500лв. 

за 

консум

ативи 

Проведени дни на 

отворени врати 

Да/Не 

3.1

.5. 

Създаване на 

стимули за мотивация 

за повишаване 

квалификацията на 

членовете на колектива 

чрез учене през целия 

живот. 

Постоян

ен 

Директ

ор 

Съглас

но 

предвид

ени в 

бюджет

а 

средств

а за 

награди

. 

Утвърден механизъм 

за мотивация 

3.2

. 

Планиране, 

реализиране и 

документиране на 

Начало 

на 

учебна 

Предсе

дател 

на 

не 

изисква 

средств

Проведена 

квалификационна 

дейност от други 



квалификационна 

дейност за педаг. 

специалист, проведена 

от други институции 

година училищ

ния 

екип за 

квалиф

икация 

а институции Да/Не 

3.2

.1. 

Изграждане на 

система за външна 

квалификация. /От 

регистъра/. 

Март 

2021; 

2022; 

2013 и 

2024 

Директ

ор,  

Предсе

дател 

на 

училищ

ния 

екип за 

квалиф

икация 

не 

изисква 

средств

а 

Изградена система за 

квалификация Да/Не 

3.2

.2. 

Повишаване на 

квалификацията на 

педаг. специалисти 

от специализ. 

обслужващи звена, 

от висши училища 

и научни 

организации. 

постоян

ен 

Директ

ор, зам. 

директо

ри, 

председ

атели 

на  

комиси

и 

% 

съгласн

о 

КТД 

% учители, посетили 

кв. курсове 

3.3

. 

Споделяне на 

ефективни практики. 

постоян

ен 

Всеки 

педагог

ически 

специал

ист 

не 

изисква 

средств

а за 

вътреш

ни 

практик

и; 

команд

ировъч

ни в 

зависим

ост от 

мястото 

. 

Проведени 

съвместни уроци с 

учители-новатори 

3.3 Изграждане на Март Предсе не Изграден механизъм 



.1. механизъм за 

популяризиране на 

добрия педагогически 

опит. 

2021г. датели 
на 
комиси
и 

изисква 

средств

а 

Дейност 4. Нормативно осигуряване. 

№ Дейности Срок Отгово

рник 

Финан

сиране 

Индикатори 

4.1

. 

Осигуряване на 

достъп до законовата и 

подзаконовата 

нормативна уредба за 

осъществяване 

дейността на 

училището; 

постоян

ен 

Директ

ор, 

учители  

не 

изисква 

средств

а или 

само за 

поддръ

жка на 

училищ

ен уеб 

сайт 

- 1000 

лв. 

Осигурен достъп до 

законовата и 

подзаконовата 

нормативна уредба 

Създаден класьор с 

уч. нормативна 

уредба. Да/Не 

4.1

.1. 

Обновяване на 

изградената  вътрешна 

система за движение на 

информацията и 

документите в 

образователната 

институция /справка 

СФУК/ - Инструкция за 

вътрешна комуникация; 

- Правилник за 

документооборота 

Февруар

и 2021 

Директ

ор, 

учител, 

отговар

ящ за 

библио

теката, 

АТС 

не 

изисква 

средств

а 

Утвърден правилник 

за движение на 

информацията - 

Да/Не 

4.2

. 

Осигуряване на достъп 

до учебната 

документация по 

изучаваните учебни 

дисциплини; 

постоян

ен 

Директ

ор, 

домаки

н 

Изграж

дане на 

единен 

информ

ац. 

център 

Изграден 

информационен 

център - Да/Не 

4.2

.1. 

Поддържане и 

актуализиране на 

информационния поток 

постоян

ен 

АТС Средств
а за 
хардуер 

Актуализирани 

информационни 



в училище и 
софтуер 

единици Да/Не 

4.2

.2. 

Осигуряване на 

резервни комплекти от 

учебници и уч. 

помагала в уч. 

библиотека 

постоян

ен 

Счетов

оди- 

тел; 

домаки

н 

В 

зависим

ост от 

броя 

учениц

и 

наличие на 

достатъчен брой 

резервни комплекти. 

% 

4.3

. 

Осигуряване 

изрядно водене на 

училищната 

документация 

постоян

ен 

Зам. - 

директо

ри,  

Средств

а за 

папки, 

класьор

и, и др. 

Осигурено изрядно 

водене на 

училищната 

документация- Да/Не 

4.3

.1. 

Осъществяване на 

текущ контрол по 

изрядно водене на 

училищната 

документация; 

постоян

ен 

Директ

ор, 

Заместн

ик 

директо

ри 

Не 

изисква 

средств

а 

Брой осъществени 

проверки; 

Брой констативни 

протоколи без 

препоръки. 

4.3

.2. 

Съхраняване и 

архивиране на 

училищната 

документация съгласно 

изискванията на 

Стандарта за 

информация и 

документите. 

2020 - 

2024 

Учили

щна 

експерт

на 

комиси

я по 

архивир

ане 

Средств

а за 

елект. 

архивир

ане 

около 

1000 лв.  

ремонт 

на 

архива -     

5 000 

лв. 

Наличие на 

училищен архив - Да/ 

не Актуализиран 

правилник за 

архивиране на 

документите; Да, не 

Изработена 

номенклатура на 

делата съгласно 

изискванията на 

Държавен архив - Да/ 

Не 

№ Дейности Срок Отгово

рник 

Финанс

иране 

Индикатори 

Дейност 5. Училищен персонал. 

5.1

. 

Актуализиране на 

разработени  правила 

и/или процедури при 

назначаване и 

Март 

2021 

Директ

ор 

Не 

изисква 

средств

а 

Разработени на 

правила и/или 

процедури при 

назначаване и 



съкращаване на 

персонала; 

съкращаване на 

персонала - Да/ Не 

5.1

.1. 

Актуализиране на 

вътрешни указания за 

осъществяване на 

подбор при назначаване 

или прекратяване на 

труд. договори с 

персонала. 

Март 

2021 

Директ

ор 

Не 

изисква 

средств

а 

Утвърдени 

вътрешни правила и 

процедури за 

назначаване и 

съкращаване на 

персонал: Да/ Не 

5.1

.2. 

Актуализиране на 

инструкция за 

вътрешна комуникация; 

Март 

2021 

Директ

ор 

Не 

изисква 

средств

а 

Създадена 

инструкция за 

вътрешна 

комуникация - Да/ 

Не 

5.2

. 

Актуализиране на 

създаден механизъм за 

откритост и 

прозрачност при 

вземане на управленски 

решения; 

Декемвр

и 2020 

Директ

ор 

Не 

изисква 

средств

а 

Утвърден механизъм 

5.2

.1. 

Политика на 

сътрудничество със 

заинтересованите лица 

при вземане на 

управленски решения, 

свързани с развитието 

на образов. институция. 

Март 

2021 

Пед. 

съвет, 

общест

вен 

съвет 

Не 

изисква 

средств

а 

Утвърден механизъм 

за откритост и 

прозрачност при 

вземане на 

управленски 

решения. Да/ не. 

5.3

. 

Актуализиране на 

създадени  правила за 

делегиране на права 

Март 

2021 

Директ

ор 

Не 

изисква 

средст. 

Утвърдени правила 

5.3

.1. 

Актуализиране на   

разработена  процедура 

по разделянето на 

отговорностите по 

вземане на решение, 

осъществяване на 

контрол и изпълнение. 

Март 

2021 

Директ

ор 

Не 

изисква 

средств

а 

Утвърдена 

процедура 

5.4 Актуализиране на 

изработени  критерии 

Декемвр Комиси

я по 

Не 

изисква 

Утвърдени критерии 

за оценка труда на 



. за оценка труда на 

учителите и 

служителите 

и 2020 качеств

о, 

счетово

дител, 

гл.учит

ел 

средств

а 

учителите и 

служителите :Да/ Не. 

5.4

.1. 

Актуализиране на 

изработени  критерии 

за поощряване на педаг. 

специалисти с морални 

и материални награди 

за високи постижения в 

предучилищното и уч. 

образование 

Дек. 

2020 - 

януари 

2021 

Комиси

я по 

качеств

о 

счетово

дител, 

гл.учит

ел 

Не 

изисква 

средств

а 

Утвърдени критерии 

5.4

.2. 

Адаптирани критерии 

за диференцирано 

заплащане труда на 

педагог. и 

непедагогически 

специалисти съгласно 

стандарта за 

финансиране. 

Септемв

ри - 

октомвр

и 2020 

Комиси

я, 

счетово

дител 

Не 

изисква 

средств

а 

Адаптирани 

критерии за 

диференцирано 

заплащане - Да/ Не 

5.4

.3. 

Адаптиране на 

вътрешните правила за 

работната заплата 

спрямо стандарта за 

финансиране. 

Януари 

- 

февруар

и 2021 

счетово

дител 

Не 

изисква 

средств

а 

Адаптирани 

вътрешни правила за 

работната заплата 

спрямо стандарта за 

финансиране. - Да/ 

Не 

5.5

. 

Осигуряване на 

капацитет за оценка на 

състоянието на 

качеството на 

предлаганото 

образование 

Януари 

- 

февруар

и 2021 

Комиси

я по 

качеств

ото 

Не 

изисква 

средств

а 

Осигурен капацитет 

за оценка на 

състоянието на 

качеството на 

предлаганото 

образование - Да/ Не 

5.5

.1. 

Регламентиране на 

задължения, 

правомощия, състав и 

време за заседания на 

комисията в 

правилника за 

Октомвр

и 

2020 

Комиси

я по 

качеств

ото 

Не 

изисква 

средств

а 

Утвърдени правила 



устройств. и дейността 

на образов. институция. 

5.5

.2. 

Актуализиране на 

комисия за управление 

на качеството на 

образованието като 

помощен, 

консултативен и 

постоянен работен 

орган. 

Октомвр

и 2020 

Комиси

я по 

качеств

ото 

Не 

изисква 

средств

а 

Изградена комисия 

за управление на 

качеството на 

образованието като 

помощен, 

консултативен и 

постоянен работен 

орган - Да/ Не 

5.6

. 

Разработване на 

политика за 

насърчаване и ресурсно 

подпомагане на 

извънкл. дейности 

Октомвр

и 2020 

Коорди

ниращ 

екип за 

подкр. 

на 

личност

ното 

разв. 

Не 

изисква 

средств

а 

Разработена 

политика 

5.6

.1. 

Вътрешни политики за 

допълнителна подкрепа 

и ресурсно 

подпомагане. 

Октомвр

и 2020 

Коорди

ниращ 

екип за 

подкр. 

на 

личност

ното р-

тие. 

Не 

изисква 

средств

а 

Разработени 

вътрешни политики 

5.6

.2. 

Регламентиране 

съвместната дейност на 

ръководството, 

класните ръководители 

и екипите за подкрепа 

на личностното р-тие. 

Октомвр

и 2020 

Коорди

ниращ 

екип за 

подкре

па на 

личност

ното 

развити

е 

Не 

изисква 

средств

а 

Утвърдени правила 

5.6

.3. 

Изграждане на система 

за менторство на 

новоназначени 

педагогически 

специалисти и условия 

Октомвр

и 2020 

Комиси

я 

Не 

изисква 

средств

а 

Утвърдена система 



за приемственост при 

заместване. 

5.7

. 

Създаване на правила 

за качество на 

административното 

обслужване. 

Октомвр

и 2020 

Комиси

я 

Не 

изисква 

средств

а 

Утвърдени правила 

5.7

.1. 

Антикорупционна 

програма; 

Ноемвр

и 2020 

Комиси

я 

Не 

изисква 

средств

а 

Утвърдена програма 

5.7

.2. 

Работна инструкция за 

регистриране и 

разглеждане на сигнали 

за корупция. 

Октомвр

и 2020 

Комиси

я 

Не 

изисква 

средств

а 

Утвърдена 

инструкция 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: 

ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА АДАПТИРАНЕ НА 

УЧЕНИКА КЪМ УЧИЛИЩНАТА СРЕДА 

Дейност 1. Индивидуална среда на ученика 

№ Дейности Сро

к 

Отгово

рник 

Фина

нсиран

е 

Индикатори 

1. Разработване на 

мерки за адаптиране на 

ученика към 

училищната среда 

2020-

2021 

Коорди

ниращ 

екип за 

подкр. 

на 

личност

ното р-

тие 

Не 

изисква 

средств

а 

Разработени мерки 

1.1

. 

Запознаване със 

Стандарта за 

физическата среда, 

информационното и 

библиотечно 

обслужване; 

При 

издаван

е на 

Наредба

та 

 не 

изисква 

средств

а 

 

1.2

. 

Изграждане на 

система за охрана и 

2020-

2021 

Директ

ор 

Съобра

зно 

Изградена система за 

охрана и сигурност 



сигурност с видео- 

наблюдение и жива 

охрана. 

конкрет

ните 

нужди. 

1.2

.1 

Изграждане на 

механизъм с мерки и 

дейности за адаптиране 

на ученика към 

училищната средата и 

условията в различните 

форми на обучение, 

сътрудничество на 

училището с външни 

партньори и 

осигуряване на условия 

за интерактивно учене. 

2020-

2021 

Коорди

ниращ 

екип за 

подкр. 

на 

личност

ното р-

тие 

Не 

изисква 

средств

а 

Изграден механизъм 

с мерки и дейности 

за адаптиране на 

ученика към 

училищната средата 

1.2

.2. 

Актуализация на 

Оценката на риска на 

физическата среда от 

Службите по трудова 

медицина и изпълнение 

на конкретните 

предписания спрямо 

Стандарта за 

физическата среда, 

информационното и 

библиотечно 

обслужване. 

ежегодн

о 

Служби 

по 

трудова 

медици

на 

1500 - 

2000 лв. 

Актуализирана 

оценка на риска - Да/ 

Не 

1.2

.3. 

Изграждане на КУТ и 

училищни Комисии по 

безопасност и здраве и 

уреждане в правилник 

правата и задълженията 

им за предотвратяване 

на рисковете; 

Януари 

2021 

Директ

ор, 

ГУТ 

не 

изисква 

средств

а 

Действащи комитети 

и групи по условия 

на труд - Да/ Не 

1.3

. 

Регламентиране 

условията за записване 

и промяна на формите 

на обучение за 

конкретната учебна 

година съгласно 

Стандарта за 

Ноемвр

и 2020г. 

Директ

ор, 

не 

изисква 

средств

а 

Регламентирани 

условията за 

записване и промяна 

на формите на 

обучение за 

конкретната учебна 

година съгласно 



организация на 

дейностите чл.31, ал.3 и 

чл. 12, ал. 2 на ЗПУО. 

Стандарта за 

организация на 

дейностите чл.31, 

ал.3 и чл. 12, ал. 2 на 

ЗПУО. - Да/ не 

1.4

. 

Създаване на 

възможности за 

включване на ученика в 

различни училищни 

общности в зависимост 

от неговите интереси и 

потребности; 

-Включването на 

ученика в различни 

училищни общности в 

зависимост от неговите 

интереси и 

потребности. 

По 

годишен 

план 

Пед.спе

циал 

исти 

Такси 

за 

участия 

Създадени 

възможности за 

включване на 

ученика в различни 

училищни общности 

- клубове, школи и 

др. 

- Да/ Не 

1.5 Осигуряване на 

различни форми на 

обучение- 

Комбинирана, 

дистанционна форма на 

обучение) 

 

Септемв

ри 

2020 

Директ

ор 

 Осигурени 

алтернативни форми 

на обучение 

1.6

. 

Осигуряване на 

условия за 

интерактивно учене. 

2020-

2024 

Директ

ор 

 Осигурени условия 

за интерактивно 

учене. 

1.7

. 

Създадени 

възможности за 

приложение на ИКТ в 

образователния процес 

по всички учебни 

предмети; 

2020-

2024 

Директ

ор 

Мултим

едийни 

проекто

ри, 

бели 

дъски, 

екрани, 

лаптопи

; 

Средств

а за 

софтуер

Наличие на 

достъпни източници: 

-Научна литература 

за подготовка на 

педагогическите 

специалисти; 

-Методически 

помагала на 

електронен и хартиен 

носител; 



и. -Интернет 

платформа за 

справочна 

литература; - 

Кабинети и стаи с 

интерактивна 

образователна среда; 

1.7

.1. 

Разработване от 

страна на 

педагогическите 

специалисти на свои 

модели на 

интерактивни добри 

педагогически 

практики; 

2020-

2024 

Пед. 

специал

исти 

Не 

изисква 

средств

а 

Разработени модели 

на интерактивни 

добри педагогически 

практики 

1.7

.2. 

Създаване условия 

за гъвкаво прилагане, 

изменяне и адаптиране 

методите на 

преподаване от страна 

на учителите с оглед 

постигането на по- 

добри резултати от 

ученето; 

2020-

2024 

Директ

ор, 

не 

изисква 

средств

а 

Създадени условия 

1.7

.3. 

Създаване условия за 

използване на 

интерактивни техники за 

окуражаване на 

учениците да правят 

връзки и да участват 

активно в учебния процес 

постоян

ен 

Пед.спе

циалист

и 

Мултим

едийни 

проекто

ри, 

бели 

дъски, 

екрани, 

лаптопи

; 

Средств

а за 

софтуер

и. 

Създадени условия 

1.7

.4. 

Осъществяване на 

контрол по 

планирането на 

материала по учебните 

По 

график 

Директ

ор, 

не 

изисква 

средств

Брой проверки за 

педагогически 

контрол, свързан с 

интерактивния 



предмети и 

разработване на 

различни 

образователни 

материали (вкл. 

интерактивни методи 

на преподаване) 

а образователен 

процес. 

1.8

. 

Създаване на условия 

за приемственост между 

различните класове и ПГ 

2020-

2024 

Директ

ор, 

Пед.спе

циалист 

  

Дейност 2. Изграждане на училището като социално място. 

№ Дейности Срок Отгово

рник 

Финанс

иране 

Индикатори 

2.1

. 

Създаване условия 

за интегриране на 

ученици със СОП; 

 Ресурсе

н 

учител, 

счетово

дител, 

директо

р 

В 

зависим

ост от 

нуждит

е на 

училищ

ето 

Създадени условия 

за интегриране на 

ученици със СОП 

2.2

. 

Запознаване със 

Стандарт за 

приобщаващото 

образование;  

Изготвяне на 

програма за 

осигуряване на равен 

достъп до образование; 

Октомвр

и 

Ресурсе

н 

Не 

изисква 

Изготвена програма 

за осигуряване на 

2.3

. 

Предприемане на 
мерки за социализиране 
на ученици, за които 
българският език не е 
майчин; 

-Програма за превенция 

на ранното напускане 

от училище. 

- Участие в различни 

ноември 

2020 

Предсе

дател 

на 

комиси

ята 

не 

изисква 

средств

а 

Утвърдени мерки за 

социализиране на 

ученици, за които 

българският език не е 

майчин 



форми на 

сътрудничество с 

неправителствени 

организации, 

регионалните 

управления по 

образование, органите 

за закрила на детето и 

др. 

2.4

. 

Изграждане на 

правила за разрешаване 

на възникнали 

конфликти; 

- Изграждане на 

механизъм за 

превенцията и 

разрешаването на 

конфликти и търсене на 

подкрепа и 

партньорство в и извън 

общността. 

- Създаване на 

правила в училищните 

общности за решаване 

на конфликти в дух на 

сътрудничество с цел 

постигане на бързи и 

обосновани резултати 

посредством 

използването на 

доказани стратегии за 

решаване на 

конфликти. 

- Изграждане на уч. 

комисия за 

превенция на 

тормоза и 

насилието. 

2020 Предс.н

а 

комиси

ята за 

противо

дейс 

твие на 

тормоза 

не 

изисква 

средств

а 

Изградени правила за 

разрешаване на 

възникнали 

конфликти 

2.5

. 

Реализиране на 

дейности за превенция 

и разрешаване на 

конфликти; 

2021 Предс.н

а 

комиси

ята за 

противо

дейс 

Средств

а за 

лектори 

и 

консулт

анти, 

Брой реализирани 

дейности 



твие на 

тормоза 

Гл.учит

ел 

консум

ативи 

за 

организ

ирани 

срещи. 

2.5

.1. 

Съвместна работа 

на педаг. съветник 

и/или психолог с кл. 

ръководители по 

изпълнение на 

Програмата за 

превенция на тормоза и 

насилието, както и 

дейности за мотивация 

и преодоляване на 

проблемното 

поведение. 

постоян

ен 

Зам.- 

директо

ри, 

педаг. 

съветни

к 

уч.псих

олог 

не 

изисква 

средств

а 

Назначен 

пед.съветник и/или 

психолог Разработен 

а Програма Брой 

реализирани 

дейности 

2.5

.2. 

Осигуряване на 

практически опит в 

интеркултурното 

сътрудничество за 

учащи се и 

преподаватели. 

2020-

2024 

Директ

ор 

Пр. 

мет.обе

д. 

не 

изисква 

средств

а 

 

2.6

. 

Изграждане на 

вътрешна 

информационна 

система за 

разпространяване на 

информация, свързана с 

дейността на 

училището; 

2021 АТС, 

счетово

дител , 

директо

р 

100 лв Изграждане на 

вътрешна 

информационна 

система за 

разпространяване на 

информация; 

2.6

.1. 

Интернет страница 

на училището; 

2020-

2021 

 Софтуе

рни и 

технол. 

разходи 

Интернет страница 

на училището; Да, Не 

Наличие на уч. сайт с 

актуална 

информация. 

2.6

.2. 

Електронен дневник; 2020-

2021 

Учител 

ИТ 

не 

изисква 

Електронен дневник; 

Да, Не 



ср. 

2.6

.3. 

Електронни портфолиа 

на учители; 

постоян

ен 

Педаг.с

п. 

не 

изисква 

ср. 

Електронни 

портфолиа на 

учители; Да, Не 

2.7

. 

Осигуряване на начини 

и средства за 

разпространяване на 

информацията: 

постоян

ен 

АТС, 

счетово

дител , 

директо

р 

не 

изисква 

ср. 

Наличие на начини и 

средства за 

разпространяване на 

информация, 

свързана с дейността 

на училището; 

2.7

.1. 

Провеждане на 

ефективна медийна 

политика; 

 

постоян

ен 

Директ

ор, 

Комиси

я 

  

2.7

.2. 

Поддържане интернет 

страница на училището 

2020- 

2024 

Зам.дир

ектор 

УД; 

комиси

я 

Заплащ

ане 

труда 

на 

модерат

орите 

 

2.7

.3. 

Работа с електронни 

платформи във връзка с 

нуждите на 

дистанционно 

обучение; 

 

2020-

2021 

Директ

ор,  

Пед.спе

циалист

и 

  

2.8

. 

Поддържане на 

училищния сайт с 

актуална информация. 

постоян

ен 

Комиси

я 

  

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА 

ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ, ОРИЕНТИРАНА КЪМ 

МИСЛЕНЕ 

1: Учебна дейност 



№ Дейности Ср

ок 

Отго

ворн

ик 

Фин

ансир

ане 

Индикатори 

1.1

. 

Разработване и въвеждане на 

модел за подготовка и 

планиране на уроците, 

включващ: 

    

1.1

.1. 

Разработване и 

утвърждаване на тематичен 

план на учебния материал, 

съобразен с ДОС и учебния 

план на училището. 

Предварително планиране 

целите на урока. Тяхното ясно 

формулиране и правилно 

обосноваване 

202

0-

202

4 

Наста

вници

, 

педаг

ог. 

специ

алист

и 

не 

изискв

а 

средст

ва 

Планира 

предварително цели 

на урока и ги 

операционализира 

според особеностите 

на учебния материал, 

мястото на урока в 

системата от уроци по 

темата, нивото на 

подготовка на класа, 

потребностите на 

учениците 

1.1

.2. 

Съобразяване на урочното 

планиране с учебната програм 

и с резултатите от входяща, 

изходяща диагностика и 

текущото оценяване и го 

променя гъвкаво при 

необходимост 

еже

дне

вно 

Педаг

огич. 

специ

алист

и 

не 

изискв

а 

средст

ва 

При годишното и 

урочното планиране 

се съобразява с 

учебната програма и с 

резултатите от 

входяща, изходяща 

диагностика и 

текущото оценяване и 

го променя гъвкаво в 

при необходимост. 

1.1

.3. 

Предвиждане на мерки за 

диференциран и 

индивидуализиран подход с 

нуждаещи се от подкрепа 

ученици в урочните планове. 

202

0-

202

4 

Пед. 

специ

алист

и 

не 

изискв

а 

средст

ва 

Има механизъм за 

промяна на 

годишното и 

урочното планиране 

съобразно 

потребностите на 

учениците 

1.1

.4. 

Разпределяне на 

съотношението на уроците за 

нови знания към тези за 

затвърдяване съгласно 

202

0-

202

4 

Пед. 

специ

алист

не 

изискв

а 

средст

Осъществява 

актуализация на 

опорни знания и 

умения, имащи връзка 



изискванията на ДОС за 

общообразователната 

подготовка и ДОС за 

оценяване. 

и ва с учебното 

съдържание, 

предвидено за 

усвояване 

1.1

.5. 

Адаптиране на урочните 

планове за различните 

паралелки спрямо равнището 

на подготовка и различните 

потребности на учениците. 

202

0-

202

4 

Пед. 

специ

алист

и 

не 

изискв

а 

средст

ва 

Прилага 

диференцирано 

обучение според 

равнището на 

справяне на 

учениците 

1.1

.6. 

Включване на учениците в 

предварителната подготовка 

на урока със задачи за 

проучване, с презентации, с 

информационни съобщения и 

др. 

202

0-

202

4 

Пед. 

специ

алист

и 

не 

изискв

а 

средст

ва 

Учениците са 

включени в 

предварителната 

подготовка на урока; 

Да, понякога, Не се 

наблюдава 

1.2

. 

Изграждане на ясна и 

методически обоснована 

структура на урока: 

202

0-

202

4 

Пед. 

специ

алист

и 

  

1.2

.1. 

Включване на учениците в 

отделните структурни 

елементи на урока и 

събуждане на интереса им и на 

потребност от аргументирана 

позиция и защитата й. 

202

0-

202

4 

Пед. 

специ

алист

и 

не 

изискв

а 

средст

ва 

Ясна и методически 

обоснована структура 

на урока 

1.2

.2. 

Открояване на структурни 

елементи, които са 

предпочитани и очаквани от 

учениците. 

202

0-

202

4 

Пед. 
специ
алист
и 

не 

изискв

а 

средст

ва 

Да, Да, но не винаги , 

Не се наблюдава 

1.2

.3. 

Целесъобразно управляване 

на урочното време и постигане 

на баланс между отделните 

структ. елементи. 

202

0-

202

4 

Пед. 

специ

алист

и 

не 

изискв

а 

средст

ва 

Структурните 

компоненти на урока 

се разпределят 

равномерно във 

времето 

1.2

.4. 

Осъвременяване и 

актуализиране на учебното 

202

0-

Пед. 
специ

не 

изискв

1. Преподаваното 

учебно съдържание 



съдържание от страна на 

учителя. 

202

4 

алист
и 

а 

средст

ва 

съответства на 

изискванията на 

учебната програма по 

предмета. 

2. Съдържанието на 

изложението е 

адекватно на 

поставените цели, 

като се съобразява с 

възможностите, 

интересите и 

потребностите на 

учениците. 

3.Осигурява връзка 

между съдържанието 

на настоящия урок и 

предходни уроци и по 

рано изучаван 

материал 

4.Учениците са 

включени в предвар. 

подг. на урока. 

1.3

. 

Планиране и използване на 

ИКТ в урока 

202

0-

202

4 

Пед. 

специ

алист

и 

Не 

изискв

а 

средст

ва 

Използва ефективно 

ИКТ 

Да/Понякога/Не се 

наблюдава. 

1.3

.1. 

Разработване и въвеждане 

на система за квалификация на 

учителите във връзка с 

ефективното използване съвр. 

информ. и комуникационни 

технологии в обучението. 

202

0-

202

4 

Гл.уч

ител 

% от 

бюдже

та 

Утвърдена система за 

квалификация на 

учителите 

1.3

.2. 

Самостоятелно 

разработване на 

мултимедийни и електронни 

уроци. 

202

0-

202

4 

Пед. 

специ

алист

и 

не 

изискв

а 

средст

ва 

Брой разработени 

уроци 

1.3

.3. 

Осигуряване на обучения за 
метод. насоки за работата с 
интеракт. съдържание в 

202

0-

202

Инфо
рмат. 
специ
алист

% от 

бюдже

та 

Осигурени 

методически насоки 



мултимедийна и електр. среда 4 и 

1.3

.4. 

Иновативни методи на 

преподаване 

202

0-

202

4 

Пед. 

специ

алист

и 

Гл.уч

ител 

не 

изискв

а 

средст

ва 

Използва ефективно 

интерактивни методи 

Да, Понякога Не се 

наблюдава. 

Дейност 2: Оценяване и самооценяване 

№ Дейности Ср

ок 

Отго

ворн

ик 

Фина

нсира

не 

Индикатори 

2.1

. 

Използване на разнообразни 
форми за проверка и оценка на 
ученици. 

202

0-

202

4 

Пед.с

пециа

л. 

не се 
изискв
а 

Използва ефективно 

интерактивни методи 

Да/Понякога/Не се 

наблюдава. 

2.1

.1. 

Запознаване и спазване на 

ДОС за оценяване на 

резултатите от обучението на 

учениците. 

202

0-

202

4 

Пед.с

пециа

л. 

не 

изискв

а 

средст

ва 

 

2.1

.2. 

Осигуряване на обучение за 

учителите по доцимология - 

свързано с методи на 

оценяване на учениците, 

тестово изпитване, формиране 

на оценка, използване на 

разнообразни форми на 

проверка и оценка. 

202

0-

202

1 

Коми

сия 

па 

квали

фика

ция 

1 % от 

бюдже

та 

Проведено обучение 

2.2

. 

Изготвяне на критерии за 

оценяване, известни на 

учениците 

202

0- 

сеп

тем

ври 

Пед. 

специ

алист

и 

Не 

изискв

а 

средст

ва 

Брой учители 

разработили критерии 

за оценяване 

2.2

.1. 

Разработване и утвърждаване 

на училищни „стандарти“ 

/училищни добри практики/ за 

оценяване по отделни 

202

0 

сеп

Пед. 

специ

алист

не 

изискв

а 

средст

Брой добри училищни 

практики 



предмети и запознаване на 

учениците с тях. 

тем

ври 

и ва 

2.2

.2. 

Провеждане на ежегодни 

информационни кампании в 

началото на уч. година с 

ученици и родители за 

запознаване с критериите за 

оценяване. 

Еже

год

но 

Дире

ктор 

не 

изискв

а 

средст

ва 

Брой проведени 

срещи 

2.2

.3. 

Прилагане на еднаква система 

и единни изисквания за 

оценяване при различни 

учители по един предмет. 

202

0-

202

4 

Пед.с

пец. 

не 

изискв

а 

средст

ва 

Приложена система 

2.2

.4. 

Изготвяне на график за датите 

за тестовете и класните работи 

предварителното му 

оповестяване на учениците и 

на родителите. 

202

0-

202

4 

Дире

ктор 

Не 

изискв

а 

средст

ва 

Издадена заповед за 

утвърждаване 

Поставен на 

информационното 

табло Качен на сайта 

на училището 

2.3

. 

Изграждане на система за 

визуализиране на резултатите 

от НВО на училищно равнище 

във вид - удобен за анализи и 

обработка с цел разработване 

на политики за подобряване на 

резултатите 

202

1 

Учит

ел 

ИКТ, 

АТС 

Не 

изискв

а 

средст

ва 

Изградена система 

2.3

.1. 

Генериране на данни в 

системата: 

-Средните резултати на у-щето 

от нац. външно оценяване, -

средните резултати за 

областта, 

-средните резултати за 

страната, -представяне на 

средните резултати на 

учениците по пол и за език, на 

който най-често се говори в 

семейството. 

202

1 

Учит

ел 

ИКТ, 

АТС 

Не 

изискв

а 

средст

ва 

Изградена система 



2.3

.2. 

Публично оповестяване на 

данните. 

Еже

год

но 

сле

д 

НВ

О 

АТС Не 

изискв

а 

средст

ва 

Изградена система 

2.4

. 

Разработване на вътрешни 

нормативни актове, които да 

гарантират ритмичност на 

оценяването. 

В 

нач

ало

то 

на 

вся

ка 

уч. 

год

ина 

Дире

ктор 

Не 

изискв

а 

средст

ва 

Издадени документи 

2.4

.1. 

Осъществяване на 

перманентен контрол за 

ритмичност на оценяването 

съгласно чл. 11 от Наредбата 

за оценяване. 

По 

гра

фик 

еже

год

но 

Дире

ктор 

не 

изискв

а 

средст

ва 

Констативни 

протоколи 

2.4

.2. 

Установяване на входното 

равнище на учениците по 

учебн. предмети или модули, 

които са изучавали през 

предходната година в задълж. 

уч. часове, в триседмичен срок 

от началото на уч. година чрез 

текущо изпитване. 

Окт

омв

ри 

вся

ка 

год

ина 

Пед. 

специ

алист

и 

не 

изискв

а 

средст

ва 

Изготвени качествени 

и количествени 

анализи 

2.4

.3. 

Установяване на дефицитите 

от входното равнище и 

предприемане на мерки за 

преодоляването им. 

Окт

омв

ри 

вся

ка 

год

ина 

Пед. 

специ

алист

и 

не 

изискв

а 

средст

ва 

Изготвени качествени 

и количествени 

анализи 

2.4 Провеждане на текущо 

изпитване за установяване 

Ма

й-

Пед. не 

изискв

Изготвени качествени 

и количествени 



.4. провежда външно оценяване. юн

и 

вся

ка 

год

ина 

специ

алист

и 

а 

средст

ва 

анализи 

2.5

. 

Изграждане на умения у 

учениците за самооценяване 

чрез използване на адекватни 

критерии и показатели. 

202

0-

202

4 

Пед. 

специ

алист

и 

Не се 

изискв

а 

 

2.5

.1. 

Аргументирано устно и 

писмено оценяване ; 

Направляване на уч-те да 

преценяват и самооценяват, за 

да знаят какво трябва да 

развият у себе си; Разяснение 

пред тях на методиката за 

групови изпитвания 

202

0-

202

4 

Пед. 

специ

алист

и 

не 

изискв

а 

средст

ва 

 

Дейност 3: Изграждане на позитивни взаимоотношения ученик-учител; ученик 

- ученик 

№ Дейности Ср

ок 

Отго

ворн

ик 

Фина

нсира

не 

Индикатори 

3.1

. 

Изграждане на 

взаимоотношения на 

партньорство между 

учителите и учениците. 

202

0-

202

4 

Дире

ктор, 

пед.с

пец. 

Не се 

изискв

а 

Изградени 

взаимоотношения на 

партньорство между 

учителите и 

учениците 

3.1

.1. 

Изграждане на политики за 

подкрепа за личностно 

развитие на детето: 

- Подкрепа за личностно 

развитие на детето и ученика; 

- Изграждане на позитивен 

организационен климат; 

- Утвърждаване на позитивна 

дисциплина; 

- Развитие на училищната 

общност. 

202

0-

202

4 

Учил

ищни 

екипи 

Не 

изискв

а 

средст

ва 

Изградена политика 



3.1

.2. 

Превенция на обучителните 

трудности и ранно 

отстраняване на риска от тях. 

202

0-

202

4 

Екип

ът в 

учил

ище 

Не 

изискв

а 

средст

ва 

Разработена Програма 

3.2

. 

Изграждане на умения за 

работа в екип в паралелката 

202

0-

202

4 

посто

янен 

Пед.сп

ециали

сти 

 

3.2

.1. 

Създаване на условия за 

проектно учене; 

202

0-

202

4 

гл.уч

ител 

Финан

сиране 

по 

проект 

Брой проведени 

проектно-базирани 

уроци 

3.2

.2. 

Използване на интерактивни 

методи на обучение с доказан 

ефект върху изграждане 

умения за работа в екип. 

202

0-

202

4 

Пед. 

специ

алист

и 

В 

зависи

мост 

от 

прило

жения 

метод 

Умения за работа в 

екип 

3.3

. 

Установяване от учителя на 

позитивна атмосфера в 

паралелките 

202

0-

202

4 

Пед. 
специ
алист
и 

Не 

изискв

а 

средст

ва 

Установена от 

учителя позитивна 

атмосфера в 

паралелките 

3.3

.1. 

Планиране и реализация на 

дейности по: 

-осигуряване на обучение и 

възпитание в здравословна, 

безопасна и сигурна среда; 

-зачитане на учениците като 

активни участници в 

образователния процес; 

-получаване на информация 

относно обучението, 

възпитанието, правата и 

задълженията на учениците; -

осигуряване на обща и доп. 

подкрепа за личностно 

202

0-

202

4 

Пед. 
специ
алист
и 

Не 

изискв

а 

средст

ва 

Реализирани дейности 

по: 

- обучение и 

възпитание в 

здравословна, 

безопасна и сигурна 

среда; 

- активно участие на 

учениците в 

образ.процес; -

получаване на 

информация за 

обучението, 

възпитанието, правата 

и задълженията на 



развитие на учениците; 

-осигуряване на индивид. 

консултиране по проблеми, 

свързани с тяхното поведение 

и взаимоотношенията с 

връстници, родители и 

учители. 

-осигуряване на условия за 

участие в проектни дейности 

за формиране на знания, 

учения и нагласи за 

здравословен начин на живот. 

 

учениците; 

-осигурена обща и 

доп. подкрепа за 

личностно развитие 

на учениците; 

-осигурено индивид. 

консултиране по 

проблеми, свързани с 

тяхното поведение и 

взаимоотношенията с 

връстници, родители 

и учители. 

-осигурени условия за 

участие в проектни 

дейности за 

формиране на знания, 

учения и нагласи за 

здравословен начин 

на живот. 

-екологично 

възпитание 

3.3

.2. 

Поощряване с морални и 

материални награди при 

показани високи постижения в 

областта на науката, 

изкуството и спорта. 

202

0-

202

4 

Дире

ктор 

ПС 

Средст

ва за 

матери

ални 

наград

и 

Брой наградени 

ученици 

3.3

.3. 

Участие в ритуализацията на 

уч. живот чрез предложения и 

дейности за изграждане на 

новата визия на училището 

202

0-

202

4 

Пед. 

специ

алист

и 

Не 

изискв

а 

средст

ва 

Брой въведени 

ритуали 

3.3

.4. 

Развиване на система за 

извънкласни и извънучилищни 

дейности, 

202

0-

202

1 

Пед 

специ

алист

и 

  

3.3

.5. 

Прилагане на различни форми 

на обучение - самостоятелна, 

индивидуална, дистанционна  

202

0-

202

Пед.с

пециа

листи 

  



и комбинирана. 

 

1 

      

Дейност 4: Повишаване резултатите от обучението 

№ Дейности Ср

ок 

Отго

ворн

ик 

Финан

сиране 

Индикатори 

4.1

. 

Подготовка на учениците за 

успешно полагане на изпитите 

от НВО и ДЗИ. 

202

0-

202

4 

Пед. 

специ

алист

и 

Не 

изискв

а 

средст

ва 

1.Относителен дял ( в 

%) на учениците, 

успешно положили 

изпитите от НВО и 

ДЗИ към общия брой 

ученици съответно в 

IV,VII и XII клас 

4.2

. 

Организиране на доп. 

обучение по време на лятната 

ваканция при условия и по 

ред, определени със заповед на 

директора на училището за 

ученици с обучителни 

трудности. 

202

0-

202

4 

Дире

ктор 

Не 

изискв

а 

средст

ва 

Проведени 

допълнителни 

обучения. 

Относителен дял( в 

%) на учениците на 

поправителен изпит 

към общия брой 

ученици 

4.3

. 

Перманентно консултиране на 

учениците, полагащи 

поправителен изпит и 

изготвяне на програми за 

допълнителна работа по 

учебни предмети или модули. 

202

0-

202

4 

Пед. 

специ

алист

и 

Не 

изискв

а 

средст

ва 

Проведени 

консултации. 

Относителен дял ( в 

%) на повтарящите 

ученици към общия 

брой ученици 

4.4

. 

Преустановяване на 

индивидуалната учебна 

програма и продължаване на 

обучението по общата при 

постигане изискванията на 

учебната програма 

202

0-

202

4 

Пед. 

специ

алист

и 

Не 

изискв

а 

средст

ва 

Прекратени 

индивидуални 

програми. 

Относителен дял (в 

процент) на успешно 

завършилите (и 

получили документ) 

ученици със СОП. 

4.5 Изготвяне на програма за 

превенция на ранното 

Окт

омв

Предс
едате

Не 

изискв

Относителен дял ( в 

%) на отпадналите по 



. отпадане от училище по 

различни причини. 

ри 

202

0 

л на 
комис
ията 

а 

средст

ва 

различни причини от 

обучение 

Дейност 5: Надграждане на знания и умения 

№ Дейности Ср

ок 

Отго

ворн

ик 

Финан

сиране 

Индикатори 

5.1

. 

Организиране от училището 

състезания, конкурси и др. 

202

0-

202

4 

Дире

ктор, 

Пед.с

пециа

листи 

Средст

ва за 

наград

и от 

учили

щен 

наград

ен 

фонд и 

спонсо

ри 

Организирани и 

реализирани от 

училището 

състезания, конкурси 

5.2

. 

Планиране и реализация на 

дейности, мотивиращи 

учениците за усвояване на 

допълнителни знания и 

умения 

- Организиране на 
„Празници на словото“ , 
маратони на четене, 
състезания по декламаторство, 
дефилета на литерат. герои, 
рицари на книгата, състезания 
по грамотност и др/.; 

-Партньорство с 
общината и мултиплициране 
на добрите практики чрез 
покани за участие на други 
училища от града и региона. 

202

0-

202

4 

Учит

ел 

по 

БЕЛ 

Средст

ва за 

наград

и от 

учили

щен 

наград

ен 

фонд и 

спонсо

ри 

съобра

зно 

броя 

на 

учениц

ите 

Реализирани 

дейности, 

мотивиращи 

учениците за 

усвояване на 

допълнителни знания 

и умения. 

5.3

. 

Подготовка за участие на 

ученици в състезания, 

олимпиади, конкурси и др. 

202

0-

202

4 

Педаг

ог. 

специ

алист

Средст

ва за 

наград

и от 

учил. 

Резултати от 

участието на ученици 

в състезания, 

олимпиади, конкурси 



и наград

ен 

фонд и 

спонсо

ри 

и др. 

5.4

. 

Изграждане на екипи за работа 

по проекти 

202

0 

Дире

ктор 

Не 

изискв

а 

средст

ва 

Изградени екипи за 

работа по проекти 

Дейност 6: Постигане на високи педагогически постижения 

№ Дейности Ср

ок 

Отго

ворн

ик 

Финан

сиране 

Индикатори 

6.1

. 

Изграждане на система за 

мотивация на учителите, 

директорите за повишаване 

квалиф. и за кариерно р-тие. 

- Планиране, 

координирането, управлението 

и контролът на дейностите за 

повишаване квалиф. на 

педагогическите специалисти 

на училищно ниво. 

- Създаване на условия за 

повишаване на 

- квалификацията - вкл. 

Финансови. 

202

0-

202

4 

Дире

ктор 

Не 

изискв

а 

средст

ва 

Относителен дял на 

учителите с 

придобита 

следдипломна 

квалификация спрямо 

броя на заявилите 

такава. 

6.2

. 

Регламентиране на 

допълнително заплащане във 

вътрешните правила за 

работната заплата за положен 

допълнителен труд. 

пос

тоя

нен 

Дире

ктор 

Главе

н уч. 

Счето

водит

ел 

Педаг

. 

специ

алист

Не 

изискв

а 

средст

ва. 

Наград

ите са 

осигур

ени от 

инстит

уциите 

Брой учители, 

подготвили ученици- 

призьори на 

състезания, 

олимпиади и др. 



и - 

партнь

ори 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4:  ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ ЗА 

ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 

Дейност 1: Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и 

социализацията на децата 

№ Дейности Ср

ок 

Отго

ворн

ик 

Фин

ансир

ане 

Индикатори 

1.1

. 

Разработване на система от 

специални мерки за 

възпитание, привличане, 

задържане и развитие на 

учениците в училището. 

пос

тоя

нен 

ПС 

Обще

ствен 

съвет 

не 

изискв

а 

средст

ва 

Утвърдена система за 

възпитание, 

привличане, 

задържане и развитие 

на учениците в 

училището 

1.2

. 

Изграждане на училище без 

агресия, осигуряващо 

подкрепяща среда, 

индивидуално консултиране 

по възрастови проблеми 

202

0-

202

4 

Дире

ктор 

не 

изискв

а 

средст

ва 

 

1.3

. 

Създаване на система за 

поощрения и награди на 

ученици и учители за активно 

включване в извънкласните и 

извънучилищни дейности. 

пос

тоя

нен 

Дире

ктор 

Наград

ен 

фонд 

на 

учили

щето 

Утвърдена система за 

поощрения и награди 

на ученици и учители 

за активно включване 

в извънкласните и 

извънучилищни 

дейности 

1.4

. 

Създаване и функциониране 

на различни форми на 

извънкласна и извънучилищна 

дейност. Разработване на планове 

по направления за усвояване на 

ключовите компетентности 

    

1.5

. 

Назначаване на 

педагогически съветници 

и/или психолог  и_ или 

логопед  в училище и 

организация на работата им за 

пос

тоя

нен 

Дире

ктор 

Изискв

а 

средст

ва от 

бюдже

Наличие на 

педагогически 

съветници, психолози  

и логопеди в училище 

и организация на 



активна подкрепа на 

възпитателната дейност 

та 

(щатна 

бройка

) 

работата им за 

активна подкрепа на 

възпитателната 

дейност 

1.6

. 

Популяризиране на добри 

практики с цел приобщаване и 

участие на ученици в 

извънкласни и извънучилищни 

прояви. 

202

0-

202

4 

дирек

тор 

не 

изискв

а 

средст

ва 

Брой споделени 

добри практики с цел 

приобщаване и 

участие на ученици в 

извънкласни и 

извънучилищни 

прояви. 

1.7

. 

Разработване и реализиране 

план на Дейност на 

УКБППМН. 

-Изготвяне на системен 

периодичен анализ на 

резултатите от дейността на 

комисията; 

 -Предприемане на мерки за 

подобряване на резултатите. 

еже

год

но 

Предс

.на 

комис

ията 

Съглас

но 

предви

дените 

дейнос

ти в 

програ

мата за 

превен

ция. 

Изготвен план и 

аналитичен отчет на 

УКБППМН 

Предприети мерки за 

отстраняване на 

противообществените 

прояви. 

Дейност 2: Инициативи по основни направления на възпитателната дейност 

№ Дейности С

рок 

Отго

ворн

ик 

Фин

ансир

ане 

Индикатори 

2.1

. 

Планиране и реализация на 

дейности за преодоляване на 

агресията в училище. 

 -На ниво паралелки; 

-Чрез формите на 

ученическото самоуправление; 

-Чрез изяви в училищните 

медии; 

-Чрез проекти и програми; 

-Чрез съдействие от 

компетентни органи. -Чрез 

партньорство с институции 

202

0-

202

4 

Класн

и 

ръков

одите

ли 

не 

изискв

а 

средст

ва 

Брой реализирани 

дейности за 

преодоляване на 

агресията в училище 



2.1

.1. 

Кариерно ориентиране и 

консултиране; 

202

0-

202

4 

Класн

и 

ръков

одите

ли 

не 

изискв

а 

средст

ва 

(ЦКО) 

 

2.1

.2. 

Превантивна, диагностична, 

рехабилитационна, 

корекционна и 

ресоциализираща работа с 

деца и ученици; 

202

0-

202

4 

Класн

и 

ръков

одите

ли, 

психо

лог, 

ресур

сен 

учите

л 

не 

изискв

а 

средст

ва 

 

2.1

.3. 

Педагогическа и 

психологическа подкрепа. 

 -Чрез осигуряване на обща 

подкрепа  

-Чрез осигуряване на 

допълнителна подкрепа 

202

0-

202

4 

Учил

ищни 

екипи 

не 

изискв

а 

средст

ва 

Брой проведена обща 

и допълнителна 

подкрепа 

2.2

. 

Създаване на подкрепяща 

среда за деца и ученици, 

склонни към насилие и 

агресия  

Ранно откриване на ученици 

с асоциално поведение и 

предприемане на съответните 

мерки. 

202

0-

202

4 

Учил

ищни 

екипи 

не 

изискв

а 

средст

ва 

 

2.3

. 

Индивидуално 

консултиране на ученици по 

проблеми, свързани с тяхното 

поведение. 

202

0-

202

4 

Учил

ищни 

екипи 

не 

изискв

а 

средст

ва 

Брой разговори, 

наблюдения и 

проучвания 

2.4

. 

Реализиране на дейности за 

формиране на знания и умения 

202

0-

Мед.л

ице, 

не 

изискв

Брой проведени -

здравни беседи; 



за здравословен начин на 

живот  

- Здравни беседи; 

-Дискусии с представители на 

здравни организации  

202

4 

класн

и 

ръков

одите

л, 

психо

лог 

а 

средст

ва 

- дискусии с 

представители на здр. 

организации; 

- обучения; 

- състезания в 

училището. 

2.5

. 

Реализиране на дейности за 

екологичното възпитание на 

учениците 

 -срещи с представители на 

екоорганизации 

-посещения в близки 

местности; 

 

202

0-

202

4 

Учит

ели 

по 

приро

дни 

науки 

Изискв

а 

средст

ва 

(матер

иали, 

трансп

ортни 

разход

и и 

наград

и) 

Брой реализирани 

дейности с 

екологична 

насоченост. 

2.6

. 

Реализиране на дейности за 

възпитание в национални и 

общочовешки ценности. 

• Патриотичен календар на 

класа; 

• Ученически инициативи за 

изразяване почит към 

националните герои и 

вековната ни история - 

разписани инициативи за 

всеки празник, вкл. 

Творби на учениците и 

възможности за 

публикуването освен в 

училищните, и в местни и 

национални медии; 

202

0-

202

4 

Класн

и 

ръков

одите

ли 

не 

изискв

а 

средст

ва 

Брой реализирани 

дейности за 

възпитание в 

национални и 

общочовешки 

ценности 

2.7

. 

Ритуализация на училищния 

живот. 

- Патронен празник; 

- Униформа; 

еже

год

но 

Дире

ктор 

Съобра

зно 

броя 

на 

учениц

Брой реализирани 

дейности по 

ритуализацията в 

училището. 



- Символи и ритуали. ите и 

съфина

нсиран

е то от 

страна 

на 

учили

щно 

настоя

телств

о и 

родите

лски 

комите

ти. 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5: ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО. 

РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ СПЕЦИАЛНИ 

МЕРКИ ЗА УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО, СЪЗДАВАЩА СОЦИАЛНА 

АНГАЖИРАНОСТ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 

СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ РАБОТА С РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И 

ОБЩЕСТВЕНОСТ. 

Дейност 1: Партньорство между преките участници в училищното образование 

№ Дейности Ср

ок 

Отгово

рник 

Фин

анси

ране 

Индикатори 

1.1

. 

Изграждане на механизъм 

за партньорство между 

преките участници в 

училищното образование. 

202

0-

202

1 

директо

р 

 Утвърден механизъм 

и система за 

партньорство. 

1.1

.1. 

Създадени условия за 

подкрепа на млади учители - 

Система за наставничество 

или менторство. 

202

0-

202

1 

Директо

р, 

гл.учите

ли 

не 

изис

ква 

сред

ства 

Разработена система 

за наставничество. 

1.1

.2. 

Включване на учителите в 

управлението на промените в 

училището. Изграждане на 

професионални учебни 

общности - ПУО. 

202

0-

202

1 

Директо

р, чл. на 

лидерск

ия екип, 

ПУО 

не 

изис

ква 

сред

 



ства 

1.2

. 

Разработване и 

утвърждаване на система от 

специални мерки за уч. 

партньорство, създаваща 

социална ангажираност и 

отговорности на 

педаг.специалисти при работа 

с родители, ученици и 

общественост. 

202

1 

Директо

р 

Председ

атели на 

общ. 

съвет, 

и 

уч.парла

мент 

 Разработена система 

1.2

.1. 

Планиране на дейности и 

форми на сътрудничество за 

осигуряване на позитивен 

организац. климат, ефективна 

комуникация и отношения на 

загриженост между всички 

участници в процеса. 

202

0-

202

4 

ПУО не 

изис

ква 

сред

ства 

Брой проведени 

срещи 

1.2

.2. 

Планиране и реализиране 

на мерки и подходи, 

гарантиращи изслушване 

ученика, осъзнаване на 

причините за проблемното му 

поведение, предоставяне на 

възможност за усвояване на 

добри поведенчески модели 

спрямо себе си и останалите. 

202

0-

202

4 

Училищ

ни 

екипи за 

подкреп

а 

не 

изис

ква 

сред

ства 

Реализирани мерки 

1.2

.3. 

Изграждане на механизъм 

за ефективно партньорство на 

училищното ръководство с 

педаг. екипи за усвояване на 

ключовите компетентности, 

уч.настоятелство и екипа на 

ученич. самоуправление 

202

0-

202

4 

Директо
р, 
гл.учите
л 

не 

изис

ква 

сред

ства 

Изграден механизъм 

1.2

.4.. 

Формиране на нагласи у 

родителите за партньорство и 

сътруднич., чрез организиране 

на род. срещи и тематични 

инициативи. 

202

0-

202

4 

Педаг.с

п., 

директо

р 

не 

изис

ква 

сред

ства 

Брой организирани 

род. срещи % 

присъстващи на 

род.срещи 

1.2 Повишена реактивност на 202 Класни не Брой реализирани 



.5. поставени от родители 

проблеми и получени сигнали  

за непрофесионално 

поведение. 

0-

202

4 

ръковод

ители 

изис

ква 

сред

ства 

дейности 

1.2

.6. 

Планиране и реализация на 

дейности за активно участие 

на родителите в 

организираните от училището 

извънкласни дейности. 

• Коледни конкурси, 
базари; 

• Форуми за превенция на 
агресията и насилието. 

• Дарения за деца в тежко 
социално положение. 

202

0-

202

4 

Директо

р 

Класни 

ръковод

ители 

Педагог

ич. 

специал

исти 

Сред

ства 

събр

ани 

от 

Благ

отво

рите

лни 

дейн

ости 

и 

нагр

аден 

фон

д. 

Брой проведени 

инициативи с 

включване на 

родители. 

1.3

. 

.     Провеждане на разяснителна 

кампания сред родителите на 

общи родителски срещи за 

механизма за осигурен достъп до 

учебната документация, техните 

права и задължения спрямо 

ЗПУО и Стандартите. 

    

1.4

. 

Дейности на  Училищно 

настоятелство 

202

0-

202

4 

Предс.н

а Род. 

настоят. 

не 

изис

ква 

сред

ства 

Брой проведени 

дейности 

1.5

. 

Организиране на „Училище за 

родители 
    

1.6

. 

Дейности на Обществения 

съвет 

202

0-

202

4 

Предс.н

а 

Общ. 

съвет 

не 

изис

ква 

сред

ства 

Брой проведени 

дейности 

Дейност 2: Външно партньорство 



№ Дейности  Ср

ок 

Отгово

рник 

Фи

нанс

иран

е 

Индикатори 

2.1 Взаимодействие с 

институциите в системата на 

образованието, 

териториалните органи на 

изпълнителната власт, 

органите за местното 

управление: 

202

0-

202

4 

Директо

р 

  

2.1

.2. 

Партньорство с други 

училища в общината и в 

страната 

202

0-

202

4 

Директо

р 

не 

изис

ква 

сред

ства 

Брой проведени съвм. 

състезания и прояви. 

2.1

.3 

Партньорство с органите на 

местно самоуправление при 

подготовката, реализирането и 

управлението на национални и 

международни програми и 

проекти, подпомагащи д-сти в 

областта на образованието. 

202

0-

202

4 

Директо

р 

не 

изис

ква 

сред

ства 

Получена реална 

подкрепа от община, 

областна 

администрация. 

2.2

. 

Взаимодействие с 

Агенцията за закрила на 

детето и структурите на 

полицията 

 

 

 

 

202

0-

202

4 

Директо

р 

не 

изис

ква 

сред

ства 

Брой срещи с 

институции: 

- Агенцията за 

закрила на детето 

- Структурите на 

полицията 

- Представители на 

местната 

общественост 

-  Социални 

партньори. 

2.3

. 

Взаимодействие с местната 

общественост 

202

0-

202

4 

Директо

р 

не 

изис

ква 

сред

ства 

Брой и вид на 

съвместните дейности 

2.4 Представяне стратегията за 202 Директо не Съвместно 



. развитието на училището пред 

родителската общност, и 

разяснителна кампания за план 

- приема като традиции и нови 

тенденции. Участие на 

родителите при определянето 

на план-приема в училището. 

0-

202

4 

р изис

ква 

сред

ства 

разработени и 

утвърдени Вътрешни 

правила за работната 

заплата, Уч. критерии 

за диференциране 

труда на учителя и 

др. 

2.5

. 

Удовлетвореност на 

училищните партньори по 

конкретни въпроси, 

проучвания чрез анкети, 

интервюта и др. 

202

0-

202

4 

Директо

р 

не 

изис

ква 

сред

ства 

-Проведени заседания 

на педаг. съвет с 

присъствие на 

представители на род. 

общност; -Взети 

съвместни решения; 

-Съгласуване и 

утвърдени училищни 

нормативни актове. 

2.6

. 

Сътрудничество със 

социални партньори при 

разработване на концепции, 

вътрешнонормативни 

документи, предложения, 

мнения, съвместни проекти, 

модернизиране на 

материалната база на у-щето 

202

0-

202

4 

Директо

р 

не 

изис

ква 

сред

ства 

Изготвени анкети за 

проучвания. 

Установена хармония 

в дух на 

сътрудничество. 

 

 

 

Изготвили:1. Марина Бойчева 

                   2. Светлана Лесинска  

3. Силвана Сърмаджиева 
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I. Организация: 

Във връзка с изпълнение на Заповед № РД09–1289/31.08 2016. са определени часа за 

годишно обучение по БДП за всеки клас от І до VII клас. Броят на часовете са посочени в 

Приложение№ 5 към чл. 11, ал.3, на МОН (Рамкови изисквания при организиране на часа 

на класа). 

1. Извършва се от Директора на ОУ”Кочо Честеменски” със съдействието и участието 

на длъжностни лица от местните организации на МВР, Противопожарна охрана, Бърза 

помощ и др. структури и организации. 

2. Подготовката се осъществява от учители, определени със заповед на Директора. 

3. Занятията се провеждат от класните ръководители в Час на класа през учебната 

година, съобразени с конкретните специфични условия за обучение. 

4. Преподавателите да са планирали темите по БДП в годишните си разпределения в 

ЧК, съгласно утвърдените учебни програма и глобални теми за всеки клас. 

5. При подготовката на учебните занятия по БДП и за реализирането на настоящия 

план се използва: специализирана литература, материали с инструкции от централния и 

местния печат, учебно-технически помагала и др. 

6.  При възникване на ПТП с ученици и настъпила смърт, задължително да се 

информира Министъра на МОН в срок от 24 часа. 

7.  При настъпило ПТП с ученик от училището, завършило с нараняване или смърт 

едноседмичен срок да се организира и проведе заседание на педагогическия съвет и 

общоучилищна родителска среща. 

 

II. Ръководство и контрол на обучението по БДП: 

1. Ръководството и контролът на учебния процес за обучение на учениците по БДП се 

осъществяват от МОН, РУО и Директора на ОУ „Кочо Честеменски“. 

2. В помощ на ръководството на училището при организиране и провеждане на 

учебния процес по БДП се изгражда училищна комисия. 

3. Елемент от ръководството и контрола на директора в провеждането на учебния 

процес е извършването на срочна тестова проверка на учениците. 

4. Във връзка с изпълнение на параграф 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

движението по пътищата и Заповед № РД09-1289/31.08.2016г. на Министъра на 



образованието и науката, учениците от първи до седми клас задължително изучават в ЧК 

правилата за движение по пътищата, съгласно одобрените учебни програми за всеки клас. 

5. Контрол на провеждане на квалификационни курсове и периодична актуализация 

на квалификацията на учителите, преподаващи БДП. 

6.  Указания за организирано напускане на учебното заведение – екскурзии, походи, 

лагери. Необходимо е извършване на инструктаж за БД срещу подпис на ученика и 

подготовка на комплект документи, които да бъдат предоставени на вниманието на 

УКБДП;  

 

ІII. Дейности на учителите по БДП: 

1. Класния ръководител или друг учител, изучавали БДП и методика на преподаване 

за съответната възрастова група. 

2. Квалификационните курсова на учители по методика на обучението по БДП се 

организират и провеждат по програми, утвърдени от МОН. 

3. Учителите отговарят непосредствено за качеството и ефективността на УП по БДП 

и постоянно обновяват МТБ с подходящи дидактични материали. 

4. Ежедневно, в края на учебните часове, с учениците от І до VІІ клас се провежда 

“петминутка”. 

 

   IV. Цели: 

1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогическия 

персонал в училището. 

2. Възпитание и обучение на учениците по безопасност на движението по пътищата, 

изграждане и формиране на защитни механизми, спрямо опасностите на пътната 

среда. 

3. Изграждане на етични взаимоотношения като участници в пътното движение, които 

да допринасят за развитие на нова обществена култура по отношение безопасността 

по пътищата. 

4. Подпомагане на процеса за развитие на устойчивото внимание и паметта, както и на 

дисциплинирано и отговорно поведение на пътя. 



5. Придобиване на основни знания и умения за разпознаване и преценка на опасните 

ситуации и фактори при тяхното участие в движението на пътя и оказване на 

помощ при необходимост. 

6. Привеждане на учебно-материалната база към съвременните изисквания за 

качествен учебно-възпитателен процес, както и към психофизиологическите 

особености на учениците от съответната възрастова група. 

7. Първоначално и продължаващо обучение на учениците, с цел изграждане на 

защитни механизми за безопасно поведение на пътя. 

8. Първоначално и продължаващо обучение на учителите, преподаващи БДП в 

училищата. 

 

V. Основни задачи: 

1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходима успешна 

адаптация към условията на движението по пътищата. 

2. Развиване на зрителните и слуховите възприятия и на ориентацията за време и 

пространство на участниците в движението. 

3. Разширяване на кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните 

опасности, способи за тяхното предотвратяване и защита на човека от въздействия с 

опасен характер, предизвикани от уличното движение. 

4. Да се формират и усъвършенстват практически умения за разчитане на схеми и 

планове с маршрути. 

5. Насърчаване на семейството за възпитание на децата от ранна възраст за безопасно 

поведение като участници в пътното движение. 

6. Изграждане на мотивация за правомерно поведение и взаимно уважение на всички 

участници в пътното движение. 

7. Да се формират умения за обективна оценка за собственото си поведение като 

пешеходци и пътници.Да умеят да разбират и обясняват последствията от грешките 

си като пешеходци и пътници с цел безопасна пътна обстановка. 

8. Повишаване нивото на професионалната подготовка на учителите и намаляване 

безотговорността и неумението на учениците правилно да определят собственото 

си поведение при екстремни ситуации на пътя. 



9. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на подрастващите от 

дома им до училище и обратно. 

 

VI. Дейности и мероприятия: 

№ дейности срок отговорник 

СЕПТЕМВРИ 

1. Планът на УКБДП се приема 

на заседание на 

Педагогическия съвет. 

 Директор 

2. Осигуряване на необходимите 

учебни пособия за учениците 

от I-VII клас, както и нужните 

методически ръководства за 

учителите. 

До 30.09.2020 г. ЗДУД 

3. Планиране на темите по БДП 

в годишните си разпределения 

в ЧК ,съгласно утвърдените 

учебни програми и глобални 

теми за всеки клас. 

Изготвянето на отделно 

годишно тематично 

разпределение само с темите 

по БДП. 

 

До 15.09.2020 г. Класни ръководители 

4. Преподаденият материал да се 

отразява коректно и 

своевременно в дневника на 

класа. 

Постоянен Класни ръководители 

5. Провеждане на родителски 

срещи с родителите на децата 

в ПГ и I-VII клас. На 

родителските срещи да се 

разгледа темата: ”Безопасно 

До 30.09.2020 г. Учители ПГ , кл. р-ли 



участие на децата в пътното 

движение” и да се изработи 

безопасен маршрут до 

училище за учениците от 

първи и втори клас. 

6. Класните ръководители на 

учениците от I-VII клас да 

предоставят за попълване 

декларации, в които да е 

упоменато кой ще 

придружава детето до 

училище и обратно или то 

само ще се придвижва. 

1 клас:  

.09.2020 г. 

2-4 клас: 

.09.2020 г. 

Класни ръководители 1-4 кл. 

7. Ежедневно провеждане на „5 

минутка” – краткотрайно 

занимание, напомнящо 

изискванията за БД и 

задълженията на учениците за 

безопасно движение по 

улицата. 

Постоянен Класни ръководители, 

учители ЦДО 

 

8. Преди всяко организирано 

напускане на училищната 

сграда за екскурзии, походи, 

зелени училища, културни 

мероприятия, срещу подпис 

на учениците да бъдат 

припомняни правилата за БД . 

Ръководителят на групата 

попълва маршрутен лист. 

УКБДП разглежда и 

представя на Директора 

нужната документация. 

При 

провеждане на 

мероприятие 

Класни ръководители 

9. След завършване на учебните 

занятия учители /учители 

ПИГ/ лично извеждат 

учениците и ги изчакват да се 

разотидат. 

Постоянен Класни ръководители, 

учители ЦДО 



10. Въвеждане на тетрадки за 

инструктаж на учениците 

16.09.2020 г. УКБДП, 

кл. ръководит. , 

учители ЦДО 

11 Участие в „Европейска 

седмица на мобилността“ 16 – 

22.09.2020 г. с различни 

инициативи.  

22.09.2020 г. – Европейски 

ден без автомобили – ще бъде 

отбелязан на 21.09.2020 г. с 

помощта на родители и 

ученици –  селфи конкурс „Аз 

се движа екологосъобразно“ 

09.2020 г. Класни ръководители,  

УКБДП 

12. Ежемесечни работни 

заседания на УКБДП.  

Извънредни заседание на 

УКБДП при разглеждане на 

мотивирано искане за 

извеждане на учениците извън 

пределите на учебното 

заведение.   

Всеки първи 

вторник от 

месеца.  

При 

необходимост.  

УКБДП 

ОКТОМВРИ 

1. Контрол на: 

-степента на осигуряване с 

учебни тетрадки, помагала, 

маршрутни листове,  

декларации за прибиране на 

децата от училище. 

До 06.10.2020 г. УКБДП 

2. Проверка за редовно 

провеждане на 5- минутка и 

отбелязване в дневник. 

30.10.2020 г. УКБДП 

НОЕМВРИ 



1. Темата на кампанията за 2020 

г. е „Чиста мобилност за 

всички“ и ще премине под 

мотото „Избери как да се 

придвижваш“ - изработка на 

флаери, флаш карти, рисунки, 

комикси, презентации, беседи, 

демонстрации, показващи 

екологично чистите варианти 

за предвижване в градска 

среда. 

До 30.11.2020 г. Класни ръководители, 

Учители ЦДО 

2. Проверка на тетрадките за 

инструктаж на учениците. 

08.11.2020 г. УКБДП 

ДЕКЕМВРИ 

1. Безопасно движение по 

пътищата при зимни условия 

– презентация ,беседа 

До 22.12.2020 г. Класни ръководители,  

учители ЦДО, 

Учители ПГ 

ЯНУАРИ 

1. Организиране и провеждане 

на срочна тестова проверка и 

оценка по БДП за учениците 

от I-VII кл. 

До 29.01.2021 г. Класни ръководители 

2. Проверка за редовно 

провеждане на 5- минутка и 

отбелязване в дневник. 

26.01.2021 г. УКБДП 

ФЕВРУАРИ 

1. Контрол на проведените 

срочни тестове по БДП. 

До 09.02.2021 г. УКБДП 

2. Изработване на пъзели на 

пътни знаци и светофари.  

До 26.02.2021 г. Класни ръководители 

3. Проверка на тетрадките за 

инструктаж на учениците. 

23.02.2020 г. УКБДП 



МАРТ 

1. „С мама и татко пресичам аз“ 

– организиране и провеждане 

съвместно с родители. 

До317.03.2021 

г. 

Учители ПГ 

АПРИЛ 

1. Пролетен конкурс за рисунка 

на асфалт на тема „Играя 

безопасно“. 

До 30.04.2021 г. УКБДП,  

класни ръководители,  

учители ЦДО,  

преподаватели по ИИ 

2. Проверка за редовно 

провеждане на 5- минутка и 

отбелязване в дневник. 

13.04.2021 г. УКБДП 

МАЙ 

1. Организиране и провеждане 

на Акция „ Ваканция” 

До 28.05.2021 г. Класни ръководители I-III клас,  

представител на II-ро РПУ 

2. Провеждане на срочна тестова 

проверка на учениците от I-III 

клас 

До 28.05.2021 г. Класни ръководители 

3. Проверка на тетрадките за 

инструктаж на учениците. 

04.05.2021 г. УКБДП 

ЮНИ 

1. Провеждане на срочна тестова 

проверка на учениците от IV-

VII клас. 

До 30.06.2021 г. Класни ръководители 

2. Контрол на проведените 

срочни тестове по БДП.  

До 30.06.2021 г.

  

УКБДП 

3. Проверка на тетрадките за 

инструктаж на учениците. 

До 30.06.2021 г. УКБДП 

4. Проверка за редовно До 30.06.2021 г. УКБДП 



провеждане на 5- минутка и 

отбелязване в дневник. 

 

 

 

Постигането на основната цел за опазването на децата в пътното движение е 

възможно чрез реализация на основните дейности по приоритети по пътя на доброто 

взаимодействие и добронамерено партньорство със следните институции: 

- Общински съвет; 

- МВР-КАТ/ структури към РПУ/; 

- Общинските структури на Държавната агенция за закрила на детето; 

- Български червен кръст-регионален съвет и общинските структури; 

- Териториална организация на Съюза на автомобилистите в България и 

техните общински структури; 

- Водещи бизнес компании; 

- Средства за масова информация. 

 

 

24.08.2020 г.                                                                                                            Изработили:    

                                                                                                         Председател: Д. Миланова 

                                                                                                                Членове: Х. Христева 

                                                                                                                              М. Караджова                                                 

                                                                                                       

 

 

 



 

                          

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

ЗА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                     Настоящият план е приет с решение на 

Педагогическия съвет - Протокол №………………….., 

 

                                                                    утвърден със Заповед №  РД- 10-………………. на 

Директора  на ОУ "Кочо Честеменски" 

 

 



 

 

  

  



I.  Стратегия на учебното заведение: 

 

Планираните квалификационни дейности на педагогическите специалисти са 

съобразени с новата стратегия на ОУ „Кочо Честеменски" за изграждане на модерна, 

динамична , отговорна и професионална среда, с възможност за интегриране на нови 

модели, които да осигурят на учениците знания от европейски мащаб. 

    За учебната 2020/2021 г. за  педагогическите специалисти се създават условия за:: 

1. Личностно израстване на чрез формиране на ключови компетентности и 

способности за самостоятелно усъвършенстване  

2. Интегрирано междудисциплинарно взаимодействие в класната стая за формирани в 

учениците умения за пълноценна реализация в кариерното развитие  

3. Повишаване технологичната грамотност  с цел активно използване на ИКТ в 

образованието 

4.. Подобряване на екипната работа и професионално поведение на учителите в ОУ 

„Кочо Честеменски 

5. Подобряване на информационната и комуникативна среда с цел промяна на 

взаимоотношения между участниците в учебно-възпитателния процес. 

6.  Междукултурно образование и обмен на добри практики  от общото европейско 

образователно пространство. 

. 

ІI. Основни цели на плана:  

1. Повишавате рефлективните и междуличностни умения на педагогическите 

специалисти за учене в професионални общности за обогатяване на методическата 

подготовка и повишаване мотивацията им за саморазвитие.. 

2. Подобряване на професионалния стандарт на учителския състав, чрез 

усъвършенстване на ключови компетентности за формиране на креативни и 

интегрирани в обществото личности 

 

IІІ. Задачи:  

1. . Планът за  квалификационната дейност в училище да бъде неразделна част  от 

годишния  план на училището 

2. Да се оптимизира педагогическото взаимодействие и да се създадат условия за 

професионална изява, инициатива и творчество на учителите.  



3. Да дава възможност на учителите за непрекъснато осъвременяване и и преосмисляне 

на методиката на обучение, възпитание и социализация на съвременните деца. 

4. Да стимулира и популяризира  повишаване научната, педагогическата и 

методическата подготовка на учителите.  

5. Вътрешната и външната квалификационна дейност да бъде ориентирана към 

следните аспекти 

 подобряване на педагогическия усет и умения за реагиране в сложните 

ученически ситуации и предизвикателства на класните ръководители  

  Работа с електронни образователни платформи и електронни образователни 

ресурси, включително и STEM -концепцията.  

  Използване на съвременни методи на обучение - проектно базирано обучение, 

ролеви игри, мозъчна атака, дебат и др.  

 Насърчаване и повишаване грамотността на учениците     

 Подобряване на екипната работа в училище като се създадат условия за 

осигуряване на обратна връзка, анализ и оценка на постиженията и неуспехите. 

  Обучение ориентирано към резултатите с цел постигане на по-високи резултати 

на НВО 

 Продължаване  въвеждането на иновации в образователния процес с прилагане 

на  ИКТ в обучението. 

 Създаване на  трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни 

форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни 

изисквания .  

 Приемственост на учениците от начален към прогимназиален етап;  

 Изготвяне на професионално портфолио.    

 Създаване сред учителите на нагласа за връзката на професионалното им 

усъвършенстване със стратегията за развитие на училището.  

 Поддържане на електронен училищен регистър за квалификацията на 

педагогическите специалисти; 

 Организиране и провеждане на интерактивни родителски срещи с цел 

подобряване комуникацията учители-родители                                                          

 

ІV. Очаквани резултати: 

 

1.Ефективно проведена квалификационна дейност за 2020/2021г. в ОУ “Кочо 

Честеменски“. 

2.Ефективни резултати от учебно-възпитателния процес, в резултат на повишената 

квалификация от проведените обучения и индивидуалното . Самоусъвършенстване  

3. .Ефективно използване на иновации в образователния процес с прилагане на  ИКТ в 

обучението. 



4.Стимулиране на иновационно мислене на учителите. 

5. Придобиване на знания и нагласи от учителите за изграждане на професионален 

профил на педагози, притежаващи знания, умения и инструменти за повишаване на 

кариерното си развитие.. 

6. Постигане на по-добри резултати от ОВП и издигане имиджа на училището. 

 

V. Квалификации, които се провеждат в училището ни:  

 

1.  Въвеждаща институционална квалификация– за адаптиране в образователната 

среда и за:  

а)  постъпили за първи път на работа в системата на предучилищното и образование 

специалисти;  

б) назначени на нова длъжност, включително по управление на институцията;  

в) педагози, които заемат длъжност след прекъсване на учителския си стаж за повече 

от две учебни години;  

 2. Продължаваща вътрешна институционална квалификация – за непрекъснато 

професионално и личностно усъвършенстване, за кариерно развитие и успешна 

реализация чрез периодично актуализиране и допълване на знанията, уменията и 

компетентностите: усвояване на нови учебни програми; за подобряване на 

професионалния профил на педагогическия специалист и т.н. 

3.  Външна институционална квалификация - тази квалификация по ал. 1, т. 2, букви 

"а" – "з" се извършва от висши училища, научни организации, специализирани 

обслужващи звена или обучителни организации, чиито програми са одобрени от 

министъра на образованието и науката или от оправомощено от него длъжностно лице 

Организиране и провеждане на квалификационни дейности за повишаване 

компетенциите на педагогическите специалисти според личните им предпочитания на 

принципа на доброволност, осъзната потребност и обективна оценка за тяхната 

полезност в рамките на действащата нормативна уредба чрез ориентация към 

резултатите. 

 

1.Вътрешно училищна институционална квалификация  

1.1  Въвеждаща квалификация 

 



 

№ Тема 
Целева 

група 

Брой 

участни

ци 

Брой 

академ

ични 

часове 

Вътреш

но-

училище

н 

обучите

л 

Срок -

период на 

провежда

не 

Място 

на 

провежд

ане 

Отговор

ник за 

провежд

ане на 

обучени

ето 

1. Оказване на 

методическа и 

педагогическа 

помощ на млади 

новоназначени 

колеги – в начален  

и прогимназиален 

етап 

Начина

ещи 

учител

и 

Начинае

щи 

учители 

1 Председа

тел на 

ЕКК 

     

Ежемесечн

о 

ОУ 

”Кочо 

Честемен

ски” 

Председа

тел на 

ЕКК 

/наставн

ик/ 

 

 

1.Вътрешно училищна институционална квалификация –  

1.2 Продължаваща квалификация 

 

 

№ Тема 

Целе

ва 

група 

Брой 

участ

ници 

Брой 

акаде

мичн

и 

часов

е 

Вид 

квал

ифик

ация 

Вътре

шно-

учили

щен 

обучит

ел 

Срок -

период 

на 

провежд

ане 

Място 

на 

провеж

дане 

Отгово

рник 

за 

провеж

дане на 

обучен

ието 

1. Актуализиране 

на 

професионално

то портфолио 

на учителя. 

Всичк

и 

учите

ли 

Всичк

и 

учител

и 

1 

Уебин

ар 

Комиси

я за 

изготвя

не на 

портфо

лио 

   

Ежемесе

чно 

ОУ”Ко

чо 

Честем

енски” 

Комиси

я за 

изготвя

не на 

портфо

лио 



2. Осъществяване 

на 

приемственост 

и актуализация 

на знания при 

преминаването 

на нови учебни 

програми. 

/ четвърти – 

първи клас/ 

Учите

ли 

начал

ен 

етап 

Учите

ли 

начале

н етап 

1 

Семи

нар 

Десисл

ава 

Герчев

а 

Септемв

ри 

Октомвр

и 2020г 

ОУ”Ко

чо 

Честем

енски” 

Десисл

ава 

Герчев

а 

3. Изготвяне на 

портфолио на 

всеки ученик, 

отразяващо 

развититето му 

по ключови 

компетенции. 

Всичк

и 

учите

ли 

Всичк

и 

учител

и 

1 

Трейн

инг 

Класни 

ръково

дители 

Комиси

и ЕКК 

    

Ежемесе

чно 

ОУ”Ко

чо 

Честем

енски” 

Класни 

ръково

дители  

Комиси

и ЕКК 

Цветел

ина 

Делова,  

4 

 

. 

Обсъждане на 

формата на 

НВО и 

подготовката на 

учениците, 

както и анализ 

на резултатите 

от НВО в ІV и 

VІІ клас. 

Учите

ли 

препо

даващ

и в ІV 

и VІІ 

клас 

Учите

ли 

препод

аващи 

в ІV и 

VІІ 

клас 

1 

Семи

нар 

Учител

и 

препод

аващи 

в ІV и 

VІІ 

клас 

       

03.2021г 

ОУ”Ко

чо 

Честем

енски” 

Предсе

датели 

на ЕКК 

 

5. Тема: 

Атестирането- 

механизъм за 

мотивиране и 

кариерно 

развитие на 

педагогическит

е специалисти 

Радос

тина 

Ивано

ва 

Всичк

и 

учител

и 

1 

Семи

нар 

Всички 

учител

и 

     

11.09.202

0г. 

ОУ”Ко

чо 

Честем

енски” 

Радост

ина 

Иванов

а 

6. Организиране 

на “Седмица на 

отворени 

врати” за 

Всичк

и 

учите

Всичк

и 

учител

1 

Диску

сия 

Всички 

учител

и 

По 

график 

изготвен 

ОУ”Ко

чо 

Честем

Предсе

датели

на ЕКК  



посещение на 

уроци за 

родители и 

учители  в 

начален и 

прогимназиален 

етап. 

 

ли и  от ЕКК в 

срок до 

м .X. 

2020г. 

енски” Цветел

ина 

Делова, 

Грозде

нка 

Манева

, Мария 

Тюфек

чиева 

7. Открити уроци 

и презентации 

по учебни 

предмети по 

предварително 

съгласуван с 

ЕКК план  

Приложение 3 

Всичк

и 

учите

ли 

Всичк

и 

учител

и 

1 

Трейн

инг 

 

Всички 

учител

и 

По 

график 

изготвен 

от ЕКК 

ОУ”Ко

чо 

Честем

енски” 

Предсе

датели  

на ЕКК 

Цветел

ина 

Делова, 

Грозде

нка 

Манева

, Мария 

Тюфек

чиева 

8. “Приемственос

т” при 

оценяване на 

учениците от IV  

и V  клас. 

Учите

лите 

препо

даващ

и в IV 

и V 

клас 

ЕКК- 

Начале

н етап 

 

1 

Диску

сия 

Теодор

ка 

Геленч

ева 

 

По 

график 

изготвен 

от ЕКК 

ОУ”Ко

чо 

Честем

енски” 

Теодор

ка 

Геленч

ева 

9. Управление на 

класна стая: 

подход, 

фокусиран 

върху 

решение“. 

Всичк

и 

учите

ли 

Всичк

и 

учител

и 

1 

Уебин

ар 

Златка 

Драгне

ва 

/пед.съ

ветник/ 

05.2021г ОУ”Ко

чо 

Честем

енски“ 

Златка 

Драгне

ва 

/пед.съ

ветник/ 

1

0. 

Презентиране 

на добри 

практики  от 

учебното 

съдържание с 

използване или 

Всичк

и 

учите

ли 

Всичк

и 

учител

и 

1 

Уебин

ар 

Мария 

Карадж

ова 

/февруа

ри/ 

През 

цялата 

учебна 

година 

ОУ”Ко

чо 

Честем

енски” 

Предсе

датели 

на ЕКК 

/Мария 

Тюфек



без на ИКТ. /Грозде

нка 

Манева 

/ март/ 

чиева/ 

Грозде

нка 

Манева 

Цветел

ина 

Делова 

1

1. 

Изготвяне на 

портфолио на 

ученици от ПГ 

Учите

ли ПГ 

Учите

ли ПГ 

Гичка 

Никол

ова, 

Иванк

а  

Балабу

рова 

1 

Трейн

инг 

Учител

и ПГ 

02. 

2021г. 

ОУ”Ко

чо 

Честем

енски” 

Предсе

дател 

ЕКК 

/Грозде

нка 

Манева

/ 

1

2. 

Работна среща 

на учителите от 

начален етап и 

ПГ за 

приемственост, 

мотивация за 

постъпване в I 

клас. 

Начал

ни 

учите

ли и 

учите

ли в 

ПДГ 

Начал

ни 

учител

и и 

учител

и в 

ПДГ 

1 

Диску

сия 

Началн

и 

учител

и и 

учител

и в 

ПДГ 

02.2021г. ОУ”Ко

чо 

Честем

енски” 

Предсе

датели 

ЕКК 

/Грозде

нка 

Манева

/ 

1

4. 

Теми вътрешна 

квалификация 

на учители  

ГЦОУД 

 / Приложение 

3/ 

Учите

ли 

ГЦОУ

Д / 

Учите

ли 

ГЦОУ

Д / 

1 

Диску

сия 

 

Учител

и 

През 

цялата 

учебна 

година 

ОУ”Ко

чо 

Честем

енски” 

Предсе

дател 

ЕКК 

/Цветел

ина 

Делова/

/ 

1

5. 

Теми вътрешна 

квалификация 

на учители  

Начален етап 

 / Приложение 

3/ 

Учите

ли 

Начал

ен 

етап 

Учите

ли 

Начале

н етап 

1  

Диску

сия 

 

 

Учител

и 

Начале

н етап 

През 

цялата 

учебна 

година 

ОУ”Ко

чо 

Честем

енски 

Предсе

дател 

ЕКК 

/Грозде

нка 

Манева



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Извънучилищна институционална квалификация. 

№ Тема 

Фор

ма 

на 

обуч

ение 

Целе

ва 

груп

а 

Брой 

участ

ници 

Брой 

академичн

и часове 

Обуч

ител / 

Обуч

ителн

а 

инсти

туция 

Място 

на 

прове

ждане 

Общ

а 

цена 

на 

обуч

ение

то 

Срок / 

период 

на 

прове

ждане 

Отговорн

ик за 

провежда

не на 

обучениет

о 

1

. 

"Инспект

иране на 

образоват

елната 

институц

ия" 

Обу

чите

лен 

курс 

Учит

ели 

Всич

ки 

учите

ли 

Квалифика

ционен 

кредит 

/един / 

Предс

тои 

избор 

Предс

тои 

избор 

* 
2020 – 

2021г. 

Директор

ЗДУД 

2

. 

"Емоцион

ална 

интелиген

тност. 

Стрес. 

Техники 

за 

преодоляв

ане на 

професио

налния 

стрес 

Обу

чите

лен 

курс 

Учит

ели 

Всич

ки 

учите

ли 

Квалифика

ционен 

кредит 

/един / 

Предс

тои 

избор 

Предс

тои 

избор 

* 
2020 – 

2021г. 

Директор

ЗДУД 

/ 

1

6. 

Теми вътрешна 

квалификация 

на учители – 

Прогимназиале

н етап / 

Приложение 3/ 

Учите

ли 

Проги

мнази

ален 

етап 

Учите

ли 

Проги

мназиа

лен 

етап 

1 

Диску

сия 

Учител

и 

Прогим

назиале

н етап 

През 

цялата 

учебна 

година 

ОУ”Ко

чо 

Честем

енски 

Предсе

дател 

ЕКК 

 /Мария 

Тюфек

чиева/ 



           

 

Силните страни на проведените форми за квалификация са: 

• обогатяване и преосмисляне на методиката на обучение, възпитание и 

социализация; 

• споделяне на добри практики при квалификации и тяхното осъвременяване чрез 

нови идеи и форми на реализация; 

• създаване на екипи, мислещи и действащи позитивно; 

• експериментиране с нови идеи; 

• създаване на нови контакти  

 

VI. Заложени средства за квалификация в училищния бюджет – 

 

Процент от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал  /чл. 

35 от новия КТД, подписан на 11.06.2018 г./, се определят в размер не по-малък от 1,2 

на сто от ФРЗ на педагогическия персонал и конкретна сума в лева). 

 

VII. Контрол по изпълнение на плана   

 

 Директорът възлага контрол на изпълнение на плана за квалификационна дейност, 

както следва : 

• В частта извънучилищна квалификация –ЗДУД 

• В частта вътрешно училищна квалификация – ЗДУД 

• В частта финансиране на квалификация  - счетоводител 

1. Осъществяване на постоянни контакти с председателите на ЕКК и училищните 

комисии. Текущи проверки. 



                                                                                                                                                 

Срок: м. Х.,ХІІ.-м.ІІ.-.ІV. 

2. Осъществяване на ежедневни контакти с всички учители и текущи проверки.        

Срок: м.ІХ.- м.VІ. 

3. Контрол на: 

Учебната работа на учениците и техните учебни резултати; 

Учебната, педагогическата и организационната работа на учителите и учители 

ГЦОУД; 

Косвен контрол върху организации, свързани с училищните дейности                          

Срок: м.ІХ.,м.ІІІ. 

4. Провеждане на планираните тематични проверки.                                                       

Срок: м.Х.-м.ІV. 

5.  Участие на директора и помощник -директорите в сбирки на ЕКК и в заседания на 

училищните комисии. Изказване на мнения и препоръки.                                                                                                                               

Срок: ежемесечно  

6.  Провеждане на заседания на ПС на актуални за училището теми.                             

Срок: по график от Годишен план 

7. Осигуряване на оптимални условия за работа и кариерно развитие на учителите.    

Срок: постоянен 

8. Проверка и заверяване на плановете за дейността на екипите за ключови 

компетенции и училищните комисии. 

                                                                                                                                                  

Срок: септември, 2020г.  

9.  Периодична проверка на извършените дейности на ЕКК и комисиите във връзка с 

изготвените планове. Изискване на протоколи. 

                                                                                                                                                  

Срок: м.ХІІ,м.ІІІ. 

10.  Съдействие при осъществяването на контакти между учителите и образователните 

институции.  

                                                                                                                                                   

Срок: постоянен          

       Контролът по изпълнение на плана се осъществява от Директора, като комисията 

представя отчет на изпълнението 

       на плана пред ПС два пъти в годината – в края на първи срок и в края на годината. 



       Отчетът на комисията за квалификационна дейност в училището се прави на 

базата на личните отчети на учителите пред ЕКК. 

       Комисията запазва правото за актуализация на настоящия план.  

 

 

VIII. Отчет на проведените квалификационни форми: 

 

1. Училищен регламент относно документацията от проведени 

вътрешноинституционални квалификационни дейности: 

 Портфолио на проведената вътрешноинституционална квалификационна форма: 

 Покана/съобщение/уведомление до педагогическите специалисти за участие в 

организираната квалификация с фиксирани 

точни дата, място, тема, ръководител и часове на провеждане; 

 Присъствен списък с трите имена, длъжност и личен подпис на всеки участник в 

квалификацията, независимо от ролята 

му в конкретната форма. Списъкът съдържа и задължителна информация за тема, дата, 

място и часове на провеждане на формата; 

 Ксерокопие на работните материали от квалификацията на хартиен носител и/или 

на електронен носител; 

 Финансова справка при изразходените средства за проведената форма – за 

размножаване на обучителни материали на 

хартиен носител и/или CD, флумастери, флипчарт и други административни разходи; 

  Брой участници; 

 Място, където се съхранява пакетът документация от проведената квалификация; 

 Ръководител/отговорник за провеждането на квалификационната форма; 

 Карта за отчитане на вътрешноинституционална квалификация за учебната 2020 / 

2021 година /Приложение № 2/: 

  № по ред; 

 Тема на квалификационната форма/наименование на програмата за обучение; 

 Организационна форма на предлаганата квалификация; 

 Дата и място на провеждане; 

 Продължителност на провеждане в астрономически часове и минути, брой 

академични часа; 

 Удостоверяващ документ – вид, регистрационен номер, дата на издаване; 

 Брой присъдени кредити /при наличие на такива/. 

 

Картата за отчитане на вътрешноинституционална квалификация се представя от 

всеки участвал педагогически специалист. 



 

2. Училищен регламент относно документацията от проведени външно 

институционални квалификационни дейности: 

 Карта за отчитане на външно институционална квалификация за учебната 2020 / 

2021 година /Приложение № 3/: 

 № по ред; 

 Тема на квалификационната форма/наименование на програмата за обучение; 

 Организационна форма на предлаганата квалификация; 

 Дата и място на провеждане; 

 Продължителност на провеждане в астрономически часове и минути, брой 

академични часа; 

 Обучаваща организация; 

 Организатор на квалификационната форма; 

 Финансиращ орган или институция; 

 Удостоверяващ документ – вид, регистрационен номер, дата на издаване; 

 Брой присъдени кредити; 

 

Картата за отчитане на външно институционална квалификация се представя от всеки 

участвал педагогически специалист. 

 

 ІХ. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА: 

 

 При осъществяване на вътрешноквалификационната дейност: 

 - чрез покана на външни лектори средствата се залагат в § 02 – 00 за изплащане на 

възнаграждения по извън трудови 

правоотношения. Възнагражденията се изплащат на база сключени граждански 

договори с външни лектори. 

 - Закупуването на методическа литература, мултимедийни продукти, абониране за 

периодични научно – методически 

издания по съответните дисциплини се извършва по § 10 – 14 „Учебни и научно – 

изследователски разходи” срещу представяне на фактура. 

 Всички плащания се извършват след резолюция на главния счетоводител и директора 

на училището за възможността на финансиране. 

 Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в 

рамките на бюджета на училището. 

Разходите се заплащат срещу представена фактура. 



 При ограничения (финансови, брой места и други) ръководството на училището 

заедно с председателите на МО преценяват, 

кои от изявилите желание учители да бъдат включени в съответното обучение, като се 

взема предвид: 

- методическа потребност от допълнителна квалификация; 

- показани резултати на преподавателите в образователни процес; 

- индивидуалните професионални потребности на преподавателя; 

- препоръки на експерти от РУО; 

- брой участия в квалификации през последните години. 

 Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава 

финансовият лимит за квалификация в 

училището, директорът може да определи средствата за съфинансиране да са с лично 

участие на служителя. 

Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално -квалификационна 

степен се заплащат от учителите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контролна дейност на директор и заместник-директори учебна дейност за учебната 

2020-2021г. 

 

 

СЕПТЕМВРИ 

 IХ 2020 -Български език и литература – V”в” клас 

 Контрол във връзка с комуникацията и взаимодействието на класните 

ръководители и педагогически специалисти в училището с родителите на 

учениците 

 Контрол върху утвърдените от директора графици за дежурство в училището 

 Контрол върху утвърдените от директора графици за консултации на учениците 

по учебни предмети 

 Контрол на посещаемостта на учениците в учебните часове и  своевременното 

вписване от учителите на отсъствията на учениците 

 Проверка по спазване на утвърдените индивидуални учебни планове 

 Контрол във връзка с изготвянето от педагогическите специалисти  на учебни 

програми за разширена и допълнителна подготовка 

 Проверка на книгата за подлежащи на задължително обучение до 16 години и 

съответствието й с документите , свързани с движението  на учениците 

 Превантивен контрол във връзка с допълнителните задължения на учителите 

като класни ръководители 

 Изпълнението на индивидуалните учебни планове 

 Контрол във връзка със запознаване на педагогическите специалисти и 

служители в училището с Механизма за противодействие на тормоза и 

насислието в системата на предучилищното и училищно образование  и 

Алгоритъм за неговото прилагане 

 Kонтрол на спазването на въведените противоепидемични мерки за 

ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19    

 Контрол по изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите 

по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в 



задължителна предучилищна възраст, както и за превенция на отпадането от 

училище 

 

 

 

 

ОКТОМВРИ 

 Контрол на провеждането на занимания по интереси на учениците 

 Х.2020 Физическо възпитание и спорт VII „а” клас 

 Х.2020 Физическо възпитание и спорт VI „б” клас 

 Контрол върху утвърдените от директора графици за консултация на родители и 

ученици и работа със ЗУД 

 Контрол върху утвърдените от директора графици за дежурство в училището 

 Контрол върху утвърдените от директора графици за консултации на учениците по 

учебни предмети 

 Контрол на посещаемостта на учениците в учебните часове и  своевременното 

вписване от учителите на отсъствията на учениците 

 Своевременно вписване на отсъствията на учениците в дневниците на класовете и 

съответствието им с документите, удостоверяващи причините за отсъствията 

 Контрол по изготвянето на годишните тематични разпределения на уителите по 

учебни предмети за ООП, ИУЧ и ФУЧ 

 Контрол по изработените  планове на класните ръководители 

 Правилно попълване на данните в електронния дневник на групата, електронен 

дневник на класа 

 Проверка на воденето на книгата с протоколите от заседанията на ПС 

 Проверка на протоколи на постоянно действащи комисии и екипи за ключови 

компетентности 

 Състояние на лични дела на новоназначените учители 

 Изпълнението на индивидуалните учебни планове 



 Kонтрол на спазването на въведените противоепидемични мерки за ограничаване 

на рисковете от разпространение на COVID-19   - ежеседмично 

 

 

 

 

 

 

 

НОЕМВРИ 

 

 

 

 Ритмичност на изпитвания по учебни предмети и вписване на оценки в електронния 

дневник на класовете в съответствие с Наредба № от2016г. 

 Посещение на учебни часове на новоназначени учители XI.2020 Математика V “г” 

клас 

 Посещение на учебни часове на новоназначени учители XI.2020История и 

цивилизация VI „г” клас 

 Контрол върху утвърдените от директора графици за Безопасност на движение по 

пътищата XI.2020 

 Контрол върху утвърдените от директора графици за дежурство в училището 

 Контрол върху утвърдените от директора графици за консултации на учениците по 

учебни предмети 

 Контрол на посещаемостта на учениците в учебните часове и  своевременното 

вписване от учителите на отсъствията на учениците 

 Дейността на ЗДУД 

 Изпълнението на индивидуалните учебни планове 

 Спазване на работното време от педагогическите специалисти 

 Спазване на седмично разписание 

 Проверка на изпълнението по НП”Без свободен час в училище” 

 Kонтрол на спазването на въведените противоепидемични мерки за ограничаване 

на рисковете от разпространение на COVID-19   -ежеседмично 

 



 

ДЕКЕМВРИ 

 Контрол на екипната работа между учителите и другите педагогически специалисти 

за осигуряване на подкрепа за личностното развитие на учениците 

 Посещение на учебни часове на новоназначени учители XII. 2020 Химия и опазване 

на околната средаVII „а” клас 

 Посещение на учебни часове на новоназначени учители XII. 2020 Самоподготовка 

II „в” клас 

 Контрол върху утвърдените от директора графици за консултация на родители и 

ученици и работа със ЗУД 

 Контрол върху утвърдените от директора графици за дежурство в училището 

 Контрол върху утвърдените от директора графици за консултации на учениците по 

учебни предмети 

 Контрол на посещаемостта на учениците в учебните часове и  своевременното 

вписване от учителите на отсъствията на учениците 

 Контрол на дейностите по превенция на тормоза и насилието 

 Книга за начален инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна 

охрана 

 Проверка за съхранение на учебниците и водене на учебната документация 

свързана с тях 

 Изпълнение на системата по СФУК 

 Проверка на своевременното изпълнение на задълженията в длъжностни 

характеристики и СФУК на главен счетоводител и финансов контрольор 

 Изпълнението на индивидуалните учебни планове 

 Контрол на провеждането на занимания по интереси на учениците 

 Kонтрол на спазването на въведените противоепидемични мерки за ограничаване 

на рисковете от разпространение на COVID-19   - ежеседмично 

 

 

 

Педагогически специалист предмет клас Период/ 

месец 



 

 

 

ЯНУАРИ 

 

 Ритмичност на изпитвания по учебни предмети и вписване на оценки в електронния 

дневник на класовете в съответствие с Наредба № от2016г. 

 Контрол върху утвърдените от директора графици за Безопасност на движение по 

пътищата 

 Контрол върху утвърдените от директора графици за дежурство в училището 

 Контрол върху утвърдените от директора графици за консултации на учениците по 

учебни предмети 

 Контрол на посещаемостта на учениците в учебните часове и  своевременното 

вписване от учителите на отсъствията на учениците 

 Дневник за Входяща и изходяща  кореспонденция 

 Изпълнението на индивидуалните учебни планове 

 Проверка на изпълнението по НП”Без свободен час в училище” 

 Kонтрол на спазването на въведените противоепидемични мерки за ограничаване 

на рисковете от разпространение на COVID-19   -ежеседмично 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Димитринка Кушлева Математика VII a XII 

2. Светлана Лесинска Английски език VII б XII 

3. Мария Караджова Час на класа VI в XII 

4. Екатерина Тошева Религия Iа,б XII 

Педагогически специалист предмет клас Период/ 

месец 

1. Катя Янакиева Технологии и 

предприемачество 

VI б I 

2. Здравко Гатешки Самоподготовка III в I 

3. Мария Костадинова Самоподготовка III а I 



 

ФЕВРУАРИ 

 Контрол по напредъка на учениците и подобряване на образователните им 

резултати 

 Контрол във връзка с комуникацията и взаимодействието на класните ръководители 

и педагогически специалисти в училището с родителите на учениците 

 Контрол върху утвърдените от директора графици за дежурство в училището 

 Контрол върху утвърдените от директора графици за консултации на учениците по 

учебни предмети 

 Контрол на посещаемостта на учениците в учебните часове и  своевременното 

вписване от учителите на отсъствията на учениците 

 Правилно попълване на данните в електронния дневник на групата, електронен 

дневник на класа 

 Проверка на воденето на книгата с протоколите от заседанията на ПС 

 Състояние на лични дела на новоназначените учители 

 Изпълнението на индивидуалните учебни планове 

 Спазване на седмично разписание 

 Контрол на провеждането на занимания по интереси на учениците 

 Kонтрол на спазването на въведените противоепидемични мерки за ограничаване 

на рисковете от разпространение на COVID-19    ежеседмично 

 

МАРТ 

 

 Ритмичност на изпитвания по учебни предмети и вписване на оценки в електронния 

дневник на класовете в съответствие с Наредба № от2016г. 

Педагогически специалист предмет клас Период/ 

месец 

1. Елица Карипова Български език и литература VI a II 

2. Гергана Саллакова Математика VI г II 

3. Людмила Хаджиева Музика Va II 

4. Ивелина Цонева Самоподготовка I г II 

5. Светлана Войводова Самоподготовка I а II 

6. Йорданка Рангелова Самоподготовка II а II 



 Контрол върху утвърдените от директора графици за консултация на родители и 

ученици и работа със ЗУД 

 Контрол върху утвърдените от директора графици за дежурство в училището 

 Контрол върху утвърдените от директора графици за консултации на учениците по 

учебни предмети 

 Контрол на посещаемостта на учениците в учебните часове и  своевременното 

вписване от учителите на отсъствията на учениците 

 Контрол на дейностите по превенция на тормоза и насилието 

 Изпълнението на индивидуалните учебни планове 

 Kонтрол на спазването на въведените противоепидемични мерки за ограничаване 

на рисковете от разпространение на COVID-19   - ежеседмично 

 

 

 

 

АПРИЛ 

 Контрол на екипната работа между учителите и другите педагогически специалисти 

за осигуряване на подкрепа за личностното развитие на учениците  

 Контрол върху утвърдените от директора графици за Безопасност на движение по 

пътищата 

 Контрол върху утвърдените от директора графици за дежурство в училището 

 Контрол върху утвърдените от директора графици за консултации на учениците по 

учебни предмети 

Педагогически специалист предмет клас Период/ 

месец 

1. Мария Тюфекчиева Английски език Va III 

2. Мариана Иванова Български език и литература IV a III 

3. Грозденка Манева Математика IV в III 

4. Цветелина Делова Самоподготовка I б III 

5. Иванка Цветанова Самоподготовка IV в III 

6. Благомира Бичева Самоподготовка III б III 



 Контрол на посещаемостта на учениците в учебните часове и  своевременното 

вписване от учителите на отсъствията на учениците 

 Своевременно вписване на отсъствията на учениците в дневниците на класовете и 

съответствието им с документите, удостоверяващи причините за отсъствията 

 Изпълнение на системата по СФУК 

 Проверка на своевременното изпълнение на задълженията в длъжностни 

характеристики и СФУК на главен счетоводител и финансов контрольор 

 Изпълнението на индивидуалните учебни планове 

 Проверка на изпълнението по НП”Без свободен час в училище” 

 Kонтрол на спазването на въведените противоепидемични мерки за ограничаване 

на рисковете от разпространение на COVID-19   - ежеседмично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогически специалист предмет клас Период/ 

месец 

1. Здравка Богойска Български език и литература VII в IV 

2. Теодорка Геленчева Български език и литература I a IV 

3. Десислава Герчева Математика I б IV 

4. Диана Иванова Околен свят IVa IV 

5. Десимира Миланова Математика I в IV 

6. Радостина Иванова Български език и литература I г IV 

7. Ана Маркидова Самоподготовка IV б IV 

8. Тинка Христозова Самоподготовка II б IV 

9. Гичка Николова   Педагогическа ситуация ПГ-6а IV 



МАЙ 

 Ритмичност на изпитвания по учебни предмети и вписване на оценки в електронния 

дневник на класовете в съответствие с Наредба № от2016г. 

 Контрол на провеждането на занимания по интереси на учениците 

 Контрол върху провеждането на изпити – НВО IV клас и  VII клас и поправителни 

 Контрол върху утвърдените от директора графици за консултация на родители и 

ученици и работа със ЗУД 

 Контрол върху утвърдените от директора графици за дежурство в училището 

 Контрол върху утвърдените от директора графици за консултации на учениците по 

учебни предмети 

 Контрол на посещаемостта на учениците в учебните часове и  своевременното 

вписване от учителите на отсъствията на учениците 

 Дневник за Входяща и изходяща  кореспонденция 

 Изпълнението на индивидуалните учебни планове  

 Спазване на работното време от педагогическите специалисти 

 Kонтрол на спазването на въведените противоепидемични мерки за ограничаване 

на рисковете от разпространение на COVID-19   - ежеседмично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогически специалист предмет клас Период/ 

месец 

1. Румяна Балездрова Химия и опазванена околната 

среда 

VII a V 

2. Николай Краевски Изобразително изкуство V в V 

3. Стефка Радева Човекът и природата III a V 

4. Стоя Димитрова Български език и литература III б V 

5. Христинка Христева Математика IV б V 

6. Диана Илиева AE III в V 

7. Марина Бойчева Музика IIa V 

8. Силвана Сърмаджиева Български език и литература IIв V 

9. Цветан Геленчев Самоподготовка IV а V 

10. Стойна Манат Самоподготовка I а V 

11. Иванка Балабурова Педагогическа ситуация ПГ-6а V 



ЮНИ 

 Съпоставяне на резултатите от националното външно оценяване с показаните 

резултати на учениците от IV клас и  VII клас 

 Контрол върху провеждането на изпити – НВО IV клас и  VII клас и поправителни 

 Контрол върху утвърдените от директора графици за Безопасност на движение по 

пътищата 

 Контрол върху утвърдените от директора графици за дежурство в училището 

 Контрол върху утвърдените от директора графици за консултации на учениците по 

учебни предмети 

 Контрол на посещаемостта на учениците в учебните часове и  своевременното 

вписване от учителите на отсъствията на учениците 

 Проверка по спазване на утвърдените индивидуални учебни планове 

 Правилно попълване на данните в електронния дневник на групата, електронен 

дневник на класа 

 Проверка на воденето на книгата с протоколите от заседанията на ПС  

 Проверка на книгата за подлежащи на задължително обучение до 16 години и 

съответствието й с документите , свързани с движението  на учениците 

 Контрол относно воденето на главната книга и правилното и точно вписване на 

годишните оценки на учениците 

 Проверка относно коректното вписване на информация в регистрационните книги 

за издадени документи и дубликати на документи за: Завършена степен на 

образование; За издадени удостоверения 

 Превантивен контрол във връзка с допълнителните задължения на учителите като 

класни ръководители 

 Изпълнението на индивидуалните учебни планове 

 Проверка на изпълнението по НП”Без свободен час в училище” 

 Kонтрол на спазването на въведените противоепидемични мерки за ограничаване 

на рисковете от разпространение на COVID-19   - ежеседмично 

ЮЛИ 

 Контрол на резултаите от входящо и изходящо равнище на учениците по учебни 

предмети за установяване на степента на постигнати резултати в училищното 

обучение   

 Съпоставяне на резултатите от националното външно оценяване с показаните 

резултати на учениците от IV клас и  VII клас 

 Контрол по напредъка на учениците и подобряване на образователните им 

резултати 

 Контрол относно воденето на главната книга и правилното и точно вписване на 

годишните оценки на учениците 



 Предварителен контрол по изготвяне на документи за преместване на учениците, за 

завършен клас и за степен на образование 

 Проверка относно коректното вписване на информация в регистрационните книги 

за издадени документи и дубликати на документи за: Завършена степен на 

образование; За издадени удостоверения 

 Проверка на воденето на летописната книга 

 Проверка за съхранение на учебниците и водене на учебната документация 

свързана с тях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


