
 

 

 

Ул. „Севастопол” №28, гр. Пловдив 

school@chestemenski.com 

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

 

УТВЪРДИЛ 

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ 

Директор на ОУ“Кочо Честеменски“ 

 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН С КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КОЧО ЧЕСТЕМЕНСКИ“ 

 

ГР. ПЛОВДИВ 

 

за учебната 2021/2022 година 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Годишният план с календарен график е приет на заседание на Педагогически съвет с 

протокол №  14/14.09.2021г.    и е утвърден със Заповед № РД-10-2118/14.09.2021г.   на 

директора на училището 

 

 

 

 

 

ОУ "КОЧО ЧЕСТЕМЕНСКИ" 



СЪДЪРЖАНИЕ: 

Раздел I 

 
1.Кратък обективен анализ и оценка на  действителното състояние на дейността на 

училището. 

 

Раздел II 
 

1. Мисия на училището 

 

2. Визия на училището 

 

3. Ценности 

 

4. Принципи 

 

5. Стратегически цели 

 

6. Оперативни цели и приоритетни направления 

 

7. Образователни политики 

 

8. Училищни програми 

 

9. Финансово осигуряване на плана 

 

10. Очаквани резултати 

 

Раздел III 

 
Дейности за реализиране на целите по приоритетните направления 

 

Раздел ІV  

 
Приложения 

1.  План за работата на Педагогическия съвет /теми и график на заседанията / 

2. План за квалификационната дейност 

3. План за контролната дейност 

4. План на Комисията за обучение по безопасност на движението по пътищата /БДП/ 

5. Училищен спортен календар за учебната 2021 -2022 година 

6. Училищна програма за гражданско, здравното, екологично и интеркултурно 

образование 

 

РАЗДЕЛ V 

 

1.Кратък анализ и оценка на дейността на училището. 

 

 

 

 

 



През учебната 2020/2021г. образователно- възпитателния процес беше осъществен от : 

 

Длъжност Всичко 

Директор 1 

Учител, общообразователен учебен предмет в 

прогимназиален етап 

3,5 

Учител спортна подготовка 2,5 

Старши учител, общообразователен учебен 

предмет в прогимназиален етап 

10 

Учител, начален етап на основното 

образование 

5 

Старши учител, начален етап на основното 

образование 

9 

Учител в група за целодневна организация на 

учебния ден- 1-4 клас 

11 

Старши учител в група за целодневна 

организация на учебния ден- 1-4 клас 

1 

Учител по религия в начален етап на 

основното образование 1-4 клас 

0,5 

Старши учител , подготвителна група 2 

Заместник- директор, учебна дейност 2 

Педагогически съветник 1 

Психолог 0,5 

 

Учебната година започна с: 

 

• Общ брой паралелки в дневна форма на обучение- 24 

• Брой групи за целодневно обучение- 13 

• Брой паралелки на полудневна организация на учебния ден по чл. 16, ал.2- преди 

обяд- 10 

• Брой ученици, които се обучават в дневна форма на обучение- 533 

• Брой ученици, които се обучават в индивидуална форма на обучение- 2 

• Брой ученици в целодневна организация- 265 

• Брой ученици на индивидуален учебен план- 2 

• Брой ученици със специални образователни потребности- 10 

• Брой ученици на ресурсно подпомагане- 10 

• Брой ученици, които се обучават в ОРЕС форма на обучение-15 

 

Изготвени документи: 

 

 Актуализирана Стратегия за развитието на училището за 2020-2023г. 

 Годишен план 

 Стратегия за превенция на отпадането на ученици от училище 

 Механизъм за противодействие на училищния тормоз 

 Правилник за дейността на училището 

 Правилник за вътрешния трудов ред 

 Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд 

 План за квалификационната дейност 

 Годишни планове за дейността на постоянните комисии и методическите 

обединения  

 Правилник за действие при бедствия и аварии и катастрофи 

 План за действие при пожар 



 Етичен кодекс на училищната общност 

 Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

децата и учениците от уязвими групи 

  Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 

  Тематични области за занимания по интереси 

  Годишен план за повишаване на грамотността 

  Програма за подкрепа на педагогическите специалисти / наставничество/ 

  Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование  

  Програма за подкрепа на личностно развитие на ученика   

  Програма за кариерно развитие на педагогическите специалисти   

  Програма за провеждане на обучение по защита от бедствия  

  План на комисията по безопасност на движението по пътищата 

  Приемане на планове за дейностите на постоянните училищни комисии и ЕКК 

 

С горепосочените и актуализирани документи са запознати всички учители и служители.  

 

Прием на деца и ученици за учебната 2020- 2021г. 

  

1. Прием подготвителна група: 

1 група - 21 деца 

 

2. Прием първи клас: 

Приемът през учебна 2020- 2021г. е осъществен на база подадените заявления от 

родителите на бъдещите първокласници.  

3 паралелки - 66 ученици 

 

3. Прием пети клас: 

4 паралелки-  90 ученици 

Общ брой ученици по Списък- образец № 1 в началото на годината 575, а в края- 571. 

 Учебни програми за Избираеми учебни часове за учебната 2020- 2021 година. 

I клас 

• Български език и литература, Математика и Околен свят 

 II клас  

• Български език и литература и Математика;  

 III  клас  

• Български език и литература  и Математика; 

  IV  клас  

• Български език и литература и  Математика;  

V клас  

• Български език и литература, Математика, Английски език,  

 VI клас VII клас 

• Български език и литература, Математика, Английски език. 

 

Учебни програми за Факултативни учебни часове за учебната 2020- 2021 година 

I клас 

• Английски език  

• Религия  

 

II клас 

• Религия  

 

 



III клас 

• Религия  

 

IV клас 

• Религия 

  

V клас 

• Религия  

 

VII клас 

• Български език и литература  

• Математика  

 

Седмичното разписание на учебните часове се завери в определените от РЗИ срокове.  

 

Осигуреност с учебна и училищна документация 

 

2.1 Учебна документация- 100% осигуреност 

2.2 Училищна документация - 100% осигуреност 

  

4. Състав на учителските кадри- правоспособност и квалификация 

 

 

Правоспособни 
учители 
на щат 

Неправоспособни 
учители на щат 

Брой учители (в т.ч. 
директори и зам. 

директори) с ПКС: 

Брой преминали квалификационни форми 
през уч. година на: 

брой брой предмет V IV III II I национално регионално общинско училищно 

49  0  -  0  17 4 8 0    47 4 51  

 

Изготвиха се графици за: 

• Консултации обща подкрепа; 

• Консултации допълнителна подкрепа 

• Провеждане на часове по БДП; 

 

• Провеждане на УЧСД; 

• Провеждане на писмени контролни и класни работи; 

• За дежурство; 

• За провеждане на часове за консултиране на родители и ученици и водене на 

училищна документация. 

• Графици за консултации на в ГЦДОУД и  ПГ 

 

4. Материално- техническа база. 

Материално техническата база на училището включва: 

  

 Класни стаи; 

 Кабинет на директора 

 Кабинет на заместник- директорите 

 Кабинет на главния счетоводител 

 Кабинет на администрацията 



 Физкултурен салон 

 Спортни площадки; 

 Учителска стая; 

 Лекарски кабинет; 

 „Приказна стая“ за деца със СОП 

 

През цялата учебна година усилията на учителите бяха насочени към опазване на МТБ, като 

за целта се изготви график за дежурство по време на междучасията в сградата и училищния 

двор. 

 Хигиената в учебните стаи, коридори и санитарни възли се поддържа в добро състояние. 

Утвърдиха се и допълнителни графици за хигиенизиране на сградата във връзка с COVID -

19 

 

5. Постигнати резултати съобразно поставените цели 

 

⮚ Годишните тематични разпределения и тематичните работни планове са съобразени с 

ДОИ и учебните планове в училище и се изпълняват по график . 

 

⮚ Заложените в плановете на ЕКК цели и задачи се изпълняват и спомагат да оптимизират 

учебния процес, като съчетават използването на класически и интерактивни методи и 

подходи. 

 

⮚ Показаните резултати от изходните равнища показват, че са постигнати целите и 

задачите, заложени в годишните тематични разпределения и тематичните работни планове 

за учебната 2020/2021година. 

 

 ⮚ Показват оптимално равнище на овладяване на знанията, уменията и компетентностите в 

края на учебната година. 

  

 ⮚ Постигнати са резултати, съобразно поставените цели на равнище учебна година.  

 

⮚ Гарантирано е оптимално равнище на овладяване на компетентностите - знания, умения 

и отношения. 

 

⮚ Насърчава се пълноценното разгръщане на индивидуалния потенциал на всеки отделен 

ученик, съобразно неговите възможности, с цел пълноценна личностна и социална 

реализация в обществото. 

 

⮚ Работи се за утвърждаване авторитета на училището. 

 

6. Изпълнение на годишнито тематично разпределение и тематичния работен план. 

Организация и провеждане на учебния п роцес. 
 Годишните тематични разпределения и тематичните работни планове, съобразени с ДОИ и 

учебните планове в училище, са изпълнени на равнище учебна година. 

Уроците като замисъл и организация съчетават използването на класически и интерактивни 

методи. 

Работи се с два типа уроци: за овладяване на знанията и начални умения за прилагането им 

на практика; и – за усъвършенстване на тези умения. 

По-често прилаганите методи и форми за интерактивно обучение са: интерактивна лекция и 

презентация; работа в малки групи; дискусия; мозъчна атака; дебат; ролева игра; разказ; 

демонстрация; проект; решаване на казуси и други. 

  



7. Проверка и оценка на знанията и уменията 

 

⮚ През учебната година е осъществен ритмичен и системен контрол съгласно Наредба № 3 

от 2003 г. и Наредба №11 от 01.09.2016 г. 

 

⮚ За  точно оценяване на учениците бяха разработени единни  критерии, показатели и скала 

за оценяване. 

 

⮚ Използват се ефективни и разнообразни форми за проверка и оценка на знанията на 

учениците. 

 

⮚ Заложените контролните работи са съгласно Наредба №3 от 2003 г. и Наредба№ 11 от 

01.09.2016 г. и са изпълнени по график. 

 

⮚ Установено е равнището на знания, умения и отношения на учениците с цел ефективното 

организиране и провеждане на обучението. Използвани са ефективни и разнообразни 

форми за проверка, оценка и самооценка на учениците. 

 

⮚ Извършено е наблюдение на работата в клас, проверка на домашни работи. Проведени са 

комплексни тестови проверки, индивидуални устни изпитвания, беседа. Оценени са 

практически работи, проекти и доклади. 

 

8. Проблеми и мерки за разрешаване на образователно -възпитателната дейност. 

 

8.1 Проблеми в работата. Консултации и индивидуална работа с учениците 
 

⮚ Отделни ученици срещат трудности поради недостатъчна мотивация за учене, липса на 

навици за системна работа в часовете и вкъщи, отсъствие от занятия, неподходящо 

поведение в часовете, пасивност, незаинтересованост, ниски критерии за самооценка, слаба 

концентрация и други. 

 

⮚ За преодоляване на проблемите в работата се мотивират учениците, които срещат 

затруднения, да посещават часовете за консултация, осъществява се индивидуална и 

групова работа с тях, дават им се повече упражнения в клас и за домашна работа, търси се 

съдействие от страна на родителите. 

  

8.2 Мерки за повишаване качеството на образователно -възпитателната дейност в 

училище. 

 

Високите резултати през учебната 2020- 2021година в училище са показател за 

професионализъм на педагогическата колегия и високо качество на образователно - 

възпитателната дейност в нашето училище.  

 

Продължава отговорната, последователна и интензивна работа за: 

- Поддържане на създадената позитивна образоват елна среда, насочена към 

индивидуалните потребности на учениците като се оказва подкрепа, насочена към 

подобряване на резултатите им. Мотивиране на учениците да посещават часовете за 

консултация, планиране на индивидуална и групова работа с тези, които срещат 

затруднения. 

- Стимулиране на мисленето и активността в часовете за усвояване на необходимите 

умения чрез използване на различни ресурси. Изграждане на умения у учениците за 

самооценка, самокритичност и самоусъвършенстване. 



- Насърчаване на учениците да работят самостоятелно. Поставяне на задачи за 

самостоятелно търсене и откриване на научна и нформация. Овладяване на техники 

за работа с текст. 

 

- Планиране и ефективно прилагане на интерактивни и иновативни методи за 

преподаване за провокиране на творческото мислене на учениците, модели на 

позитивно възпитание и конструктивни подходи за осъществяване на обучение, 

основаващи се на сътрудничество, с цел постигане на по-добри резултати. 

 

- Постоянно осъвременяване на ресурсите. Използване на възможностите, които 

откриват новите технологии, за повишаване качеството на образователно - 

възпитателната дейност в училище. 

 

- Използване на подходящи методи, средства и подходи / в т. ч. иновативни/ за 

оценяване на резултатите от обучението. Системен контрол с цел преодоляване на 

пропуските в специфичните за всеки клас области. 

 

- Работа за придобиване на повече практически умения . 

 

- Приобщаване на родителите за постигането на образователните цели с оглед 

увеличаване на възможностите за положително въздействие върху учениците и за 

утвърждаване авторитета на училището. 

 

- Разработванена система за квалификационно -методическа дейност и кариерно 

израстване в училище, с цел повишаване качеството и ефективността на 

образователно - възпитателния процес. 

 

- Стимулиране на учителите към самоподготовка , усъвършенстване и към активно 

преподаване и обучение чрез обмяна на педагогически опит. Осъвременяване, 

задълбочаване и развитие на придобития опит на по- високо равнище. 

 

- Прилагане на нови и иновативни технологии за представяне на учебното съдържание 

за постигане на оптимални резултати. 

 

- Обучение на работното място, свързано с усъвършенстване на методическите и 

научни компетентности на учителите в контекста на актуалните приоритети в 

образованието. 

 

- Усъвършенстване на уменията и компетентностите за оценяване постиженията на 

учениците. 

 

Развитие на мотивацията на учениците. 

Приобщаване и активно участие в живота на училището на училищното настоятелство и 

родителските активи по класове . 

Необходимо е: 
- Превантивна  работа и взискателност към опазване на училищното имущество; 

- Родителите да бъдат партньори в училищния живот, съдействащи за ефективна 

образователно-възпитателна дейност; 

- Да продължи стимулирането на талантливите, ученолюбивите и амбициозни 

ученици, издигащи престижа на училището; 

- Съхраняване, утвърждаване и развитие на съществуващите традиции и търсене на 

нови пътища за обогатяването им; 



- Издигане авторитета на работещите в образованието като творчески личности с 

достойно обществено положение; 

- Да се прецизира подготовката на учениците, кандидатстващи в профилирани 

паралелки след завършен VІІ клас, с оглед успешната им реализация; 

- Целенасочена работа за развитието на словесно-творческите умения на учениците 

още от ранна училищна възраст за постигане на умствена активност, развиване на 

комуникативните способности, стимулиране на творческото въображение, което да 

спомогне за обогатяване на емоционалния, естетическия и интелектуалния им опит ; 

- Да продължат усилията на педагогическата колегия за обогатяване не само на 

фундаменталните знания и умения на учениците, от които съвременният човек 

неотложно се н уждае, но и за усъвършенстване на уменията за работа с ИКТ, за 

работа в екип, за решаване на проблеми, за планиране, за изследване и творчество, за 

критическо мислене, за времеви и пространствен мениджмънт, з а синтез на 

информаци я от различни носители. 

 

 РАЗДЕЛ ІІ 

 

1. Мисия 

Училището подкрепя и подпомага усилията на всяко дете да израстне като личност с богата 

култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, с висока нравственост и 

толерантност към другия, чрез творческо преподаване и развитие на индивидуалността и 

творческите заложби. 

ОУ„Кочо Честеменски“- символ на качествен образователно -възпитателен процес и 

формиране на личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение. 

 

2. Визия 

Училище, гарантиращо подобряване и организиране на образователната среда по нов 

начин, осигуряващ необходимите средства, методи и похвати за запазване и 

усъвършенстване на човека като ценност. 

 

3. Ценности 

• Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик. 

• Ориенти раност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към 

възрастовите и социални промени в живота му, както към способността му да прилага 

усвоените компетентности на практика. 

• Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и 

училищното образование. 

• Хуманизъм и толерантност. 

• Съблюдаване на законността, на нормативните и училищни документи. 

• Съхраняване живота и здравето на учениците и на персонала. 

• Зачитане на правата на учениците и правата на персонала. 

• Етика на взаимоотношенията – толерантност, добронамереност, взаимно разбиране и 

цивилизован диалог. 

• Естетика на средата, грижа за училищната, учебна и околна среда. 

• Съблюдаване на общодемократичните, общокултурните и националните ценности. 

Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на училището. 

 

4. Принципи 

Основни принципи при разработването на стратегията са както общоприетите училищни 

ценности, произтичащи от редица нормативни документи, така и изведените четири 

приоритетни стълба в доклада на  Европейската комисия по образование: 

• Учене за знания и компетенции ( да се учим да учим ) 



• Учене за практическо изпълнение на различни задачи и за самостоятелно справяне с 

професионалните задължения ( да се учим да правим ) 

• Учене, насочено към професионални умения – да откриваме другите, да ги разбираме и да 

работим заедно за постигане на общи цели ( учене, за да живеем в разбирателство с 

другите)  

• Учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи ( да се учим да 

бъдем ) 

•Отговорност - относно действия, решения и избор за по-добро бъдещо развитие. 

•Единство в многообразието – зачитане на различната култура и традиции, но единни 

спрямо общите човешки ценности. 

•Новаторство – представяне и реализиране на непознати до този момент идеи, водещи до 

успех.  

•Автономност – самоуправление съгласно Закона за предучилищното и училищното 

образование. 

•Ефективност – целесъобразни действия и стремеж към високи постигнати резултати по 

отношение на поставените цели. 

 •Законосъобразно – осигурява съответствие на целите и предлаганите мерки със законите и 

подзаконовите нормативни актове. 

 •Всеобхватност – училищните политиките да бъдат подчинени на местно, регионално и 

национално ниво и в съответствие с политиките на ЕС. 

•Прозрачност – всички стратегически документи и вътрешни нормативни актове на 

училището да бъдат публично достъпни.  

•Документиране –документиране на идеите, предложенията и изказванията в процеса на 

изготвяне на вътрешните нормативни актове и тяхното съхранение и архивиране. 

•Обратна връзка –получаване на отговори и реагиране на предложенията на участниците в 

комисиите и предложенията на ПС. 

•Приемственост –новите политики, свързани с образователната реформа няма да отрекат 

вече поетите ангажиментите в рамките на образователната институция и стратегията няма 

да ги подменя с нови. Добрият опит ще бъде не само съхранен, но и ще продължи да се 

мултиплицира. 

•Равнопоставеност – всички заинтересовани страни трябва да имат равни възможности за 

участие в планирането и реализирането на дейн остите по изпълнение на стратегическите и 

оперативни цели. 

 

5. Стратегически цели 

Главна стратегическа цел 

Повишаване авторитета на ОУ “Кочо Честеменски“ чрез изградена единна и ефективна 

система за управление, която да осигури високо качество на образованието и превръщането 

на институцията в търсена и конкуретноспособна. Главната стратегическа цел на  ОУ “Кочо 

Честеменски“ е ориентирана към постиженията на образователните политики в страната ни 

и тези от ЕС. Отчитат се националните традиции, регионалните тенденции и общински 

политики на българското образование. 

Приоритети 

1. По-високо качество и ефективност на образователния процес в  ОУ “Кочо Честеменски“ 

и оптимално развитие на творческия потенциал и заложби на учениците. 

2. Повишаване ефективността на управление в ОУ“Кочо Честеменски“. 

3. Внедряване и използване на иновации в образованието и по -ефективно прилагане на 

информационните и комуникационни технологии. Изграждане на вътрешна 

информационно- комуникационна структура и връзките в нея за осъществяване на 

образователните цели. 

4. Развитие на проектната дейност. Набавяне на ресурси от външната среда. 



5. Адекватна материална и технологична база, отговаряща на нуждите на образованието в 

момента. 

6. Безопасна среда за труд и обучение. Отчетени са състоянието и потребностите към 

момента, потребностите на човешките ресурси и нуждата им от подкрепа, както и ролята на 

училището като обществен фактор в системата на образователните институци и в общината 

и региона. 

Стратегически цели 

Стратегическите цели следва да бъдат разглеждани като основата или изходната точка за 

идентифициране на оперативните цели. Стратегическите цели се поставят в дългосрочен 

план. 

Стратегическа цел 1: Повишаване качеството и ефективността на образователния процес 

чрез личностно-ориентирания подход и стимулиране на развитието, творческите заложби и 

потенциала на всеки ученик, създаване на учеща среда за осигуря ване на щастливо детство 

за всяко дете. 

Стратегическа цел 2: Повишаване ефективността на управлението на училището.  

Стратегическа цел 3: Привличане на ресурси от общността и външната среда, участия в 

национални и международни програми и проекти на Европейския съюз и тяхното 

реализиране. 

Стратегическа цел 4: Осигуряване на  съвременна и адекватна на ОВП материална и 

технологична обезпеченост на училището. 

Стратегическа цел 5: Партньорство между всички институции участващи в 

образователния процес 

6. Оперативни цели 

Разработените оперативни цели (краткосрочни в годишния план за дейността) произтичат 

от целите и принципите на училищното образование, както и от областите на наблюдение 

за изградена система за управление на качеството на образователна институция 

1. УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА; 

 

2. УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДАТА; 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС; 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА НА ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ; 

 

5. ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРAНИ; 

 

Оперативна цел 1: УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА 
 

Приоритетно направление 1: Изграждане на Система за осигуряване качество на 

образованието 

 

Приоритетно направление 2: Нормативно осигуряване 

 

Приоритетно направление 3: Квалификационна дейност  

 

Приоритетно направление 4: Инвестиции в образованието или финансови ресурси  

 

Оперативна цел 2: УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДАТА 



 

Приоритетно направление 1. Индивидуална среда на ученика 

Приоритетно направление 2. Изграждане на училището като социално място 

 

 Оперативна цел 3: УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

 

Приоритетно направление 1. Учебна дейност 

 

Приоритетно направление 2. Повишаване резултатите от обучението 

  

Оперативна цел 4: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА НА ВЪЗПИТАНИЕ И 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ  

 

Приоритетно направление 1. Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и 

социализацията на децата. 

 

Оперативна цел 5: ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО НА 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРAНИ 

 

Приоритетно направление 1. Партньорство между преките участниц и в училищното 

образование 

 

Приоритетно направление 2. Външно партньорство 

 

7. Образователни политики 
1. Управление на качеството на образователния процес 

2. Подкрепа за личностно развитие 

3. Изграждане на позитивен организ ационен климат 

4. Утвърждаване на позитивна дисциплина 

5. Развитие на училищната общност 

6. Квалификация на педагогическите специалисти 

7. Максимален обхват и задържане на учениците, подлежащи на задължително училищно 

образование 

8. Училищни програми 

- Програма за превенция на ранното напускане на училище. 

- Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците 

от уязвимите групи. 

- Училищна програма за целодневна организация на учебния ден. 

- Програма по здравно и гражданско образование. 

9.  Финансово осигуряване  на  плана: 

 - Средства от училищния бюджет, в това число собствени приходи от  отдаване под наем и 

други 

- Средства от училищното настоятелство и благотворителност 

- Средства от европейски национални и общински програми и проекти 

- Дарения 

10. Очаквани резултати 

      -    Постигната по-висока степен на устойчивост в развитието на училището. 

- Ясно разписани училищни документи, съобразени с националната нормативна база и 

с фиксирани права и задължения на всички заинтересувани страни. Ясно поети  

ангажименти от участниците в процеса на образование 

- Постигнат позитивен организационен климат на добро ниво 

- Запазен или увеличен брой на децата и учениците ; 



- Оптимална  пълняемост на паралелките. 

- Оптимален баланс на съотношението брой ученици - брой учители. Увеличен 

бюджет. 

- Подобрено финансово състояние на училището за обезпечаване на цялостната 

училищна дейност 

- Постигнато добро качество на образование, измерено чрез постиженията на 

учениците на вътрешни и външни изпитвания, конкурси, състезания, олимпиади 

-  Постигнат напредъкпр и преодоляване на неграмотността и пропуските в 

образователната подготовка. 

- Намален дял на слабите резултати; 

- Намален брой на учениците, останали в същия клас поради слаб успех 

 

1. Осигурени  безопасни условия на обучение и труд. 

 

- Създадени условия за максимална превенция на трудови злополуки и инциденти 

Поета лична отговорност за безопасност и здраве. 

 

2. Повишени професионални компетентности и квалификация на персонала 

Осигурени ефективни условия за личностно развитие на децата и учениците 

 

3.  Осигурени условия за равен достъп до качествено образование 

 

4. Осигурени условия за развитие на индивидуалните и творчески потребности и 

 уникалността на всяко дете и ученик 

 

5. Осигурени условия за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие 

 

6.  Осъществен и конструктивен диалог и ефективно институционално взаимодействие.  

 

 

7.  Подобрена материална, образователна и информационна среда. Привлекателност на 

средата. 

 

8. Разработени и/или осъществени проекти по европейски, национални и общински 

програми, подобрени условия за педагогическо взаимодействие и финансиране. 

 

9. Повишен п рестиж на учили щето в местната общност. 

 

 

10.  Постигната готовност на децата за училище. 

 

Раздел III 

Дейности за реализиране на целите и приоритетите 

 

Оперативна цел 1: УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА 
 

Приоритетно направление 1: Изграждане на Система за осигуряване качество на 

образованието 

 

Приоритетно направление 2: Инвестиции в образованието или финансови ресурси 

 



1
4 

 

1.1. Дейности на ниво училище 

Месец Септември 2021г. 

№ Тема/дейност Отговорник  Срок  

1 Съвместно изработване и договаряне на общи правила 

на поведение. Поставяне на видно място в класната 

стая. 

 

Класни 

ръководители 

м.09.2021г. 

2 Първо планирано заседание Комисия м.09.2021 

3 Актуализиране на механизма за противодействие на 

училищния тормоз и насилие сред учениците. 

Комисия м.09.2021 

4 Актуализиране на алгоритъм за прилагане на 

механизма за противодействие на училищния тормоз. 

Комисия м.09.2021 

5 Изработване на план за превенция и интервенция на 

училищния тормоз 

Комисия м.09.2021 

6 Изработване на Училищен координационен съвет за 

противодействие на училищния тормоз. 

 

Комисия м.09.2021 

7 Сформиране на Училищен координационен съвет и 

изготвяне на план за дейността му. 

 

Комисия, 

Директор 

м.09.2021 

8 Актуализиране на училищната политика за 

противодействие на училищния тормоз 

 

Комисия м.09.2021 

9 Актуализиране на стратегия за превенция на 

училищния тормоз 

Комисия м.09.2021 

10 Актуализиране на Единните правила за служители, 

ученици, родители 

Комисия м.09.2021 

11 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.09.2021 

12 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.09.2021 

13 Изработване на дейности за работа с родители 

за противодействие на училищния тормоз. 

 

Комисия м.09.2021 

14 Заседание на Координационния съвет за отчитане на 

дейността му през изминалата учебна  година и 

планиране на работата за учебната 2021/ 2022 г. 

Председател на 

УКСПТ 

 

м.09.2021 

15 Обсъждане и приемане на актуализиран Механизъм за 

противодействие на училищния тормоз, както и на 

Председател на 

УКСПТ 

м.09.2021 
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План за работа на Училищния координационен съвет 

за противодействие на училищния тормоз.  

 

16 Актуализиране на Етичния кодекс на училищната 

общност при необходимост. 

 

Етична комисия м.09.2021 

17 Изготвяне на график за дежурствата на учителите с 

оглед обхващане на „горещи точки“ в училище. 

 

Училищно 

ръководство 

 

м.09.2021 

18 Запознаване на родителите с процедурата за действие 

при регистриране на случаи на тормоз или насилие в 

училище. 

 

Класните 

ръководители 

м.09.2021 

19 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.09.2021 

20 Провеждане на информационна кампания сред 

родителите за значението на грамотността и 

популяризиране на четенето (Училищен план за 

действие и изпълнение на националната стратегия за 

насърчаване и повишаване на грамотността)                                                                 

  

Класни р-ли Септември 

2021г. 

21 Запознаване с плана и при необходимост оказване на 

методическа помощ на учителите от училище за 

изпълнение на училищния план за насърчаване и 

повишаване на грамотността за периода 2021-2022 

г.на  сбирки на учителите в различни ЕКК. 

(Училищен план за действие и изпълнение на 

националната стратегия за насърчаване и повишаване 

на грамотността)                                                                 

 М. Иванова, Е. 

Карипова, 

учители БЕ и НЕ 

На втора 

сбирка на 

ЕКК – м. 

септември 

2021 г. 

22 Екипна среща на Координатора   и  учителите  -  

запознаване с целите на приобщаващото образование. 

 

председател 23.09.2021 

23 Провеждане на първо заседание на ЕКК на учители в 

ГЦДОУД, с цел  запознаване на новопостъпилите 

колеги със спецификата и организацията на работа в 

училище. 

Стойна 

Топузлийска-

Манат 

м. септември 

24 Изработване план на ЕКК на учителите в ГЦДОУД за 

учебната 2021/ 2022 година. 

Стойна 

Топузлийска-

Манат 

м. септември 

25 Планиране на учебно-възпитателни дейности извън 

задължителните в целодневното обучение. 

Всички учители 

ГЦДОУД 

м. септември 

26 Разработване на годишни тематични разпределения, 

съобразени с ДОС за общообразователната 

подготовка, учебните програми и училищния учебен 

план.  

Всички учители 

ГЦДОУД 

м. септември 

27 Попълване на дневниците за целодневно обучение.  Всички учители 

ГЦДОУД 

м. септември 
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28 Участие в родителски срещи. Всички учители 

ГЦДОУД 

м. септември 

29 Включване на всички учители ГЦДОУД в 

квалификационна дейност. Изготвяне на план за 

вътрешна квалификация. 

Всички учители 

ГЦДОУД 

м. септември 

30 Изготвяне правила на групата и дневен режим. всички учители 

ГЦДОУД 

м. септември 

31  Проект „Моето здраве“ всички учители 

ГЦДОУД, 

медицинска 

сестра 

м. септември 

32 Подготовка и провеждане на начален инструктаж. всички учители 

ГЦДОУД 

м. септември 

33 Запознаване с възможностите за ефективно 

използване на електронен дневник за новата учебна 

година. 

Цветан Геленчев м. септември 

34 Приемане на план за работа на ЕКК през учебната 

2021/2022 година. Работна среща. 

 

Мария 

Тюфекчиева 

16.09.21г. 

35 Родителска среща – V клас Класни 

ръководители 

16.09.21г. 

36 Съвременни звукови промени-работна среща. 

Обучение. 

Мария 

Тюфекчиева 

Елица Карипова 

28.09.21г. 

37 Комисия за изработване на План на екип за ключови 

компетентности на класните ръководители / 

Приемане на план за дейността на ЕКК за класните 

ръководители за настоящата учебна година  

 Председател на 

ЕКК 

Срок: 

10.09.2021г. 

38 Комисия за изработване на План на екип за ключови 

компетентности на класните ръководители / Избор на 

учебни помагала, които ще се използват през учебната 

година 

Кл. ръководители, 

учители  

10.09.2021г. 

39 Комисия за изработване на План на екип за ключови 

компетентности на класните ръководители / 

Изготвяне и съблюдаване графика за дежурство в 

междучасията на учители и ученици 

Кл. ръководители,  14.09.2021г. 

40 Комисия за изработване на План на екип за ключови 

компетентности на класните ръководители / 

Запознаване с правата и задълженията на учениците в 

училище и с промените в Правилника за вътрешния 

ред. 

Кл. ръководители 15.09.2021г. 

41 Комисия за изработване на План на екип за ключови 

компетентности на класните ръководители / 

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 15.09.21г.– 

30.09.21г. 
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42 Комисия за изработване на План на екип за ключови 

компетентности на класните ръководители / 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 

15.09.21г. - 

30.09.21г. 

43 Комисия за изработване на План на екип за ключови 

компетентности на класните ръководители / 

Съвместна работа с учителите в ГЦДОУД - работни 

срещи: 

Кл. ръководители 

учители ГЦДОУД 

15.09.21г. - 

30.09.21г. 

44   Събиране и изнасяне на отпадъци Ръководител на 

обекта 

15.09.2021- 

30.09.2021 

45   Следене за състоянието на приеманите храни Отговорно лице 15.09.2021- 

30.09.2021 

46  Дезинфекция на работни повъхности и помещения Ръководител на 

обекта 

15.09.2021- 

30.09.2021 

47  Осигуряване на лична хигиена на служителите, които 

са в пряк контакт с храните 

Ръководител на 

обекта 

15.09.2021- 

30.09.2021 

48  Обучение на служителите, които са в пряк контакт с 

храните 

Ръководител на 

обекта 

15.09.2021- 

30.09.2021 

49   Водене на борба с вредителите по храните Ръководител на 

обекта 

15.09.2021- 

30.09.2021 

50    Ограничаване на опасност от хранителен инцидент Кризисен екип на 

действие 

15.09.2021- 

30.09.2021 

51 Изработване на обръщение към първокласниците и 

техните родители за първия учебен ден. 

 

класни р-ли на I 

клас 

13.09.2021 г. 

52 Да бъде проведено обучение на всички членове на 

комисията за работа със сайта на училището. 

З. Гатешки 30.09.2021 г. 

53 Процедура по изготвяне план на комисията. 

 

Грозденка Манева м. 

Септември 

54 Актуализиране на етичния кодекс на училищната 

общност и етичния кодекс за работа с деца 

 

Комисия етика М.септември 

55 Актуализиране на механизма за противодействие 

училищния тормоз и насилие сред учениците. 

УКС М.септември 

56 Актуализиране на алгоритъм за прилагане на 

механизма за противодействие на училищния тормоз. 

 

УКС М.септември 

57 Изработване на план за превенция и интервенция на 

училищния тормоз 

УКС М.септември 

58 Утвърждаване на Училищен координационен съвет за 

противодействие на училищния тормоз 

 

УКС М.септември 

59 Актуализиране на училищната политика за 

противодействие на училищния тормоз 

 

УКС М.септември 

60 Актуализиране на стратегия за превенция на 

училищния тормоз 

 

УКС М.септември 

61 Актуализиране на Единните правила за служители, УКС М.септември 
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ученици, родители 

62 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 

63 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 

 

УКС М.септември 

64 Изработване на дейности за работа с родители за 

противодействие на училищния тормоз. 

 

 

УКС М.септември 

65 „Добре дошли, деца!“-откриване на УГ Учители ПГ Септември 

66 Запознаване с нормативните документи на МОН за 

УГ 

Учители ПГ Септември 

67 Приемане План за работа на ПГ  за 2021/2022г. Учители ПГ Септември 

68 Уточняване на диагностичните процедури по ОН и 

ядра за установяване входно и изходно нива 

Учители ПГ Септември 

69 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 

70  Подреждане, украсяване и опазване  на класните стаи Учители в ПГ и 

Класни 

ръководители 

м. септември 

71 Приемане и предаване на безплатните учебници и 

единни изисквания за опазването им. 

Учители в ПГ; Кл. 

р-ли  

Домакин на 

училището 

м. септември 

72 Изготвяне на учебни планове и  Годишни тематични 

разпределения  

Учители в ПГ 

Кл. р-ли 1-4клас                         

м. септември 

73 БДП-Планиране на темите по БДП в годишните 

разпределения в ЧК и изготвяне на общ график 

Кл. р-ли 1-4 клас 

Десимира 

Миткова         

м. септември 

74 Родителска среща с родителите на ученици от ПГ и 

учениците 1 – 4 клас 

Учители в ПГ 

Кл. р-ли 1-4 клас 

 

м. септември 

75 Тържествено откриване на учебната година за 

учениците от 1 клас 

Учители в ПГ 

Кл. р-ли 

м. септември 
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76 Изготвяне и провеждане на тестове за входно 

равнище; Диагностика в ПГ 

Кл. р-ли 1-4 кл. 

Учители в ПГ 

м. септември 

77 БДП- Съвместно с родителите изработване на 

безопасна маршрутна карта на всяко дете 1-2 кл.       

Кл. р-ли 1-2кл. 

Десимира 

Миткова         

м. септември 

78 Европейска седмица на мобилността Кл. р-ли 1-4 кл. 

Десимира 

Миткова 

м. септември 

79 Европейски ден на спорта в училище Кл. р – ли 1 – 4 

клас 

Учители ФВС 

м. септември 

80 Участие в квалификационни обучения и курсове Кл. р-ли 1-4 клас 

Учители ПГ 

м. септември 

81 Водене на училищен дневник със случаи и 

управление на информацията. 

Председател 

УКСПТ 

М.09.2021 – 

м. 06.2022 

82 Изготвяне на План за работата на комисията. ( 

Комисия за превенция и закрила на децата,жертви на 

насилие или в риск от насилие) 

М. Иванова, И. 

Балабурова, С. 

Войводова 

 

септември 

2021г. 

83 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. ( Комисия за 

превенция и закрила на децата,жертви на насилие или 

в риск от насилие) 

 

Директор, 

охранител, 

дежурни учители 

и помощен 

персонал 

Септември 

2021г. 

84 Представяне на етичните кодекси на педагогическия и 

непедагогически персонал 

Председател 

Комисия 

М.септември 

85 

 

Запознаване на ново постъпилите  учители с етичните 

кодекси 

Председател 

комисия 

М.септември 

86  Подписване на декларации от педагогическия и 

непедагогическия персонал за спазването на етичните 

норми и правила за работа и  професионални 

взаимоотношения 

Председател 

комисия 

М.септември 

87 Изработване на годишни тематични разпределения – 

електронен дневник – платформа „Школо“ 

всички учители 15.09.2021г. 
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88 Изработване система от единни критерии за 

оценяване знанията и уменията на учениците 

всички учители 15.09.2021г. 

 

89 Запознаване с държавните образователни стандарти всички учители 15.09.2021г. 

90 Сътрудничество между учителите – споделяне на 

конструктивни подходи                                                                                        

и       иновативни методи  за преподаване и оценяване 

на резултатите на  учениците  за постигане на по-

добри резултати.                      

всички учители месец 

септември 

91 Представяне и обсъждане новости в образователната 

система, както и темите за самообразование. 

всички учители последната 

седмица от 

месеца 

92 Изготвяне на план за работата на комисията през 

учебната 2021-22 година и приемането му на 

Педагогически съвет. 

 

З. Богойска и 

членовете на 

комисията  

 

01.09.2021 г. 

93 Изготвяне на план и сценарий за тържествено 

откриване на новата учебна година. Тържество по 

случай Първия учебен ден 

З. Богойска, М. 

Иванова, Л. 

Хаджиева 

 

 9– 15 

09.2021 г. 

94 Провеждане на периодичен и извънреден инструктаж 

на работниците и служителите за всяко тримесечие; 

С. Войводова 23.08.2021.-

10.09.2021. 

95 

 

Провеждане на годишно обучение на членовете на 

комисията; 

Трудова 

медицина 

Септември 

96 Проверка на годността на съдържанието на 

медицинската аптечка  

Мед. сестра / 

лекар 

Септември 

97 Контрол на годността и изправността на 

пожарогасителната техника; 

В. Налбантова Септември 

98 Определяне на координатор на екипа за оказване на 

подкрепа 

Директор, 

Заместник- 

директор 

до 01.10. 

99 Представяне на дейности по интереси в училището Класни 

ръководители, 

учители 

до 15.09 

100 Провеждане на разговори по темата с цел засилване 

на грижата в училище за учениците в риск от 

Кл.ръководители М.септември 
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отпадане. 

101 Осигуряване на позитивна образователна среда в 

класа и училището като цяло  

Училищно 

ръководство, 

класни 

ръководители 

М.септември 

 102 Планиране и осъществяване на контрол за редовното 

вписване на отсъствията и оценките на учениците в 

училищната документация  

Училищно 

ръковоство, 

кл.ръководители 

М.септември 

103 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 

104 Запознаване с нормативната база, касаеща работата на 

Комисията. Приемане и обобщаване на 

предложенията  на класните ръководители на мерки 

за изработване на Процедурата. 

Председател 09.09.2021г. 

105 Изработване на „Процедура за отсъствия по    

неуважителни причини и голям брой отсъствия по 

уважителни причини“. Запознаване на педагогическия 

персонал с изготвената процедура. 

Всички класни 

ръководители 

 

Председател 

13.09.2021г. 

 

106 Заседание на комисията Комисия М. 

Септември 

107 Изготвяне на програма за личностно развитие и 

програма за взаймодействие с родителската общност 

Комисия М. 

Септември 

108 Изготвяне на процедури за осигуряване на обща, 

допълнителна подкрепа на ученици. 

Комисия М. 

Септември 

109 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 

110 Изготвяне на анкетна карта за учениците в риск и 

даровити ученици/приложение 1/ 

Комисия М. 

Септември 

111 Запознаване на педагогическия персонал с 

програмите и процедурите чрез ЕКК 

Комисия, 

председатели на 

М. 

Септември 
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ЕКК 

112 Актуализиране на портфолио на ОУ „Кочо 

Честеменски“ 

 

З. Гатешки 

УЧИТЕЛ ПО ИТ, 

Е. Кръстева 

30.09.2021 г. 

113 Привличане на родителите на децата от етническите 

малцинства за участие в Обществения съвет. 

Класни 

ръководители 

м.09.2021 

114 Повишаване качеството на образованието на децата и 

учениците от етнически малцинства. Задържане и 

повишаване на посещаемостта на децата в училище. 

Всички учители м.09.2021 

115 Целева работа с изоставащи и застрашени от 

отпадане деца и ученици от етническите малцинства 

(ако има такива) за предотвратяване отпадането им от 

училище и подобряване на учебните постижения. 

Всички учители м.09.2021 

116       Да се включат деца и ученици от малцинствата (ако 

има такива) в организираните дейности по интереси и 

клубовете в училище с цел по-добрата им 

социализация.  

Класни 

ръководители 

м.09.2021 

117 

Подкрепа на децата/учениците от малцинствени 

групи за участие в изяви, конкурси, олимпиади и  

състезания на местно, регионално, национално и 

международно ниво в областта на науките, 

технологиите, изкуствата и спорта. 

Класни 

ръководители. 

 

Учители, 

преподаващи по 

съответните 

учебни предмети. 

м.09.2021 

118 Формиране на нагласи за приемане на различията 

между децата и учениците, основани на раса, 

народност, етническа принадлежност, произход, 

религия; 

Всички учители м.09.2021 

119 Взаимодействие дете/ученик––родители–учители–

медиатори/социални работници; за превенция на 

отпадането от образователната система на 

деца/ученици от малцинствени групи. 

Класни 

ръководители 

м.09.2021 

120 Прилагане на подходящи форми за взаимодействие с 

родителите. 

Разясняване на ползите и на задълженията на 

родителите за включване на децата/учениците в 

Психолог/ 

Педагогически 

съветник 

 

м.09.2021 
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образованието.  

Повишаване уменията на родителите за грижа и 

подкрепа на децата и за взаимодействие с 

институциите. 

Класни 

ръководители 

121 Включване на децата/учениците от малцинствените 

групи в честване на празници, благотворителни 

акции и други събития за създаване на положително 

отношение към образованието и за приобщаване към 

средата в училище. 

Класни 

ръководители 

м.09.2021 

122 Проучване становището на родителите на 

децата/учениците от малцинствени групи по значими 

за училищния живот теми (допитвания, анкети, 

формуляри за обратна връзка и др.) и създаване на 

условия за диалог, доверие и равнопоставеност при 

вземането на решенията за образованието и 

развитието на децата и учениците; 

Класните 

ръководители 

м.09.2021 

123 

Развиване на компетентностите на педагогическите 

специалисти за работа деца/ученици в мултикултурна 

среда. 

Комисията по 

квалификации. 

 

Всички учители. 

м.09.2021 

124 

Системно взаимодействие с родителите за развитие 

на способностите и талантите на децата/учениците 

от етнически малцинства. 

Психолог/ 

Педагогически 

съветник 

 

Класни 

ръководители 

м.09.2021 

125 Формиране на толерантност и уважение към 

етническата, националната, културната, езиковата и 

религиозната идентичност на всяко дете/ученик. 

Всички учители. м.09.2021 

126 Обмяна на информация, опит и добри практики 

между преподавателите и другите педагогически 

специалисти. 

 

Всички 

учители,психолог, 

                                                                         

пед.  съветници, 

логопед и 

ресурсен учител 

 

м. Септември 

2021 – м. 

Юни 2022г. 
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127 „Изграждане на доверие и по-добър и спокоен живот 

за служителите"  

 

Мариана Иванова 09.2021г. 

128 „ Адаптация на детето към училищно обучение в 

първи клас“  

 

Грозденка Манева 09.2021г. 

129 Обмяна на информация между учителите, 

педагогическите съветници и учениците за 

установяване интересите на учениците. 

Кл. ръководители М. 

Септември 

2021 – м.май 

2022 

130 Включване на учениците в извънкласни дейности и 

мероприятия- тържества, конкурси, състезания, 

концерти. 

 

Кл. Ръководители М. 

Септември 

2021 – м.май 

2022 

131 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 

2021 – м.май 

2022 

132 Осигуряване на медицинско лице в училище. 

 

директор М. 

Септември 

2021 – м. 

юни 2022 

133 Осигуряване на сигурна и безопасна материална база. 

 

Директор, 

педагогически и 

непедагогически 

персонал 

М. 

Септември 

2021 – м.юни 

2022 

134 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 

135 Провеждане на тематични инсктруктажи. 

 

Кл. ръководители М. 

Септември 

2021   – м. 

Юни 2022 
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136  Включване на учениците в спортни дейности и 

мероприятия, туризъм. 

 

Кл. 

Ръководители, 

учители ФВС 

М. 

Септември 

2021  – м. 

Юни 2022 

137 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 

2021 – м. 

юни 2022 

138 Награждаване с грамоти и сертификати за отличен 

успех, високи постижения и принос към развитието 

на училището. 

 

Директор, кл. 

ръководители 

М. 

Септември 

2021 – м. 

юни 2022 

139 Връчване на похвални писма до родителите на 

ученици с отличен успех и високи постижения. 

 

Директор, кл. 

ръководители 

М. 

Септември 

2021 – м. 

юни 2022 

140 Материални награди за високи постижения на 

отделни ученици. 

 

Директор, кл. 

ръководители 

М. 

Септември 

2021 – м. 

юни 2022 

141 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 

2021 

142 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 

2021 – м. 

юни 2022 

143 Провеждане на индивидуална работа с учениците, 

станали жертва на тормоз/ насилие и ученици с 

агресивно поведение от педагогически съветник. 

 

Педагогически 

съветник, 

училищен 

психолог 

М. 

Септември 

2021 – м. 

юни 2022 
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144  Своевременно прилагане на санкции в случаи на 

насилие. 

Директор, кл. 

ръководители 

М. 

Септември 

2021 – м. 

юни 2022 

 145 Разговори с родителите и осигуряване на 

своевременна психолигическа подкрепа на ученици в 

риск. 

 

Педагогически 

съветник, 

училищен 

психолог 

М. 

Септември 

2021 – м. 

юни 2022 

146  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, 

училищен 

психолог 

М. 

Септември 

2021– м. юни 

2022 

 147 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 

2021 – м. 

юни 2022 

148 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, 

училищен 

психолог 

М. 

Септември 

2021 – м. 

юни 2022 

149 Провеждане на вътрешно училищни обучения на 

преподавателите за справяне с агресията на 

учениците, при заявка от тяхна страна. 

 

Педагогически 

съветник, 

кл.ръководители 

М. 

Септември 

2021 – м. 

юни 2022 

150 Работа на УКС при случаи на тормоз/ насилие. УКС При 
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Периодично разглеждане на случаите. 

 

възникнаване 

на ситуация 

на тормоз 

151 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, 

училищен 

психолог 

М. 

Септември 

2021 – м. 

юни 2022 

152 Съвместна работа с Дирекция за социално 

подпомагане, ДПС, 2 РПУ и други институции. 

Училищно 

ръководство, 

педагогически 

съветник 

М. 

Септември 

2021 – м. 

юни 2022 

153 Провеждане на анкета и наблюдение на учениците с 

цел подобряване на учебната среда. 

Кл. 

Ръководители, 

педагогически 

съветник, 

училищен 

психолог 

М. 

Септември 

2021 

154 Провеждане на тематични училищни конкурси и 

мероприятия, осигуряващи възможности за изява на 

учениците. 

 

Кл. 

Ръководители, 

комисия за 

олимпиади 

М. 

Септември 

2021 – м. 

Май 2022 

155 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 

2021– м. Май 

2022 

156 Провеждане на дискусии и беседи с учениците от 

различните образователни степени на тема смисъла 

от образование, лични интереси, успешна реализация. 

 

Кл. 

Ръководители, 

педагогически 

съветник, 

училищен 

психолог 

М. 

Септември 

2021 – м. 

Май 2022 

 157 Прилагане на конкретни мерки за подобряване на 

дисциплината в часовете с цел осигуряване на 

благоприятна атмосфера за работа: 

-       Точни критерии за взаимоотношенията в 

Кл. 

Ръководители, 

педагогически 

съветник, 

училищен 

М. 

Септември 

2021 – м. 

Май 2022 
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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  

 

психолог 

158 Осигуряване на консултации по отделните предмети. Кл. 

Ръководители, 

учители 

М. 

Септември 

2021 – м. 

Май 2022 

159 Отчитане на индивидуалния напредък в обучението 

на всеки ученик и за придобитите компетентности – 

знания, умения и отношения. 

 

Кл. 

Ръководители, 

учители 

М. 

Септември 

2021 – м. 

Май 2022 

 

Месец Октомври 2021г. 

№ Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1 Утвърждаване от директора на училището на единни 

вътрешни правила за  работниците и  служители.  

председател на 

комисията 

м.10.2021г. 

2 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. 

 

 

председател на 

комисията 

м.10.2021г. 

3 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 

Училищен 

психолог, класни 

ръководители,  

Училищно 

ръководство 

м.10.2021 
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институциите и др.Приложение 1,2,3,4 

 

4 Анализ на резултатите от направеното проучване 

(оценка). 

 

Училищен 

психолог 

м.10.2021 

5 Публикуване на реализирани инициативи, свързани с 

дейностите, проведени по училищния план, в 

училищния сайт и на електронната страница на РИО – 

Пловдив (Училищен план за действие и изпълнение 

на националната стратегия за насърчаване и 

повишаване на грамотността)                                                                 

Гатешки Октомври 

2021 г. 

6 Участие в Национална седмица на четенето 

(Училищен план за действие и изпълнение на 

националната стратегия за насърчаване и повишаване 

на грамотността)                                                                  

Кл.р-ли НЕ и 

учители по БЕ 

Октомври 

2021 г. 

7 Запознаване на учителите с Програмата за личностно 

развитие.  Подпомагането им  при идентифициране 

затрудненията на учениците. 

председател 21.10.2021 

8 „Да бъдем толерантни“ всички учители 

ГЦДОУД 

м. Октомври 

9 „Участие в спортния празник“ 

 

всички учители 

ГЦДОУД 

м. Октомври 

10 Проект „Световен ден на усмивката -7.10.2021г.“ всички учители 

ГЦДОУД 

м. Октомври 

11 Проект „Ден на народните будители“ всички учители 

ГЦДОУД 

м. Октомври 

12 Фанфарен оркестър- организация на заниманията. 

Обучение. 

Мария 

Тюфекчиева 

Людмила 

Хаджиева 

19.10.21г. 

13 Екология-наука за нашия дом Земя! Обучение. Мария 

Тюфекчиева 

Екатерина 

Кръстева 

26.10.21г. 

14 Спортен празник. Мария Караджова 

Кирил Акалски 

29.10.21г. 
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Гергана Калинова 

Васил Стефанов 

15 Комисия за изработване на План на екип за ключови 

компетентности на класните ръководители / 

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 01.10.21г. – 

31.10.21г. 

16 Комисия за изработване на План на екип за ключови 

компетентности на класните ръководители / 

Постоянна връзка учител-ученик -родител с цел 

информираност, организиране на образователния 

процес, редовно посещение на учебните занятия. 

 Кл. ръководители 01.10.21г.–

31.10.21г. 

17 Комисия за изработване на План на екип за ключови 

компетентности на класните ръководители / 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 

01.10.21г. - 

31.10.21г. 

18 Комисия за изработване на План на екип за ключови 

компетентности на класните ръководители / 

Съвместна работа с учителите в ГЦДОУД - работни 

срещи: 

Кл. ръководители 

учители ГЦДОУД 

01.10.21г. - 

31.10.21г 

19 Събиране и изнасяне на отпадъци Ръководител на 

обекта 

01.10.2021- 

31.10.2021 

20 Следене за състоянието на приеманите храни Отговорно лице 01.10.2021- 

31.10.2021 

21 Дезинфекция на работни повъхности и помещения Ръководител на 

обекта 

01.10.2021- 

31.10.2021 

22 Осигуряване на лична хигиена на служителите, които 

са в пряк контакт с храните 

Ръководител на 

обекта 

01.10.2021- 

31.10.2021 

23 Обучение на служителите, които са в пряк контакт с 

храните 

Ръководител на 

обекта 

01.10.2021- 

31.10.2021 

24 Водене на борба с вредителите по храните Ръководител на 

обекта 

01.10.2021- 

31.10.2021 

25 Ограничаване на опасност от хранителен инцидент Кризисен екип на 

действие 

01.10.2021- 

31.10.2021 
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26 Представяне анкети, с цел прогнозно проучване сред 

учители и ученици.                                                                          

Комисията за 

кариерно развитие 

в системата на 

училищното 

образование и 

предучилищно 

възпитание и 

подготовка 

 

м. Октомври 

27 Оценка на тормоза в училищна среда 

 

УКС М.октомври 

28 Създаване на правила за поведение  от всеки клас 

 

Кл.ръководители М.октомври 

29 Провеждане на час на класа за запознаване на 

учениците с понятията тормоз и насилие, последиците 

от това поведение, правата на децата и др. 

 

Кл.ръководители,

УКС 

М.октомври 

30 „Златна есен“ - изложба Учители ПГ 19.10.21г. 

31 Есенен училищен спортен празник Учители ПГ 29.10.21 г. 

32 Организационна дейност: анализ на резултатите от 

входните нива 

Учители ПГ 08.10.21г. 

33 Предоставяне на информация и снимков материал за 

проведени събития през , които да бъдат публикувани 

в сайта на училището. Необходимо е всеки учител да 

изпрати снимки (формат JPG) на съответния 

отговорник във вид, готов за качване, материали, 

отразяващи дейността му. Трябва да има заглавие и 

текст. 

 

З. Гатешки, 

всички 

преподаватели 

Месец 

Октомври 

2021г. 

34 Ежеседмично обновяване сайта на училището с 

информация за проведени събития в ОУ „Кочо 

Честеменски”; постижения на ученици; проведена 

добра практика. 

 

З. Гатешки, 

УЧИТЕЛ ПО ИТ 

Месец 

Октомври 

2021г. 

35 Рекламиране на разнообразните училищни дейности и УЧИТЕЛ ПО ИТ Месец 
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предстоящи събития чрез поставения в партера екран. 

 

Октомври 

2021г. 

36 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”.  

 

 УЧИТЕЛ ПО ИТ, 

М. Караджова 

Месец 

Октомври 

2021г. 

37 Подреждане, украсяване и опазване  на класните стаи Кл. р-ли  

Учители ПГ 

м. Октомври 

38 Изготвяне и провеждане на тестове за входно 

равнище; Диагностика в ПГ 

Кл. р-ли 1-4 кл. 

Учители в ПГ 

м. Октомври 

39 Спортен празник 

 

 

Кл. р-ли 1-4клас  

Учители ФВС 

 

м. Октомври 

40 Участие в квалификационни обучения и курсове Кл. р-ли 1-4 кл. 

Учители в ПГ 

м. Октомври 

41 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, 

училищен 

психолог 

М.10.2021 – 

м. 05.2022 

42 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  

 

М.10.2021 – 

м. 05.2022, 

според плана 

за 

квалификацио

нна дейност 

43 Провеждане на индивидуални консултации с деца, 

понасящи или извършили тормоз. 

 

Председателя на 

УКСПТ  

 

М.10.2021 – 

м. 05.2022 

44   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 

М.10.2021 – 

м. 05.2022 
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45   Провеждане на тематични часове на класа, свързани с 

превенция на училищния тормоз и насилие. 

 

Класните 

ръководители 

Според 

годишното 

разпределени

е 

46  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 

разпределени

е 

47  При необходимост включване на експерти от 

заинтересовани страни при реализиране на дейности, 

свързани с превенция на тормоза между ученици в 

училище. 

Педагогически 

съветник, 

училищен 

психолог 

М.10.2021 – 

м. 05.2022 

48  Иницииране на работа по случай, включително 

насочване на случая към други служби. 

Председател 

УКСПТ 

М.10.2021 – 

м. 05.2022 

49   Обсъждане между учениците и учителя/ класния 

ръководител с цел изясняване на възникнал проблем, 

влиянието върху всички участници и свидетели, 

последствията, както и възможните решения. 

 

Учител/ класен 

ръководител 

М.10.2021 – 

м. 05.2022 

50    Съвместни действия между учител/ класен 

ръководител и педагогически съветник, и включване 

на външни специалисти  при необходимост. 

 

Педагогически 

съветник 

М.10.2021 – 

м. 05.2022 

51 Използване на посредник при разрешаване на 

конфликт, при необходимост. 

 

Педагогически 

съветник 

М.10.2021 – 

м. 05.2022 

52 Провеждане на тематични родителски срещи при 

необходимост. 

 

Класни 

ръководители 

М.10.2021 – 

м. 05.2022 

53 Сътрудничество между учителите – споделяне на 

конструктивни подходи                                                                                        

и       иновативни методи  за преподаване и оценяване 

на резултатите на  учениците   за постигане на по-

всички учители месец 

октомври 
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добри резултати.                      

54 Представяне и обсъждане новости в образователната 

система, както и темите за самообразование. 

всички учители последната 

седмица от 

месеца 

55 Запознаване на всички служители с документацията 

по Оценка на риска на работната среда; 

М. Тахир Октомври 

56 Проиграване на плана за евакуация при бедствия и 

аварии; 

М. Тахир/М. 

Янкова 

Октомври 

57 Взаимодействие с дирекция Социално подпомагане 

/отдел Закрила на детето/ и други компетентни 

институции. (при необходимост) ( Комисия за 

превенция и закрила на децата,жертви на насилие или 

в риск от насилие) 

 

Директор, 

педагогически 

съветник 

 

                                                                                                             

Октомври 

2021г. 

58 Индивидуална работа с деца, които са жертва на 

насилие или са в рискова ситуация.  (при 

необходимост) ( Комисия за превенция и закрила на 

децата,жертви на насилие или в риск от насилие) 

Педагогически 

съветник,  

класни 

ръководители 

  

                                                                                                                        

Октомври 

2021г. 

 

59 Информиране на учениците за използване на „Кутия 

за сигнали“, свързани с прояви на агресия и насилие 

сред учениците. ( Комисия за превенция и закрила на 

децата,жертви на насилие или в риск от насилие) 

 

Класни 

ръководители 

Октомври 

2021г. 

60 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 ( Комисия за 

превенция и закрила на децата,жертви на насилие или 

в риск от насилие) 

Директор, 

охранител, 

дежурни учители 

и помощен 

персонал 

Октомври 

2021г. 

61 Представяте на дейностите по интереси на СтЦРД, 

НДД 

Представители на 

центровете 

до 15.10. 

62 Създаване на сигурна училищна среда, в която детето 

да получава адекватно обучение, възпитание, здравни 

Кл.ръководители М.октомври 
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грижи, храна и да живее без насилие.  

 

63 Предприемане на ефективни мерки за 

предотвратяване на всяка форма на дискриминация 

или психически тормоз 

Училищно 

ръководство, 

кл.ръководители, 

комисия 

М.октомври 

64 Повишаване интереса на учениците към работата в 

екип чрез участие в училищни 

събития, кампании, отбелязване на важни дати  

Кл.ръководители М.октомври 

65 Организиране на извънкласни и извънучилищни 

дейности 

Училищно 

ръководство, 

кл.ръководители 

М.октомври 

66 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 

67 Идентифициране на ученици, застрашени от отпадане Кл.ръководители, 

педагогически 

съветник 

М.октомври 

68 Класният ръководител своевременно да сведе до 

знанието на ЗДУД и Комисията за направени над 

допустимите отсъствия по  неуважителни или 

уважителни причини. 

Всички класни 

ръководители 

До 5-то число 

на месеца 

69 Проследяване за спазване на приетата „Процедура за 

отсъствия по    неуважителни причини и голям брой 

отсъствия по уважителни причини“. 

Председател Ден на 

последната 

работна 

седмица от 

месеца 

70 Информиране на учениците в час на класа за 

Комисията за превенция, нейните цели и задачи. 

 

Комисия, класни 

ръководители 

М. октомври 

71 Идентифициране на ученици,нуждаещи се от обща 

или допълнителна подкрепа  

Комисия, кл. 

ръководители 

М. октомври 
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72 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 

73 Актуализиране на съдържанието на портфолиото, при 

необходимост. 

З. Гатешки,  

УЧИТЕЛ ПО ИТ, 

Е. Кръстева 

30.10.2021 г. 

74 Привличане на родителите на децата от етническите 

малцинства за участие в Обществения съвет. 

Класни 

ръководители 

м.10.2021 

75 Повишаване качеството на образованието на децата и 

учениците от етнически малцинства. Задържане и 

повишаване на посещаемостта на децата в училище. 

Всички учители м. 10.2021 

76 Целева работа с изоставащи и застрашени от отпадане 

деца и ученици от етническите малцинства (ако има 

такива) за предотвратяване отпадането им от училище 

и подобряване на учебните постижения. 

Всички учители м. 10.2021 

77 Да се включат деца и ученици от малцинствата (ако 

има такива) в организираните дейности по интереси и 

клубовете в училище с цел по-добрата им 

социализация.  

Класни 

ръководители 

м. 10.2021 

78 Подкрепа на децата/учениците от малцинствени групи 

за участие в изяви, конкурси, олимпиади и  състезания 

на местно, регионално, национално и международно 

ниво в областта на науките, технологиите, изкуствата 

и спорта. 

Класни 

ръководители. 

 

Учители, 

преподаващи по 

съответните 

учебни предмети. 

м. 10.2021 

79 Формиране на нагласи за приемане на различията 

между децата и учениците, основани на раса, 

народност, етническа принадлежност, произход, 

религия; 

Всички учители м. 10.2021 

80 Взаимодействие дете/ученик––родители–учители–

медиатори/социални работници; за превенция на 

отпадането от образователната система на 

деца/ученици от малцинствени групи. 

Класни 

ръководители 

м. 10.2021 

81 Прилагане на подходящи форми за взаимодействие с 

родителите. 

Психолог/ 

Педагогически 

м. 10.2021 
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Разясняване на ползите и на задълженията на 

родителите за включване на децата/учениците в 

образованието.  

Повишаване уменията на родителите за грижа и 

подкрепа на децата и за взаимодействие с 

институциите. 

съветник 

 

Класни 

ръководители 

82 Включване на децата/учениците от малцинствените 

групи в честване на празници, благотворителни акции 

и други събития за създаване на положително 

отношение към образованието и за приобщаване към 

средата в училище. 

Класни 

ръководители 

м. 10.2021 

83 Проучване становището на родителите на 

децата/учениците от малцинствени групи по значими 

за училищния живот теми (допитвания, анкети, 

формуляри за обратна връзка и др.) и създаване на 

условия за диалог, доверие и равнопоставеност при 

вземането на решенията за образованието и 

развитието на децата и учениците; 

Класните 

ръководители 

м. 10.2021 

84 Развиване на компетентностите на педагогическите 

специалисти за работа деца/ученици в мултикултурна 

среда. 

Комисията по 

квалификации. 

 

Всички учители. 

м. 10.2021 

85 Системно взаимодействие с родителите за развитие на 

способностите и талантите на децата/учениците от 

етнически малцинства. 

Психолог/ 

Педагогически 

съветник 

 

Класни 

ръководители 

м. 10.2021 

86 Формиране на толерантност и уважение към 

етническата, националната, културната, езиковата и 

религиозната идентичност на всяко дете/ученик. 

Всички учители. м. 10.2021 

 87 Психологическа подкрепа на учениците и развиване 

на умения за учене. 

 

Педагогически 

съветник 

М.октоври 

2021 – м. 

М.юни 2022 

88 „Работа в облака“ Десимира 

Миткова 

10.2021г. 
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89  

„Лидерски умения при учениците“ 

 

Радостина 

Иванова 

10.2021г. 

90 Запознаване родителската общност с новостите в 

образователните стандарти чрез онлайн информиране. 

С. Радева-за 

начален курс 

Р. Балездрова-за 

прогимназиален 

курс 

01.10.2021г. 

 

Месец Ноември 2021г. 

№ Тема/ Дейности Отговорник Срок 

1 Представяне и обсъждане на Анализ на 

резултатите от направеното проучване /на 

педагогически съвет/ 

 

Училищен 

психолог 

м.11.2021 

2 Организиране на публични четения: 

1.“Любими приказни герои“ 1-2 клас 

2.Конкурс за изразително четене 3-4 клас, 5-7 

клас (Училищен план за действие и изпълнение 

на националната стратегия за насърчаване и 

повишаване на грамотността)                                                                 

Учители ЦДО, 

учители БЕ 

Ноември 2021г. 

3 Публикуване на реализирани инициативи, 

свързани с дейностите, проведени по училищния 

план, в училищния сайт и на електронната 

страница на РИО – Пловдив (Училищен план за 

действие и изпълнение на националната 

стратегия за насърчаване и повишаване на 

грамотността)                                                                  

Гатешки Ноември 2021 г. 

4 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 18.11.2021 

5 Проект „ Ден на християнското семейство – 

21.11.2021г.“ 

всички учители 

ГЦДОУД 

До 21.11.2021г. 

6 Проект „Световен ден на поздравите – 

21.11.2021г.“ 

всички учители 

ГЦДОУД 

21.11.2021г. 

7 Дидактически игри в обучението по английски Мария Тюфекчиева 23.11.21г. 
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език. Обучение. Даниела Постолова 

8 Модерните аспекти в обучението по география. 

Обучение. 

Мария Тюфекчиева 

Катя Янакиева 

30.11.21г. 

9 Комисия за изработване на План на екип за 

ключови компетентности на класните 

ръководители / 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 01.11.21г. – 

30.11.21г. 

10 Комисия за изработване на План на екип за 

ключови компетентности на класните 

ръководители / Постоянна връзка учител-ученик 

-родител с цел информираност, организиране на 

образователния процес, редовно посещение на 

учебните занятия. 

 Кл. ръководители 01.11.21г.–

30.11.21г. 

11 Комисия за изработване на План на екип за 

ключови компетентности на класните 

ръководители / 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 

01.11.21г. - 

30.11.21г. 

12 Комисия за изработване на План на екип за 

ключови компетентности на класните 

ръководители / Съвместна работа с учителите в 

ГЦДОУД - работни срещи: 

Кл. ръководители 

учители ГЦДОУД 

01.11.21г. - 

30.11.21г 

13 Събиране и изнасяне на отпадъци Ръководител на 

обекта 

01.11.2021- 

30.11.2021 

14 Следене за състоянието на приеманите храни Отговорно лице 01.11.2021- 

30.11.2021 

15 Дезинфекция на работни повъхности и 

помещения 

Ръководител на 

обекта 

01.11.2021- 

30.11.2021 

16 Осигуряване на лична хигиена на служителите, 

които са в пряк контакт с храните 

Ръководител на 

обекта 

01.11.2021- 

30.11.2021 

17 Обучение на служителите, които са в пряк 

контакт с храните 

Ръководител на 

обекта 

01.11.2021- 

30.11.2021 

18 Водене на борба с вредителите по храните Ръководител на 

обекта 

01.11.2021- 

30.11.2021 

19 Ограничаване на опасност от хранителен 

инцидент 

Кризисен екип на 

действие 

01.11.2021- 

30.11.2021 

20 Обсъждане получената  информация от 

анкетираните.                                                                  

Комисията за 

кариерно развитие 

в системата на 

училищното 

образование и 

предучилищно 

възпитание и 

подготовка 

м. Ноември 

21 Организиране на седмица срещу тормоза и 

насилието в училище. 

УКС М.ноември 



4
0 

 

 

22 Повишаване информираността на 

педагогическия персонал, относно темите за 

насилието и тормоза 

 

УКС М.ноември 

23 Вътрешно – квалификационна дейност: 

самообразование на учителите в ПГ чрез 

запознаване с актуална педагогическа 

литература и проучване на добри педагогически 

практики в ДГ, училища, детски центрове. 

 

Учители ПГ м.Ноември 

 

24 Лекция „Разработване, внедряване и използване 

на интерактивни форми и методи в 

образователно – възпитателния процес“; 

 

Иванка Балабурова 03.11.21г. 

 

25 Лекция „ Артпедагогика за деца в подготвителна 

група“ 

Гичка Николова 30.11.21г. 

 

26 Предоставяне на информация и снимков 

материал за проведени събития през , които да 

бъдат публикувани в сайта на училището. 

Необходимо е всеки учител да изпрати снимки 

(формат JPG) на съответния отговорник във вид, 

готов за качване, материали, отразяващи 

дейността му. Трябва да има заглавие и текст. 

 

З. Гатешки, всички 

преподаватели 

Месец Ноември 

2021г. 

27 Ежеседмично обновяване сайта на училището с 

информация за проведени събития в ОУ „Кочо 

Честеменски”; постижения на ученици; 

проведена добра практика. 

 

З. Гатешки, 

УЧИТЕЛ ПО ИТ 

Месец Ноември 

2021г. 

28 Рекламиране на разнообразните училищни 

дейности и предстоящи събития чрез поставения 

в партера екран. 

 

УЧИТЕЛ ПО ИТ Месец Ноември 

2021г. 

29 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”.  

 

УЧИТЕЛ ПО ИТ, 

М. Караджова 

Месец Ноември 

2021г. 

30 Участие в квалификационни обучения и курсове Кл. р-ли 1-4 кл. 

Учители в ПГ 

Месец Ноември 

2021г. 

31 Изготвяне на тематични табла за празниците Кл. р-ли 1-4 кл. 

Учители в ПГ 

Месец Ноември 

2021г. 

32 Анализ на проявите на училищен тормоз, 

вписани в единния регистър за случаите на 

Педагогически 

съветник, 

М.10.2021 – м. 

05.2022 
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тормоз и на наличните правила и решения за 

справяне с него. 

 

училищен 

психолог 

33 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  

 

М.10.2021 – м. 

05.2022, според 

плана за 

квалификационна 

дейност 
34 Провеждане на индивидуални консултации с 

деца, понасящи или извършили тормоз. 

 

Председателя на 

УКСПТ  

 

М.10.2021 – м. 

05.2022 

35 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 

М.10.2021 – м. 

05.2022 

36 Провеждане на тематични часове на класа, 

свързани с превенция на училищния тормоз и 

насилие. 

 

Класните 

ръководители 

Според 

годишното 

разпределение 

37 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 

38 При необходимост включване на експерти от 

заинтересовани страни при реализиране на 

дейности, свързани с превенция на тормоза 

между ученици в училище. 

Педагогически 

съветник, 

училищен 

психолог 

М.10.2021 – м. 

05.2022 

39 Иницииране на работа по случай, включително 

насочване на случая към други служби. 

Председател 

УКСПТ 
М.10.2021 – м. 

05.2022 
40 Обсъждане между учениците и учителя/ класния 

ръководител с цел изясняване на възникнал 

проблем, влиянието върху всички участници и 

свидетели, последствията, както и възможните 

решения. 

 

Учител/ класен 

ръководител 

М.10.2021 – м. 

05.2022 

41 Съвместни действия между учител/ класен 

ръководител и педагогически съветник, и 

включване на външни специалисти  при 

необходимост. 

 

Педагогически 

съветник 

М.10.2021 – м. 

05.2022 

42 Използване на посредник при разрешаване на 

конфликт, при необходимост. 

 

Педагогически 

съветник 

М.10.2021 – м. 

05.2022 

43 Провеждане на тематични родителски срещи 

при необходимост. 

 

Класни 

ръководители 

М.10.2021 – м. 

05.2022 
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44 Сътрудничество между учителите – споделяне на 

конструктивни подходи                                                                                        

и       иновативни методи  за преподаване и 

оценяване на резултатите на  учениците   за 

постигане на по-добри резултати.                      

всички учители месец ноември 

45 Представяне и обсъждане новости в 

образователната система, както и темите за 

самообразование. 

всички учители последната 

седмица от 

месеца 

46 Даване информация на родителската общност за 

подходящи семинари и конференции. 

М. Костадинова 01.11.2021г. 

47 Организиране на контролни измервания на 

факторите на работната среда; 

В. Налбантова Ноември 

48 Периодично разглеждане изпълнението на 

програмата за осигуряване на ЗБУТ 

С. Войводова Ноември 

49 Провеждане на периодичен инструктаж на 

работниците и служителите за всяко тримесечие; 

С. Войводова Ноември 

50 Провеждане на разговори с класните 

ръководители за превенция.  ( Комисия за 

превенция и закрила на децата,жертви на 

насилие или в риск от насилие)  

Комисия, 

педагогически 

съветник 

 

Ноември 2021г. 

51 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 ( Комисия за превенция 

и закрила на децата,жертви на насилие или в 

риск от насилие) 

Директор, 

охранител, 

дежурни учители и 

помощен персонал 

Ноември 2021г. 

52 Взаимодействие с дирекция Социално 

подпомагане /отдел Закрила на детето/ и други 

компетентни институции. (при необходимост) 

(Комисия за превенция и закрила на 

децата,жертви на насилие или в риск от насилие) 

 

Директор, 

педагогически 

съветник 

 

Ноември 

2021г. 

53 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 
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54 Класният ръководител своевременно да сведе до 

знанието на ЗДУД и Комисията за направени над 

допустимите отсъствия по  неуважителни или 

уважителни причини. 

Всички класни 

ръководители 

До 5-то число на 

месеца 

55 Проследяване за спазване на приетата 

„Процедура за отсъствия по    неуважителни 

причини и голям брой отсъствия по уважителни 

причини“. 

Председател Ден на 

последната 

работна седмица 

от месеца 

56 Информационна кампания за ученици за риска от 

отпадане. 

 

Комисия, класни 

ръководители 

М. Ноември 

57 Актуализиране на съдържанието на 

портфолиото, при необходимост. 

З. Гатешки, 

УЧИТЕЛ ПО ИТ, 

Е. Кръстева 

30.11.2021 г. 

58 Повишаване качеството на образованието на 

децата и учениците от етнически малцинства. 

Задържане и повишаване на посещаемостта на 

децата в училище. 

Всички учители м.11.2021 

59 Целева работа с изоставащи и застрашени от 

отпадане деца и ученици от етническите 

малцинства (ако има такива) за предотвратяване 

отпадането им от училище и подобряване на 

учебните постижения. 

Всички учители м.11.2021 

60 Да се включат деца и ученици от малцинствата 

(ако има такива) в организираните дейности по 

интереси и клубовете в училище с цел по-

добрата им социализация.  

Класни 

ръководители 

м.11.2021 

61 Подкрепа на децата/учениците от малцинствени 

групи за участие в изяви, конкурси, олимпиади и  

състезания на местно, регионално, национално и 

международно ниво в областта на науките, 

технологиите, изкуствата и спорта. 

Класни 

ръководители. 

 

Учители, 

преподаващи по 

съответните учебни 

предмети. 

м.11.2021 

62 Формиране на нагласи за приемане на 

различията между децата и учениците, основани 

на раса, народност, етническа принадлежност, 

Всички учители м.11.2021 
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произход, религия; 

63 Взаимодействие дете/ученик––родители–

учители–медиатори/социални работници; за 

превенция на отпадането от образователната 

система на деца/ученици от малцинствени групи. 

Класни 

ръководители 

м.11.2021 

64 Прилагане на подходящи форми за 

взаимодействие с родителите. 

Разясняване на ползите и на задълженията на 

родителите за включване на децата/учениците в 

образованието.  

Повишаване уменията на родителите за грижа и 

подкрепа на децата и за взаимодействие с 

институциите. 

Психолог/ 

Педагогически 

съветник 

 

Класни 

ръководители 

м.11.2021 

65 Включване на децата/учениците от 

малцинствените групи в честване на празници, 

благотворителни акции и други събития за 

създаване на положително отношение към 

образованието и за приобщаване към средата в 

училище. 

Класни 

ръководители 

м.11.2021 

66 Проучване становището на родителите на 

децата/учениците от малцинствени групи по 

значими за училищния живот теми (допитвания, 

анкети, формуляри за обратна връзка и др.) и 

създаване на условия за диалог, доверие и 

равнопоставеност при вземането на решенията за 

образованието и развитието на децата и 

учениците; 

Класните 

ръководители 

м.11.2021 

67 Развиване на компетентностите на 

педагогическите специалисти за работа 

деца/ученици в мултикултурна среда. 

Комисията по 

квалификации. 

 

Всички учители. 

м.11.2021 

68 Системно взаимодействие с родителите за 

развитие на способностите и талантите на 

децата/учениците от етнически малцинства. 

Психолог/ 

Педагогически 

съветник 

 

Класни 

ръководители 

м.11.2021 
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69 Формиране на толерантност и уважение към 

етническата, националната, културната, 

езиковата и религиозната идентичност на всяко 

дете/ученик. 

Всички учители. м.11.2021 

70  Изготвяне на програми за развитие на учениците 

с обучителни трудности. 

 

Учители, кл. 

Ръководители, 

ресурсен учител 

м. Ноември 2021  

71 Допълнителни консултации по учебни предмети, 

които се провеждат извън редовните учебни 

часове. 

 

учители М. Ноември 

2021 – м.май 

2022 

72 Допълнително обучение по учебни предмети с 

ресурсен учител. 

 

Кл. Ръководител, 

ресурсен учител 

М. Ноември 

2021 – м.май 

2022 

 73 Организиране на допълнителни културни, 

спортни и др. дейности и инициативи от 

Ученическия съвет 

 

Ученически съвет, 

комисия за 

подмагане 

дейността на учен. 

съвет 

М. ноември 2021 

– м.май 2022 

74 „Разработване, внедряване и използване на 

интерактивни форми и методи в образователно-

възпитателния процес“ 

Иванка Балабурова 11.2021г. 

75  „ Артпедагогика  за деца в подготвителна група“ Гичка Николова 11.2021г. 

 

Месец Декември 2021г. 

№ Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1 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“. 

 

Класни 

ръководители 

м.12.2021г. 

2 Организиране на участието и популяризиране на 

инициативата „ Да подарим книга за класната стая“ 

(Училищен план за действие и изпълнение на 

националната стратегия за насърчаване и 

повишаване на грамотността)                                                                 

Класни р-ли Декември 

2021г. 



4
6 

 

3 Публикуване на реализирани инициативи, свързани 

с дейностите, проведени по училищния план, в 

училищния сайт и на електронната страница на РИО 

– Пловдив (Училищен план за действие и 

изпълнение на националната стратегия за 

насърчаване и повишаване на грамотността)                                                                 

Гатешки Декември 

2021 г. 

4 Изготвяне на график на  ученици за реализиране на 

дейностите по обща подкрепа за целите на 

превенцията на обучителните затруднения. 

 

Председател, кл. 

ръководители 

16.12.2021 

5 Проект  „Коледна украса” всички учители 

ГЦДОУД 

м. 

Декември 

6 Родителска среща V-VII клас Мария Тюфекчиева 

Класни 

ръководители 

07.12.21г. 

7 Представяне на Йордан Йовков. Обучение. Мария Тюфекчиева 

Ива Аярова 

14.12.21г. 

8 Класният ръководител-фактор за успешното 

взаимодействие между училището и семейството. 

Работна среща. 

Мария Тюфекчиева 

Румяна Балездрова 

21.12.21г. 

9 Комисия за изработване на План на екип за ключови 

компетентности на класните ръководители / 

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 01.12.21г. – 

31.12.21г. 

10 Комисия за изработване на План на екип за ключови 

компетентности на класните ръководители / 

Постоянна връзка учител-ученик -родител с цел 

информираност, организиране на образователния 

процес, редовно посещение на учебните занятия. 

 Кл. ръководители 01.12.21г. – 

31.12.21г 

11 Комисия за изработване на План на екип за ключови 

компетентности на класните ръководители / 

Дейности за сътрудничество с родителите - 

изготвяне на писмена информация до родители на 

ученици /при необходимост/ относно информиране 

за поведение, успеваемост, текущи затруднения на 

Кл. ръководители 

учители 

01.12.21г. – 

31.12.21г 



4
7 

 

ученика. 

12 Комисия за изработване на План на екип за ключови 

компетентности на класните ръководители / работа с 

учителите в ГЦДОУД - работни срещи: 

Кл. ръководители 

учители ГЦДОУД 

01.12.21г. – 

31.12.21г 

13 Събиране и изнасяне на отпадъци Ръководител на 

обекта 

01.12.2021- 

31.12.2021 

14 Следене за състоянието на приеманите храни Отговорно лице 01.12.2021- 

31.12.2021 

15 Дезинфекция на работни повъхности и помещения Ръководител на 

обекта 

01.12.2021- 

31.12.2021 

16 Осигуряване на лична хигиена на служителите, 

които са в пряк контакт с храните 

Ръководител на 

обекта 

01.12.2021- 

31.12.2021 

17 Обучение на служителите, които са в пряк контакт с 

храните 

Ръководител на 

обекта 

01.12.2021- 

31.12.2021 

18 Водене на борба с вредителите по храните Ръководител на 

обекта 

01.12.2021- 

31.12.2021 

19 Ограничаване на опасност от хранителен инцидент Кризисен екип на 

действие 

01.12.2021- 

31.12.2021 

20 Срещи с ученици и учители относно мненията им по 

темата за кариерното  развитие.                                                                              

Комисията за 

кариерно развитие в 

системата на 

училищното 

образование и 

предучилищно 

възпитание и 

подготовка 

м. 

Декември 

21 Родителска среща - преди посрещане на новата 

година; 

Учители ПГ 10.12.21 г. 

 

22 „Честита Коледа!“ – театрална формация Учители ПГ 21.12.21г. 

23 Предоставяне на информация и снимков материал за 

проведени събития през , които да бъдат 

публикувани в сайта на училището. Необходимо е 

всеки учител да изпрати снимки (формат JPG) на 

съответния отговорник във вид, готов за качване, 

материали, отразяващи дейността му. Трябва да има 

заглавие и текст. 

З. Гатешки, всички 

преподаватели 

Месец 

Декември 

2021г. 
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24 Ежеседмично обновяване сайта на училището с 

информация за проведени събития в ОУ „Кочо 

Честеменски”; постижения на ученици; проведена 

добра практика. 

 

З. Гатешки, 

УЧИТЕЛ ПО ИТ 

Месец 

Декември 

2021г. 

25 Рекламиране на разнообразните училищни дейности 

и предстоящи събития чрез поставения в партера 

екран. 

 

УЧИТЕЛ ПО ИТ Месец 

Декември 

2021г. 

26 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”.  

 

УЧИТЕЛ ПО ИТ, М. 

Караджова 

Месец  

Декември 

2021г. 

27 Родителска среща с родителите на ученици от ПГ и 

учениците 1 – 4 клас 

Кл. р-ли 1-4 кл. 

Учители в ПГ 

Месец  

Декември 

2021г. 

28 Участие в квалификационни обучения и курсове Кл. р-ли 1-4 кл. 

Учители в ПГ 

Месец  

Декември 

2021г. 

29 Коледни тържества Кл. р-ли 1-4 кл. 

Учители в ПГ 

Месец  

Декември 

2021г. 

30 Състезания към СБНУ; „Математика без граници“; 

„Математическо кенгуру“ 

Състезание по краснопис в I-ви клас 

„Знам и мога“ IV клас 

Олимпиада по математика IV клас 

 

Кл. р-ли 1-4 кл. 

Учители в ПГ 

Месец  

Декември 

2021г. 

31 Изготвяне на тематични табла за празниците Кл. р-ли 1-4 кл. Месец  
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Учители в ПГ Декември 

2021г. 

32 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, училищен 

психолог 

М.10.2021 

– м. 

05.2022 

33 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  

 

М.10.2021 

– м. 

05.2022, 

според 

плана за 

квалифика

ционна 

дейност 

34 Провеждане на индивидуални консултации с деца, 

понасящи или извършили тормоз. 

 

Председателя на 

УКСПТ  

 

М.10.2021 

– м. 

05.2022 

35 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 

М.10.2021 

– м. 

05.2022 

36 Провеждане на тематични часове на класа, свързани 

с превенция на училищния тормоз и насилие. 

 

Класните 

ръководители 

Според 

годишното 

разпределе

ние 

37 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 

разпределе

ние 

38 При необходимост включване на експерти от 

заинтересовани страни при реализиране на 

дейности, свързани с превенция на тормоза между 

ученици в училище. 

Педагогически 

съветник, училищен 

психолог 

М.10.2021 

– м. 

05.2022 
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39 Иницииране на работа по случай, включително 

насочване на случая към други служби. 

Председател УКСПТ М.10.2021 

– м. 

05.2022 

40 Обсъждане между учениците и учителя/ класния 

ръководител с цел изясняване на възникнал 

проблем, влиянието върху всички участници и 

свидетели, последствията, както и възможните 

решения. 

 

Учител/ класен 

ръководител 

М.10.2021 

– м. 

05.2022 

41 Съвместни действия между учител/ класен 

ръководител и педагогически съветник, и включване 

на външни специалисти  при необходимост. 

 

Педагогически 

съветник 

М.10.2021 

– м. 

05.2022 

42 Използване на посредник при разрешаване на 

конфликт, при необходимост. 

 

Педагогически 

съветник 

М.10.2021 

– м. 

05.2022 

43 Провеждане на тематични родителски срещи при 

необходимост. 

 

Класни 

ръководители 

М.10.2021 

– м. 

05.2022 

 

Месец Януари 2022г. 

№ Тема/ Дейности Отговорник Срок 

1 Второ планирано заседание Комисия м.01.2022 

2 Участие в „ Дебати“ по зададена тема по 

предмети история и география (Училищен план 

за действие и изпълнение на националната 

стратегия за насърчаване и повишаване на 

грамотността)                                                                 

 

Учители по история 

и география 

Януари 2022г. 

3 Иновативен урок по БЕЛ в друг клас, на който 

да присъстват и учителите от НЕ (Училищен 

план за действие и изпълнение на националната 

стратегия за насърчаване и повишаване на 

грамотността)                                                                 

Учители по БЕ 5-7 

кл. 

Януари 2022 г. 

4 Екипна среща за преглед на индивидуалния 

напредък и наблюдения в развитието на 

отделни ученици. 

 

Председател, кл. 

ръководители 

13.01.2022 
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5 Международен ден на прегръдката 

21.01.2022г. 

всички учители 

ГЦДОУД 

м. Януари 

6 Състезание „ Краснопис“ в чест на Деня на 

ръчното писане 

23.01.2022г. 

 

всички учители 

ГЦДОУД 

м. Януари 

7 Физическо възпитание- цели, задачи, методи и 

принципи. Обучение. 

Мария Тюфекчиева 

Кирил Акалски 

18.01.22г. 

8 Кинезитерапия- исторически данни за 

развитието й. Обучение. 

Мария Тюфекчиева 

Гергана Калинова 

25.01.22г. 

9 Комисия за изработване на План на екип за 

ключови компетентности на класните 

ръководители / 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 01.01.22г. – 

31.01.22г. 

10 Комисия за изработване на План на екип за 

ключови компетентности на класните 

ръководители / връзка учител-ученик -родител 

с цел информираност, организиране на 

образователния процес, редовно посещение на 

учебните занятия. 

 Кл. ръководители 01.01.22г. – 

31.01.22г. 

11 Комисия за изработване на План на екип за 

ключови компетентности на класните 

ръководители / 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 

01.01.22г. – 

31.01.22г. 

12 Комисия за изработване на План на екип за 

ключови компетентности на класните 

ръководители / Съвместна работа с учителите в 

ГЦДОУД - работни срещи: 

Кл. ръководители 

учители ГЦДОУД 

01.01.22г. – 

31.01.22г. 

13 Събиране и изнасяне на отпадъци Ръководител на 

обекта 

01.01.2022- 

31.01.2022 

14 Следене за състоянието на приеманите храни Отговорно лице 01.01.2022- 

31.01.2022 

15 Дезинфекция на работни повъхности и 

помещения 

Ръководител на 

обекта 

01.01.2022- 

31.01.2022 

16 Осигуряване на лична хигиена на служителите, 

които са в пряк контакт с храните 

Ръководител на 

обекта 

01.01.2022- 

31.01.2022 

17 Обучение на служителите, които са в пряк 

контакт с храните 

Ръководител на 

обекта 

01.01.2022- 

31.01.2022 

18 Водене на борба с вредителите по храните Ръководител на 

обекта 

01.01.2022- 

31.01.2022 

19 Ограничаване на опасност от хранителен 

инцидент 

Кризисен екип на 

действие 

01.01.2022- 

31.01.2022 

20 Споделяне на добри практики и опит за работа 

с даровити деца и такива със специални 

Комисията за 

кариерно развитие в 

м. Януари 



5
2 

 

образователни потребности и тяхното кариерно 

ориентиране 

системата на 

училищното 

образование и 

предучилищно 

възпитание и 

подготовка 

21 Предоставяне на информация и снимков 

материал за проведени събития през , които да 

бъдат публикувани в сайта на училището. 

Необходимо е всеки учител да изпрати снимки 

(формат JPG) на съответния отговорник във 

вид, готов за качване, материали, отразяващи 

дейността му. Трябва да има заглавие и текст. 

 

З. Гатешки, всички 

преподаватели 

Месец Януари 

2022г. 

22 Ежеседмично обновяване сайта на училището с 

информация за проведени събития в ОУ „Кочо 

Честеменски”; постижения на ученици; 

проведена добра практика. 

 

З. Гатешки, НОВ 

УЧИТЕЛ ПО ИТ 

Месец Януари 

2022г. 

23 Рекламиране на разнообразните училищни 

дейности и предстоящи събития чрез 

поставения в партера екран. 

 

НОВ УЧИТЕЛ ПО 

ИТ 

Месец Януари 

2022г. 

24 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”.  

 

УЧИТЕЛ ПО ИТ, М. 

Караджова 

Месец Януари 

2022г. 

25 Участие в квалификационни обучения и 

курсове 

Кл. р-ли 1-4 кл. 

Учители в ПГ 

м. Януари 

26 Провеждане на тестове по отделните предмети 

- в края на І-ви учебен срок 

 

Провеждане на тестове по БДП в края на І-ви 

учебен срок. 

Кл. р-ли 1-4 кл. 

Учители в ПГ 

 

Десимира Миткова 

м. Януари 

27 Обобщаване на резултатите от УВР в края на І-

ви учебен срок. 

Кл. р-ли 1-4 кл. 

 

м. Януари 

28 Изготвяне на тематични табла за празниците Кл. р-ли 1-4 кл. 

Учители в ПГ 

м. Януари 

29 Подреждане, украсяване и опазване  на 

класните стаи 

Кл. р-ли 1-4 кл. 

Учители в ПГ 

м. Януари 

30 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, училищен 

психолог 

М.10.2021 – м. 

05.2022 
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31 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  

 

М.10.2021 – м. 

05.2022, според 

плана за 

квалификационна 

дейност 
32 Провеждане на индивидуални консултации с 

деца, понасящи или извършили тормоз. 

 

Председателя на 

УКСПТ  

 

М.10.2021 – м. 

05.2022 

33 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 

М.10.2021 – м. 

05.2022 

34 Провеждане на тематични часове на класа, 

свързани с превенция на училищния тормоз и 

насилие. 

 

Класните 

ръководители 

Според 

годишното 

разпределение 

35 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 

36 При необходимост включване на експерти от 

заинтересовани страни при реализиране на 

дейности, свързани с превенция на тормоза 

между ученици в училище. 

Педагогически 

съветник, училищен 

психолог 

М.10.2021 – м. 

05.2022 

37 Иницииране на работа по случай, включително 

насочване на случая към други служби. 

Председател УКСПТ М.10.2021 – м. 

05.2022 
38 Обсъждане между учениците и учителя/ 

класния ръководител с цел изясняване на 

възникнал проблем, влиянието върху всички 

участници и свидетели, последствията, както и 

възможните решения. 

 

Учител/ класен 

ръководител 

М.10.2021 – м. 

05.2022 

39 Съвместни действия между учител/ класен 

ръководител и педагогически съветник, и 

включване на външни специалисти  при 

необходимост. 

 

Педагогически 

съветник 

М.10.2021 – м. 

05.2022 

40 Използване на посредник при разрешаване на 

конфликт, при необходимост. 

 

Педагогически 

съветник 

М.10.2021 – м. 

05.2022 

41 Провеждане на тематични родителски срещи 

при необходимост. 

 

Класни 

ръководители 

М.10.2021 – м. 

05.2022 

42 Сътрудничество между учителите – споделяне 

на конструктивни подходи                                                                                        

и       иновативни методи  за преподаване и 

всички учители месец януари 

 

 



5
4 

 

оценяване на резултатите на  учениците   за 

постигане на по-добри резултати.                      

43 Представяне и обсъждане новости в 

образователната система, както и темите за 

самообразование. 

всички учители последната 

седмица от 

месеца 

44   Среща с родителите на 7 клас за обсъждане 

предстоящите изпити- НВО 

Р. Балездрова 10.01.2022г. 

45   Идентифициране на ученици, които имат 

необходимост от обща подкрепа 

Класен ръководител, 

педагогически 

съветник, 

логопед 

до 31.01. 

46  Екипна работа на учителите от даден клас Класен ръководител, 

учители 

до 31.01. 

47  Идентифициране на ученици със СОП Класни 

ръководители, 

учители, логопед, 

ресурсен учител, 

психолог, ЕПЛР 

до 31.01. 

48  Оценка на потребности на ученици със СОП ЕПЛР до 31.01. 

49   Логопедична терапия, рехабилитация и 

консултации 

Логопед до 31.01. 

50    Психологическа подкрепа, психо- социална 

рехабилитация и консултации 

Педагогически 

съветник/ 

психолог 

до 31.01. 

51 Превантивни мерки за недопускане отпадане от 

училище 

Директор, 

зам.-директор, 

класен ръководител, 

учител, 

психолог 

до 31.01. 

52 Организиране и провеждане на кампания „ 

Пътеводител за родители“ 

Директор, класен 

ръководител, 

учител, 

педагогически 

съветник 

до 31.01. 

53 Стимулиране участието на деца с изявени 

дарби в състезания и 

Олимпиади 

Класен ръководител, 

учител 

до 31.01. 

54 Награждаване на ученици Директор, 

заместник-

директори 

до 31.01. 

55 Дейности на училищната библиотека, свързани 

с четивна грамотност 

Библиотекар, класен 

ръководител, учител 

до 31.01. 

56 Обучение на педагогически 

специалисти 

Директор, 

председатели 

на ЕКК 

По график, 

заложен в План 

за квалификация 

57 Класният ръководител своевременно 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 

58 Обсъждане с класните ръководители на Всички класни Ден на 
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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. 

ръководители последната 

работна седмица 

от месеца 

59 Проследяване на причините и условията, 

поради които учащите са в риск от отпадане. 

 

Комисия, класни 

ръководители 

М. Януари 

60 Актуализиране на съдържанието на 

портфолиото, при необходимост. 

З. Гатешки,  

УЧИТЕЛ ПО ИТ, Е. 

Кръстева 

30.01.2022 г. 

61 В час на класа да се проведе беседа на тема, 

свързана с толерантността и добрите 

взаимоотношения между учениците от 

различни етноси. 

Класни 

ръководители 

м.01.2022 

62 Повишаване качеството на образованието на 

децата и учениците от етнически малцинства. 

Задържане и повишаване на посещаемостта на 

децата в училище. 

Всички учители м.01.2022 

63 Целева работа с изоставащи и застрашени от 

отпадане деца и ученици от етническите 

малцинства (ако има такива) за 

предотвратяване отпадането им от училище и 

подобряване на учебните постижения. 

Всички учители м.01.2022 

64 Да се включат деца и ученици от малцинствата 

(ако има такива) в организираните дейности по 

интереси и клубовете в училище с цел по-

добрата им социализация.  

Класни 

ръководители 

м.01.2022 

65 Подкрепа на децата/учениците от 

малцинствени групи за участие в изяви, 

конкурси, олимпиади и  състезания на местно, 

регионално, национално и международно ниво 

в областта на науките, технологиите, 

изкуствата и спорта. 

Класни 

ръководители. 

 

Учители, 

преподаващи по 

съответните учебни 

предмети. 

м.01.2022 

66 Формиране на нагласи за приемане на 

различията между децата и учениците, 

основани на раса, народност, етническа 

принадлежност, произход, религия; 

Всички учители м.01.2022 

67 Взаимодействие дете/ученик––родители–

учители–медиатори/социални работници; за 

превенция на отпадането от образователната 

система на деца/ученици от малцинствени 

групи. 

Класни 

ръководители 

м.01.2022 

68 Прилагане на подходящи форми за 

взаимодействие с родителите. 

Психолог/ 

Педагогически 

м.01.2022 
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Разясняване на ползите и на задълженията на 

родителите за включване на децата/учениците в 

образованието.  

Повишаване уменията на родителите за грижа 

и подкрепа на децата и за взаимодействие с 

институциите. 

съветник 

 

Класни 

ръководители 

69 Включване на децата/учениците от 

малцинствените групи в честване на празници, 

благотворителни акции и други събития за 

създаване на положително отношение към 

образованието и за приобщаване към средата в 

училище. 

Класни 

ръководители 

м.01.2022 

70 Проучване становището на родителите на 

децата/учениците от малцинствени групи по 

значими за училищния живот теми 

(допитвания, анкети, формуляри за обратна 

връзка и др.) и създаване на условия за диалог, 

доверие и равнопоставеност при вземането на 

решенията за образованието и развитието на 

децата и учениците; 

Класните 

ръководители 

м.01.2022 

71 Развиване на компетентностите на 

педагогическите специалисти за работа 

деца/ученици в мултикултурна среда. 

Комисията по 

квалификации. 

 

Всички учители. 

м.01.2022 

72 Системно взаимодействие с родителите за 

развитие на способностите и талантите на 

децата/учениците от етнически малцинства. 

Психолог/ 

Педагогически 

съветник 

 

Класни 

ръководители 

м.01.2022 

73 Формиране на толерантност и уважение към 

етническата, националната, културната, 

езиковата и религиозната идентичност на всяко 

дете/ученик. 

Всички учители. м.01.2022 

74 „Какви отговорности могат да поемат 

учениците от начален етап" 

Стефка Радева 01.2022г. 

75 „Развитие на читателски интерес у учениците 

от първи до четвърти клас"  

Ивелина Цонева 01.2022г. 

76 Сътрудничество между учителите – споделяне 

на конструктивни подходи                                                                                        

и       иновативни методи  за преподаване и 

оценяване на резултатите на  учениците   за 

постигане на по-добри резултати.                      

всички учители месец януари 

 

 

77 Представяне и обсъждане новости в 

образователната система, както и темите за 

самообразование. 

всички учители последната 

седмица от 

месеца 

78 Среща с родителите на 7 клас за обсъждане 

предстоящите изпити- НВО 

Р. Балездрова 10.01.2022г. 
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79 Идентифициране на ученици, които имат 

необходимост от обща подкрепа 

Класен ръководител, 

педагогически 

съветник, 

логопед 

до 31.01. 

80 Екипна работа на учителите от даден клас Класен ръководител, 

учители 

до 31.01. 

81 Идентифициране на ученици със СОП Класни 

ръководители, 

учители, логопед, 

ресурсен учител, 

психолог, ЕПЛР 

до 31.01. 

82 Оценка на потребности на ученици със СОП ЕПЛР до 31.01. 

83 Логопедична терапия, рехабилитация и 

консултации 

Логопед до 31.01. 

84 Психологическа подкрепа, психо- социална 

рехабилитация и консултации 

Педагогически 

съветник/ 

психолог 

до 31.01. 

85 Превантивни мерки за недопускане отпадане 

от училище 

Директор, 

зам.-директор, 

класен ръководител, 

учител, 

психолог 

до 31.01. 

86 Организиране и провеждане на кампания „ 

Пътеводител за родители“ 

Директор, класен 

ръководител, учител, 

педагогически 

съветник 

до 31.01. 

87 Стимулиране участието на деца с изявени 

дарби в състезания и Олимпиади 

Класен ръководител, 

учител 

до 31.01. 

87 Награждаване на ученици Директор, 

заместник-директори 

до 31.01. 

89 Дейности на училищната библиотека, свързани 

с четивна грамотност 

Библиотекар, класен 

ръководител, учител 

до 31.01. 

90 Обучение на педагогически специалисти Директор, 

председатели на 

По график, 

заложен в План 
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ЕКК за квалификация 

91 Класният ръководител своевременно 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 

92 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. 

 Всички класни 

ръководители 

Ден на 

последната 

работна седмица 

от месеца 

93 Проследяване на причините и условията, 

поради които учащите са в риск от отпадане. 

 

Комисия, класни 

ръководители 

М. Януари 

94 Актуализиране на съдържанието на 

портфолиото, при необходимост. 

З. Гатешки,  

УЧИТЕЛ ПО ИТ, Е. 

Кръстева 

30.01.2022 г. 

95 В час на класа да се проведе беседа на тема, 

свързана с толерантността и добрите 

взаимоотношения между учениците от 

различни етноси. 

Класни 

ръководители 

м.01.2022 

96 Повишаване качеството на образованието на 

децата и учениците от етнически малцинства. 

Задържане и повишаване на посещаемостта на 

децата в училище. 

Всички учители м.01.2022 

97 Целева работа с изоставащи и застрашени от 

отпадане деца и ученици от етническите 

малцинства (ако има такива) за 

предотвратяване отпадането им от училище и 

подобряване на учебните постижения. 

Всички учители м.01.2022 

98 Да се включат деца и ученици от малцинствата 

(ако има такива) в организираните дейности по 

Класни м.01.2022 
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интереси и клубовете в училище с цел по-

добрата им социализация.  

ръководители 

99 Подкрепа на децата/учениците от 

малцинствени групи за участие в изяви, 

конкурси, олимпиади и  състезания на местно, 

регионално, национално и международно ниво 

в областта на науките, технологиите, 

изкуствата и спорта. 

Класни 

ръководители. 

Учители, 

преподаващи по 

съответните учебни 

предмети. 

м.01.2022 

 100 Формиране на нагласи за приемане на 

различията между децата и учениците, 

основани на раса, народност, етническа 

принадлежност, произход, религия; 

Всички учители м.01.2022 

101 Взаимодействие дете/ученик––родители–

учители–медиатори/социални работници; за 

превенция на отпадането от образователната 

система на деца/ученици от малцинствени 

групи. 

Класни 

ръководители 

м.01.2022 

102 Прилагане на подходящи форми за 

взаимодействие с родителите. 

Разясняване на ползите и на задълженията на 

родителите за включване на децата/учениците 

в образованието.  

Повишаване уменията на родителите за грижа 

и подкрепа на децата и за взаимодействие с 

институциите. 

Психолог/ 

Педагогически 

съветник 

 

Класни 

ръководители 

м.01.2022 

103 Включване на децата/учениците от 

малцинствените групи в честване на празници, 

благотворителни акции и други събития за 

създаване на положително отношение към 

образованието и за приобщаване към средата в 

училище. 

Класни 

ръководители 

м.01.2022 

104 Проучване становището на родителите на 

децата/учениците от малцинствени групи по 

значими за училищния живот теми 

(допитвания, анкети, формуляри за обратна 

връзка и др.) и създаване на условия за диалог, 

доверие и равнопоставеност при вземането на 

решенията за образованието и развитието на 

децата и учениците; 

Класните 

ръководители 

м.01.2022 
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105 Развиване на компетентностите на 

педагогическите специалисти за работа 

деца/ученици в мултикултурна среда. 

Комисията по 

квалификации. 

 

Всички учители. 

м.01.2022 

106 Системно взаимодействие с родителите за 

развитие на способностите и талантите на 

децата/учениците от етнически малцинства. 

Психолог/ 

Педагогически 

съветник 

 

Класни 

ръководители 

м.01.2022 

107 Формиране на толерантност и уважение към 

етническата, националната, културната, 

езиковата и религиозната идентичност на 

всяко дете/ученик. 

Всички учители. м.01.2022 

108 „Какви отговорности могат да поемат 

учениците от начален етап" 

Стефка Радева 01.2022г. 

109 „Развитие на читателски интерес у учениците 

от първи до четвърти клас"  

Ивелина Цонева 01.2022г. 

 

 

 

Месец Февруари 2022г. 

№ Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1 Работа с нагласите към ученето, които намаляват 

съревнователния елемент между учениците за сметка 

на екипната работа и споделяне на проблеми в 

общността на класа, както и проектно базирано 

обучение, включително и изнесени дейности. 

 

Класни 

ръководители, пед. 

съветник           

м.02.2022г. 

2 Изработване и разпространение на информационно- 

образователни материали, съобразени с различните 

възрастови групи и свързани с : 

а) превенция 

 б) правата и задълженията на учениците 

 

председател на 

комисията 

м.02.2022г. 

3 Привличане на родители в реализирането на 

училищни политики  на училищни инициативи, 

свързани с превенция на дискриминацията  в 

училище. 

 Кл. ръководители м.02.2022г. 
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4 „Не на насилието!“ – Ден на розовата фланелка 

 

Педагогически 

съветник, 

училищен 

психолог, класни 

ръководители 

м.02.2022 

5 Споделяне на добри учителски практики от 

училището или други училища за работа с деца от 

семейства с ниска грамотност или социална среда. 

(Училищен план за действие и изпълнение на 

националната стратегия за насърчаване и повишаване 

на грамотността)                                                                 

Председатели ЕКК, 

учители 

Февруари 

2022г. 

6 С мама и татко в библиотеката -Формиране на 

потребност у децата да четат чрез личен пример от 

родителите (Училищен план за действие и 

изпълнение на националната стратегия за 

насърчаване и повишаване на грамотността)                                                                   

Родители на 

ученици 5-7 кл. 

Февруари 

2022 г. 

7 Публикуване на реализирани инициативи, свързани с 

дейностите, проведени по училищния план, в 

училищния сайт и на електронната страница на РИО – 

Пловдив (Училищен план за действие и изпълнение 

на националната стратегия за насърчаване и 

повишаване на грамотността)                                                                 

Гатешки Февруари 

2022 г. 

8 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 

10.02.2022 

9  Проект „Здравословни навици“ всички учители 

ГЦДОУД, 

медицинска сестра 

м. Февруари 

10 Проект „ Предпролени празници“ - Трифон Зарезан и 

Свети Валентин  

 

всички учители 

ГЦДОУД 

м. Февруари 

11 Проект „Ден на Васил Левски“ всички учители 

ГЦДОУД 

До 

18.02.2022г. 

12 Проект „Баба Марта“ всички учители 

ГЦДОУД 

м. Февруари 
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13 Как да помогнем на учениците за по-лесното 

усвояване на предмет математика? Добра практика. 

Мария Тюфекчиева 

Надя Сарафова 

15.02.22г. 

14 Съвременният учител-социални умения и 

компетентности. Обучение. 

Мария Тюфекчиева 

Здравка Богойска 

22.02.22г. 

15 Комисия за изработване на План на екип за ключови 

компетентности на класните ръководители / 

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 01.02.22г. – 

28.02.22г. 

16 Комисия за изработване на План на екип за ключови 

компетентности на класните ръководители / 

Постоянна връзка учител-ученик -родител с цел 

информираност, организиране на образователния 

процес, редовно посещение на учебните занятия. 

 Кл. ръководители 01.02.22г. – 

28.02.22г. 

17 Комисия за изработване на План на екип за ключови 

компетентности на класните ръководители / 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 

01.02.22г. – 

28.02.22г. 

18 Комисия за изработване на План на екип за ключови 

компетентности на класните ръководители / 

Съвместна работа с учителите в ГЦДОУД - работни 

срещи: 

Кл. ръководители 

учители ГЦДОУД 

01.02.22г. – 

28.02.22г. 

19 Събиране и изнасяне на отпадъци Ръководител на 

обекта 

01.02.2022- 

28.02.2022 

20 Следене за състоянието на приеманите храни Отговорно лице 01.02.2022- 

28.02.2022 

21 Дезинфекция на работни повъхности и помещения Ръководител на 

обекта 

01.01.2022- 

28.02.2022 

22 Осигуряване на лична хигиена на служителите, които 

са в пряк контакт с храните 

Ръководител на 

обекта 

01.02.2022- 

28.02.2022 

23 Обучение на служителите, които са в пряк контакт с 

храните 

Ръководител на 

обекта 

01.02.2022- 

28.02.2022 

24 Водене на борба с вредителите по храните Ръководител на 01.02.2022- 
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обекта 28.02.2022 

25 Ограничаване на опасност от хранителен инцидент Кризисен екип на 

действие 

01.02.2022- 

28.02.2022 

26 Представяне актуална информация за кариерно 

развитие през 2022 година.                                                               

Грозденка Манева м. Февруари 

27 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 

28 Отбелязване на Ден на розовата фланелка УКС, 

кл.ръководители 

М.февруари 

29 „Играя, за да зная“- развлечение  с родителите Учители ПГ 22.02.22г. 

30 Организационна дейност: - отчет на постигнатите 

резултати през първия учебен срок; 

Учители ПГ 04.02.22 г. 

31 Родителска среща: отчет на постигнатите резултати 

през първия учебен срок; 

Учители ПГ 04.02.22 г. 

32 Предоставяне на информация и снимков материал за 

проведени събития през , които да бъдат публикувани 

в сайта на училището. Необходимо е всеки учител да 

изпрати снимки (формат JPG) на съответния 

отговорник във вид, готов за качване, материали, 

отразяващи дейността му. Трябва да има заглавие и 

текст. 

 

З. Гатешки, всички 

преподаватели 

Месец 

Февруари 

2022г. 

33 Ежеседмично обновяване сайта на училището с 

информация за проведени събития в ОУ „Кочо 

Честеменски”; постижения на ученици; проведена 

добра практика. 

 

З. Гатешки, НОВ 

УЧИТЕЛ ПО ИТ 

Месец 

Февруари 

2022г. 

34 Рекламиране на разнообразните училищни дейности и 

предстоящи събития чрез поставения в партера екран. 

 

УЧИТЕЛ ПО ИТ Месец 

Февруари 

2022г. 

35 Поддържане на контактите с регионалните медии за 

периодично отразяване на положителния опит в 

НОВ УЧИТЕЛ ПО 

ИТ, М. Караджова 

Месец 

Февруари 
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училищния живот и постиженията на възпитаниците 

и учителите на ОУ „Кочо Честеменски”.  

 

2022г. 

36 Участие в квалификационни обучения и курсове Кл. р-ли 1-4 кл. 

Учители в ПГ 

Месец 

Февруари 

 

37 Изготвяне на тематични табла за празниците Кл. р-ли 1-4 кл. 

Учители в ПГ 

Месец 

Февруари 

 

38 Подреждане, украсяване и опазване  на класните стаи Кл. р-ли 1-4 кл. 

Учители в ПГ 

Месец 

Февруари 

 

39 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, 

училищен психолог 

М.10.2021 – 

м. 05.2022 

40 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  

 

М.10.2021 – 

м. 05.2022, 

според 

плана за 

квалификац

ионна 

дейност 

41 Провеждане на индивидуални консултации с деца, 

понасящи или извършили тормоз. 

 

Председателя на 

УКСПТ  

 

М.10.2021 – 

м. 05.2022 

42 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 

М.10.2021 – 

м. 05.2022 

43 Провеждане на тематични часове на класа, свързани с 

превенция на училищния тормоз и насилие. 

 

Класните 

ръководители 

Според 

годишното 

разпределен

ие 
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44   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 

разпределен

ие 

45   При необходимост включване на експерти от 

заинтересовани страни при реализиране на дейности, 

свързани с превенция на тормоза между ученици в 

училище. 

Педагогически 

съветник, 

училищен психолог 

М.10.2021 – 

м. 05.2022 

46  Иницииране на работа по случай, включително 

насочване на случая към други служби. 

Председател 

УКСПТ 

М.10.2021 – 

м. 05.2022 

47  Обсъждане между учениците и учителя/ класния 

ръководител с цел изясняване на възникнал проблем, 

влиянието върху всички участници и свидетели, 

последствията, както и възможните решения. 

 

Учител/ класен 

ръководител 

М.10.2021 – 

м. 05.2022 

48  Съвместни действия между учител/ класен 

ръководител и педагогически съветник, и включване 

на външни специалисти  при необходимост. 

 

Педагогически 

съветник 

М.10.2021 – 

м. 05.2022 

49   Използване на посредник при разрешаване на 

конфликт, при необходимост. 

 

Педагогически 

съветник 

М.10.2021 – 

м. 05.2022 

50    Провеждане на тематични родителски срещи при 

необходимост. 

 

Класни 

ръководители 

М.10.2021 – 

м. 05.2022 

51 Сътрудничество между учителите – споделяне на 

конструктивни подходи                                                                                        

и       иновативни методи  за преподаване и оценяване 

на резултатите на  учениците   за постигане на по-

добри резултати.                      

всички учители месец 

февруари 

52 Представяне и обсъждане новости в образователната 

система, както и темите за самообразование. 

всички учители последната 

седмица от 

месеца 
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53 Обсъждане с родителската общност участие в 

проекти-съвместно с ученици и учители. 

М. Костадинова 01.02.2022г. 

54 Изготвяне на Оценка на риска от СТМ; В. Налбантова февруари  

55 Провеждане на периодичен инструктаж на 

работниците и служителите за всяко тримесечие; 

С. Войводова Февруари 

56 Организиране и провеждане на ден под надслов „Не 

на насилието“. Съвпада с деня на розовата фланелка.  

( Комисия за превенция и закрила на децата,жертви на 

насилие или в риск от насилие) 

 

Св. Войводова, И. 

Балабурова 

класни 

ръководители 1-7 

кл., учители ЦДО 

1-4 кл. и ПГ 

  

                                                                                                                      

Февруари 

2022г. 

 

57 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 ( Комисия за 

превенция и закрила на децата,жертви на насилие или 

в риск от насилие) 

Директор, 

педагогически 

съветник 

 

Февруари 

2022г. 

58 Актуализиране на Етичния кодекс на работещите с 

деца и Етичен кодекс на общността 

Обществен съвет, 

комисия  

М. Февруари 

59 Класният ръководител своевременно да сведе до 

знанието на ЗДУД и Комисията за направени над 

допустимите отсъствия по  неуважителни или 

уважителни причини. 

Всички класни 

ръководители 

До 5-то 

число на 

месеца 

60 Проследяване за спазване на приетата „Процедура за 

отсъствия по    неуважителни причини и голям брой 

отсъствия по уважителни причини“. 

 

Председател 

Ден на 

последната 

работна 

седмица от 

месеца 

61 Заседание на комисията 

 

Комисия М. Февруари 

62 Идентифициране на ученици, застрашени от риск от 

отпадане заради слаб успех, неизвинени отстъствия 

Комисия, кл. 

ръководители 

М. Февруари 

63 Актуализиране на съдържанието на портфолиото, при З. Гатешки,  

УЧИТЕЛ ПО ИТ, 

30.02.2022 г. 
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необходимост. Е. Кръстева 

64 Запознаване в часовете по Изобразително изкуство и 

Занимания по интереси с народните носии  и 

празнични обичаи на етническите малцинства. 

Класни 

ръководители, 

учители по 

изобразително 

изкуство, учители 

ГЦДОУД 

м.02.2022 

65 Повишаване качеството на образованието на децата и 

учениците от етнически малцинства. Задържане и 

повишаване на посещаемостта на децата в училище. 

Всички учители м.02.2022 

66 Целева работа с изоставащи и застрашени от отпадане 

деца и ученици от етническите малцинства (ако има 

такива) за предотвратяване отпадането им от училище 

и подобряване на учебните постижения. 

Всички учители м.02.2022 

67 Да се включат деца и ученици от малцинствата (ако 

има такива) в организираните дейности по интереси и 

клубовете в училище с цел по-добрата им 

социализация.  

Класни 

ръководители 

м.02.2022 

68 Подкрепа на децата/учениците от малцинствени групи 

за участие в изяви, конкурси, олимпиади и  състезания 

на местно, регионално, национално и международно 

ниво в областта на науките, технологиите, изкуствата 

и спорта. 

Класни 

ръководители. 

 

Учители, 

преподаващи по 

съответните учебни 

предмети. 

м.02.2022 

69 Формиране на нагласи за приемане на различията 

между децата и учениците, основани на раса, 

народност, етническа принадлежност, произход, 

религия; 

Всички учители м.02.2022 

70 Взаимодействие дете/ученик––родители–учители–

медиатори/социални работници; за превенция на 

отпадането от образователната система на 

деца/ученици от малцинствени групи. 

Класни 

ръководители 

м.02.2022 

71 Прилагане на подходящи форми за взаимодействие с 

родителите. 

Разясняване на ползите и на задълженията на 

родителите за включване на децата/учениците в 

Психолог/ 

Педагогически 

съветник 

 

м.02.2022 
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образованието.  

Повишаване уменията на родителите за грижа и 

подкрепа на децата и за взаимодействие с 

институциите. 

Класни 

ръководители 

72 Включване на децата/учениците от малцинствените 

групи в честване на празници, благотворителни акции 

и други събития за създаване на положително 

отношение към образованието и за приобщаване към 

средата в училище. 

Класни 

ръководители 

м.02.2022 

73 Проучване становището на родителите на 

децата/учениците от малцинствени групи по значими 

за училищния живот теми (допитвания, анкети, 

формуляри за обратна връзка и др.) и създаване на 

условия за диалог, доверие и равнопоставеност при 

вземането на решенията за образованието и 

развитието на децата и учениците; 

Класните 

ръководители 

м.02.2022 

74 Развиване на компетентностите на педагогическите 

специалисти за работа деца/ученици в мултикултурна 

среда. 

Комисията по 

квалификации. 

 

Всички учители. 

м.02.2022 

75 Системно взаимодействие с родителите за развитие на 

способностите и талантите на децата/учениците от 

етнически малцинства. 

Психолог/ 

Педагогически 

съветник 

Класни 

ръководители 

м.02.2022 

76 Формиране на толерантност и уважение към 

етническата, националната, културната, езиковата и 

религиозната идентичност на всяко дете/ученик. 

Всички учители. м.02.2022 

77 „Как да помогнем на асоциалното дете“   Десислава Герчева 02.2022г. 

78 „Ефективност на екипната работа. Справяне със 

стреса“ 

 

Диана Иванова 02.2022г. 

 

Месец Март 2022г. 

 № Тема/ Дейност Отговорник Срок 
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1 Включване на теми в часа на класа, засягащи превенцията на 

различните форми и проявления на дискриминация като „ 

Толерантност и интеркултурен диалог“ , „Как да се  пазим в 

киберпространството“ 

 

Класни 

ръководители         

м.03.2022г. 

2 Инициатива в подкрепа на заниманията  за четене с 

родители „ Клуб на родителите“ 1- 4 клас (Училищен план за 

действие и изпълнение на националната стратегия за 

насърчаване и повишаване на грамотността)                                                                 

Учители НЕ, 

учители ЦДО 

Март 

2022г. 

3 Литературно предизвикателство: изготвяне на списък с 

книги от различни автори, епохи и жанрове ( 5-7 клас) 

(Училищен план за действие и изпълнение на националната 

стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността)                                                                 

 

Учители БЕ 5-

7 кл. 

Март  

2022 г. 

4 Работна среща за споделяне на добри практики и подходи 

при реализиране на дейностите  за превенцията на 

обучителните затруднения. 

 

 

Председател, 

кл. 

ръководители 

10.03.2022 

5 Проект „Трети март - национален празник на България“ всички 

учители 

ГЦДОУД 

До 

2.03.2022г. 

6 Откриване и работа със спортни таланти. Обучение. Мария 

Тюфекчиева 

Мария 

Караджова 

22.03.22г. 

7 Ролята на изобразителното изкуство за формиране на 

естетическия вкус и личността на учениците. Обучение. 

Мария 

Тюфекчиева 

Николай 

Краевски 

29.03.22г. 

8 Комисия за изработване на План на екип за ключови 

компетентности на класните ръководители / 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 

01.03.22г. – 

31.03.22г. 

9 Комисия за изработване на План на екип за ключови 

компетентности на класните ръководители / Постоянна 

връзка учител-ученик -родител с цел информираност, 

 Кл. 

ръководители 

01.03.22г. – 

31.03.22г. 
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организиране на образователния процес, редовно посещение 

на учебните занятия. 

10 Комисия за изработване на План на екип за ключови 

компетентности на класните ръководители / 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 

01.03.22г. – 

31.03.22г. 

11 Комисия за изработване на План на екип за ключови 

компетентности на класните ръководители / Съвместна 

работа с учителите в ГЦДОУД - работни срещи: 

Кл. 

ръководители 

учители 

ГЦДОУД 

01.03.22г. – 

31.03.22г. 

12 Събиране и изнасяне на отпадъци Ръководител 

на обекта 

01.03.2022- 

31.03.2022 

13 Следене за състоянието на приеманите храни Отговорно 

лице 

01.03.2022- 

31.03.2022 

14 Дезинфекция на работни повъхности и помещения Ръководител 

на обекта 

01.03.2022- 

31.03.2022 

15 Осигуряване на лична хигиена на служителите, които са в 

пряк контакт с храните 

Ръководител 

на обекта 

01.03.2022- 

31.03.2022 

16 Обучение на служителите, които са в пряк контакт с храните Ръководител 

на обекта 

01.03.2022- 

31.03.2022 

17 Водене на борба с вредителите по храните Ръководител 

на обекта 

01.03.2022- 

31.03.2022 

18 Ограничаване на опасност от хранителен инцидент Кризисен 

екип на 

действие 

01.03.2022- 

31.03.2022 

19 Обсъждане на мнения и необходими действия за успешна 

реализация.                                                                                                           

Комисията за 

кариерно 

развитие в 

системата на 

училищното 

образование и 

предучилищн

о възпитание 

и подготовка 

м. Март 

20 „Мартенички за дечицата“- празник Учители ПГ 01.03.22г. 
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21 Табло за Трети март Учители ПГ 02.03.22г. 

22 „Честита пролет, мила мамо“-тържество Учители ПГ 24.03.22г. 

23 Предоставяне на информация и снимков материал за 

проведени събития през , които да бъдат публикувани в 

сайта на училището. Необходимо е всеки учител да изпрати 

снимки (формат JPG) на съответния отговорник във вид, 

готов за качване, материали, отразяващи дейността му. 

Трябва да има заглавие и текст. 

 

З. Гатешки, 

всички 

преподавател

и 

Месец 

Март 

2022г. 

24 Ежеседмично обновяване сайта на училището с информация 

за проведени събития в ОУ „Кочо Честеменски”; 

постижения на ученици; проведена добра практика. 

 

З. Гатешки,  

УЧИТЕЛ ПО 

ИТ 

Месец 

Март 

2022г. 

25 Рекламиране на разнообразните училищни дейности и 

предстоящи събития чрез поставения в партера екран. 

 

УЧИТЕЛ ПО 

ИТ 

Месец 

Март 

2022г. 

26 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”.  

 

УЧИТЕЛ ПО 

ИТ, М. 

Караджова 

Месец 

Март 

2022г. 

27 Изготвяне на тематични табла за празниците Кл. р-ли 1-4 

кл. 

Учители в ПГ 

Месец 

Март 

28 Участие в квалификационни обучения и курсове Кл. р-ли 1-4 

кл. 

Учители в ПГ 

Месец 

Март 

29 Подреждане, украсяване и опазване  на класните стаи Кл. р-ли 1-4 

кл. 

Учители в ПГ 

Месец 

Март 

30 Анализ на проявите на училищен тормоз, вписани в единния 

регистър за случаите на тормоз и на наличните правила и 

решения за справяне с него. 

 

Педагогическ

и съветник, 

училищен 

психолог 

М.10.2021 

– м. 

05.2022 
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31 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  

 

М.10.2021 

– м. 

05.2022, 

според 

плана за 

квалифика

ционна 

дейност 

32 Провеждане на индивидуални консултации с деца, понасящи 

или извършили тормоз. 

 

Председателя 

на УКСПТ  

 

М.10.2021 

– м. 

05.2022 

33 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 

М.10.2021 

– м. 

05.2022 

34 Провеждане на тематични часове на класа, свързани с 

превенция на училищния тормоз и насилие. 

 

Класните 

ръководители 

Според 

годишното 

разпределе

ние 

35 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, 

Информацион

ни 

технологии, 

учители в 

ГЦДОУД 

Според 

годишното 

разпределе

ние 

36 При необходимост включване на експерти от 

заинтересовани страни при реализиране на дейности, 

свързани с превенция на тормоза между ученици в училище. 

Педагогическ

и съветник, 

училищен 

психолог 

М.10.2021 

– м. 

05.2022 

37 Иницииране на работа по случай, включително насочване на 

случая към други служби. 

Председател 

УКСПТ 

М.10.2021 

– м. 

05.2022 

38 Обсъждане между учениците и учителя/ класния 

ръководител с цел изясняване на възникнал проблем, 

влиянието върху всички участници и свидетели, 

последствията, както и възможните решения. 

Учител/ 

класен 

ръководител 

М.10.2021 

– м. 

05.2022 
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39 Съвместни действия между учител/ класен ръководител и 

педагогически съветник, и включване на външни 

специалисти  при необходимост. 

 

Педагогическ

и съветник 

М.10.2021 

– м. 

05.2022 

40 Използване на посредник при разрешаване на конфликт, при 

необходимост. 

 

Педагогическ

и съветник 

М.10.2021 

– м. 

05.2022 

41 Провеждане на тематични родителски срещи при 

необходимост. 

 

Класни 

ръководители 

М.10.2021 

– м. 

05.2022 

42 Сътрудничество между учителите – споделяне на 

конструктивни подходи                                                                                        

и       иновативни методи  за преподаване и оценяване на 

резултатите на  учениците   за постигане на по-добри 

резултати.                      

всички 

учители 

месец март 

43 Представяне и обсъждане новости в образователната 

система, както и темите за самообразование. 

всички 

учители 

последната 

седмица от 

месеца 

44   Предложения от комисията за посещение на открити уроци –

„Отворени врати“ 

С. Радева 01.03.2022г

. 

45   Опресняване на знанията на тема „Оказване на първа 

долекарска помощ“ 

мед. сестра на 

училището / 

лекар 

март  

46  Кариерно ориентиране и консултиране на учениците   

педагогическ

и съветник 

М.март 

47  Класният ръководител своевременно да сведе до знанието на 

ЗДУД и Комисията за направени над допустимите отсъствия 

по  неуважителни или уважителни причини. 

Всички 

класни 

ръководители 

До 5-то 

число на 

месеца 

48  Проследяване за спазване на приетата „Процедура за 

отсъствия по    неуважителни причини и голям брой 

отсъствия по уважителни причини“. 

 

Председател 

Ден на 

последната 

работна 

седмица от 

месеца 

49   Актуализиране на съдържанието на портфолиото, при З. Гатешки 

УЧИТЕЛ ПО 

30.03.2022 
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необходимост. ИТ, Е. 

Кръстева 

г. 

50    Повишаване качеството на образованието на децата и 

учениците от етнически малцинства. Задържане и 

повишаване на посещаемостта на децата в училище. 

Всички 

учители 

м.03.2022 

51 Целева работа с изоставащи и застрашени от отпадане деца и 

ученици от етническите малцинства (ако има такива) за 

предотвратяване отпадането им от училище и подобряване 

на учебните постижения. 

Всички 

учители 

м.03.2022 

52 Да се включат деца и ученици от малцинствата (ако има 

такива) в организираните дейности по интереси и клубовете 

в училище с цел по-добрата им социализация.  

Класни 

ръководители 

м.03.2022 

53 Подкрепа на децата/учениците от малцинствени групи за 

участие в изяви, конкурси, олимпиади и  състезания на 

местно, регионално, национално и международно ниво в 

областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. 

Класни 

ръководители. 

 

Учители, 

преподаващи 

по 

съответните 

учебни 

предмети. 

м.03.2022 

54 Формиране на нагласи за приемане на различията между 

децата и учениците, основани на раса, народност, етническа 

принадлежност, произход, религия; 

Всички 

учители 

м.03.2022 

55 Взаимодействие дете/ученик––родители–учители–

медиатори/социални работници; за превенция на отпадането 

от образователната система на деца/ученици от 

малцинствени групи. 

Класни 

ръководители 

м.03.2022 

56 Прилагане на подходящи форми за взаимодействие с 

родителите. 

Разясняване на ползите и на задълженията на родителите за 

включване на децата/учениците в образованието.  

Повишаване уменията на родителите за грижа и подкрепа на 

децата и за взаимодействие с институциите. 

Психолог/ 

Педагогическ

и съветник 

 

Класни 

ръководители 

м.03.2022 

57 Включване на децата/учениците от малцинствените групи в 

честване на празници, благотворителни акции и други 

събития за създаване на положително отношение към 

Класни 

ръководители 

м.03.2022 
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образованието и за приобщаване към средата в училище. 

58 Проучване становището на родителите на децата/учениците 

от малцинствени групи по значими за училищния живот 

теми (допитвания, анкети, формуляри за обратна връзка и 

др.) и създаване на условия за диалог, доверие и 

равнопоставеност при вземането на решенията за 

образованието и развитието на децата и учениците; 

Класните 

ръководители 

м.03.2022 

59 Развиване на компетентностите на педагогическите 

специалисти за работа деца/ученици в мултикултурна среда. 

Комисията по 

квалификации

. 

 

Всички 

учители. 

м.03.2022 

60 Системно взаимодействие с родителите за развитие на 

способностите и талантите на децата/учениците от етнически 

малцинства. 

Психолог/ 

Педагогическ

и съветник 

 

Класни 

ръководители 

м.03.2022 

61 Формиране на толерантност и уважение към етническата, 

националната, културната, езиковата и религиозната 

идентичност на всяко дете/ученик. 

Всички 

учители. 

м.03.2022 

62 Провеждане на ролеви игри и решаване на казуси на тема „ 

Моята работа“ с учениците от IV, VII. 

 

Кл. 

Ръководители

, 

педагогическ

и съветник, 

комисия 

кариерно 

оринтиране 

м.март 

2022 

63 „Приобщи се - добри идеи за приобщаване на родителите“  Силвана 

Сърмаджиева 

03.2022г. 

 

Месец Април 2022г. 

№ Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1 На видеостената в голямото междучасие, в 

предварително обявени дни, да тече информация във 

педагогически 

съветник 

м.04.2022г. 
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връзка с превенция на дискриминацията в училище. 

 

2 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 (Училищен план за 

действие и изпълнение на националната стратегия за 

насърчаване и повишаване на грамотността)                                                                 

Учители по БЕ, 

НЕ и ПГ 

Април 2022г. 

3 Публикуване на реализирани инициативи, свързани с 

дейностите, проведени по училищния план, в 

училищния сайт и на електронната страница на РИО – 

Пловдив (Училищен план за действие и изпълнение на 

националната стратегия за насърчаване и повишаване 

на грамотността)                                                                 

Гатешки Април  

2022 г. 

4 Екипна среща за обсъждане на индивидуалния 

напредък и наблюдения в развитието на определените 

ученици  

 

Председател, кл. 

ръководители 

14.04.2022 

5 Проект „Международен ден на Земята всички учители 

ГЦДОУД 

м. Април 

6 Проект БДП „Рисунка на асфалт“ всички учители  

ГЦДОУД 

м.април 

7 Родителска среща V- VII клас. Мария 

Тюфекчиева 

Класни 

ръководители 

12.04.22г. 

8 Най-ефективните техники за обучението по  английски 

език. Обучение. 

Мария 

Тюфекчиева 

 

19.04.22г. 

9 Изследователският подход в обучението по 

математика. Обучение. 

Мария 

Тюфекчиева 

Димитринка 

Кушлева 

26.04.22г. 

10 Комисия за изработване на План на екип за ключови 

компетентности на класните ръководители / 

Поддържане на тясна връзка и взаимодействие между 

педагогически съветник и класните ръководители за 

Кл. 

ръководители 

01.04.22г. – 

30.04.22г. 
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прилагане на утвърдената процедура при случая на 

отстраняване на ученик от час 

11 Комисия за изработване на План на екип за ключови 

компетентности на класните ръководители / Постоянна 

връзка учител-ученик -родител с цел информираност, 

организиране на образователния процес, редовно 

посещение на учебните занятия. 

 Кл. 

ръководители 

01.04.22г. – 

30.04.22г. 

12 Комисия за изработване на План на екип за ключови 

компетентности на класните ръководители / 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 

01.04.22г. – 

30.04.22г. 

13 Комисия за изработване на План на екип за ключови 

компетентности на класните ръководители / Съвместна 

работа с учителите в ГЦДОУД - работни срещи: 

Кл. 

ръководители 

учители 

ГЦДОУД 

01.04.22г. – 

30.04.22г. 

14 Събиране и изнасяне на отпадъци Ръководител на 

обекта 

01.04.2022- 

30.04.2022 

15 Следене за състоянието на приеманите храни Отговорно лице 01.04.2022- 

30.04.2022 

16 Дезинфекция на работни повъхности и помещения Ръководител на 

обекта 

01.04.2022- 

30.04.2022 

17 Осигуряване на лична хигиена на служителите, които 

са в пряк контакт с храните 

Ръководител на 

обекта 

01.04.2022- 

30.04.2022 

18 Обучение на служителите, които са в пряк контакт с 

храните 

Ръководител на 

обекта 

01.04.2022- 

30.04.2022 

19 Водене на борба с вредителите по храните Ръководител на 

обекта 

01.04.2022- 

30.04.2022 

20 Ограничаване на опасност от хранителен инцидент Кризисен екип 

на действие 

01.04.2022- 

30.04.2022 

21 Обсъждане информация за хода на дейността.                                                                          Комисията за 

кариерно 

развитие в 

системата на 

училищното 

образование и 

предучилищно 

м. Април 
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възпитание и 

подготовка 

22 „Лазаровден и Цветница“- пролетни празници Учители ПГ 15.04.22г. 

23 Организационна дейност: сбирка на екипа за 

уточняване организацията на тържеството за края на 

УГ 

Учители ПГ 26.04.22 г. 

24 Предоставяне на информация и снимков материал за 

проведени събития през , които да бъдат публикувани в 

сайта на училището. Необходимо е всеки учител да 

изпрати снимки (формат JPG) на съответния 

отговорник във вид, готов за качване, материали, 

отразяващи дейността му. Трябва да има заглавие и 

текст. 

 

З. Гатешки, 

всички 

преподаватели 

Месец Април 

2022г. 

25 Ежеседмично обновяване сайта на училището с 

информация за проведени събития в ОУ „Кочо 

Честеменски”; постижения на ученици; проведена 

добра практика. 

 

З. Гатешки,  

УЧИТЕЛ ПО ИТ 

Месец Април 

2022г. 

26 Рекламиране на разнообразните училищни дейности и 

предстоящи събития чрез поставения в партера екран. 

 

 УЧИТЕЛ ПО 

ИТ 

Месец Април 

2022г. 

27 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”.  

 

УЧИТЕЛ ПО 

ИТ, М. 

Караджова 

Месец Април 

2022г. 

28 Родителска среща с родителите на ученици от ПГ и 

учениците 1 – 4 клас 

Кл. р-ли 1-4 кл. 

Учители в ПГ 

м. Април 

29 Изготвяне на тематични табла за празниците Кл. р-ли 1-4 кл. 

Учители в ПГ 

м. Април 

30 Участие в квалификационни обучения и курсове Кл. р-ли 1-4 кл. 

Учители в ПГ 

м. Април 



7
9 

 

31 Състезания към СБНУ; „Математика без граници“; 

„Математическо кенгуру“ 

Състезание по краснопис в I-ви клас 

„Знам и мога“ IV клас 

Олимпиада по математика IV клас 

 

Кл. р-ли 1-4 кл. 

 

м. Април 

32 Празник на буквите -1 клас.  

 

Кл. р – ли 1 клас м. Април 

33 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, 

училищен 

психолог 

М.10.2021 – 

м. 05.2022 

34 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  

 

М.10.2021 – 

м. 05.2022, 

според плана 

за 

квалификацио

нна дейност 

35 Провеждане на индивидуални консултации с деца, 

понасящи или извършили тормоз. 

 

Председателя на 

УКСПТ  

 

М.10.2021 – 

м. 05.2022 

36 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 

М.10.2021 – 

м. 05.2022 

37 Провеждане на тематични часове на класа, свързани с 

превенция на училищния тормоз и насилие. 

 

Класните 

ръководители 

Според 

годишното 

разпределени

е 

38 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, 

Според 

годишното 

разпределени

е 
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 учители в 

ГЦДОУД 

39 При необходимост включване на експерти от 

заинтересовани страни при реализиране на дейности, 

свързани с превенция на тормоза между ученици в 

училище. 

Педагогически 

съветник, 

училищен 

психолог 

М.10.2021 – 

м. 05.2022 

40 Иницииране на работа по случай, включително 

насочване на случая към други служби. 

Председател 

УКСПТ 

М.10.2021 – 

м. 05.2022 

41 Обсъждане между учениците и учителя/ класния 

ръководител с цел изясняване на възникнал проблем, 

влиянието върху всички участници и свидетели, 

последствията, както и възможните решения. 

 

Учител/ класен 

ръководител 

М.10.2021 – 

м. 05.2022 

42 Съвместни действия между учител/ класен 

ръководител и педагогически съветник, и включване на 

външни специалисти  при необходимост. 

 

Педагогически 

съветник 

М.10.2021 – 

м. 05.2022 

43 Използване на посредник при разрешаване на 

конфликт, при необходимост. 

 

Педагогически 

съветник 

М.10.2021 – 

м. 05.2022 

44   Провеждане на тематични родителски срещи при 

необходимост. 

 

Класни 

ръководители 

М.10.2021 – 

м. 05.2022 

45   Сътрудничество между учителите – споделяне на 

конструктивни подходи                                                                                        

и       иновативни методи  за преподаване и оценяване 

на резултатите на  учениците   за постигане на по-

добри резултати.                      

всички учители месец април 

46  Представяне и обсъждане новости в образователната 

система, както и темите за самообразование. 

всички учители последната 

седмица от 

месеца 

47  Организиране дарения за домове за деца и възрастни 

хора съвместно с представители на общността. 

М. Костадинова 

Р. Балездрова 

11.04.2022г. 

48  Отбелязване на Деня на книгата и авторското право –  

Родители и деца четат заедно.  

З. Богойска, М. 

Иванова, класни 

м. април 

2022г  
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 ръководители 

49   Проиграване на плана за евакуация при бедствия и 

аварии; 

М. Тахир/М. 

Янкова 

април  

50    Провеждане на профилактични прегледи от СТМ; В. Налбантова април  

51 Изложба от рисунки „ Щастливо детство“, „ Ще ти 

разкажа за моето семейство и детство“- ученици от 1-4 

клас и ПГ( Комисия за превенция и закрила на 

децата,жертви на насилие или в риск от насилие)                                               

Преподавател по 

изобразително 

изкуство, 

Учители ЦДО 

 1-4 клас, 

учители ПГ 

 

                                                                                                 

                                                                                                

Април 2022г. 

52 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 ( Комисия за 

превенция и закрила на децата,жертви на насилие или в 

риск от насилие) 

Директор, 

педагогически 

съветник 

 

Април 2022г. 

53 Класният ръководител своевременно да сведе до 

знанието на ЗДУД и Комисията за направени над 

допустимите отсъствия по  неуважителни или 

уважителни причини. 

Всички класни 

ръководители 

До 5-то число 

на месеца 

54 Проследяване за спазване на приетата „Процедура за 

отсъствия по    неуважителни причини и голям брой 

отсъствия по уважителни причини“. 

 

Председател 

Ден на 

последната 

работна 

седмица от 

месеца 

55 Оказване на подкрепа на учители и класни 

ръководители при възникнали казуси в компетенциите 

на комисията 

 

Комисия М. Април 

56 Актуализиране на съдържанието на портфолиото, при 

необходимост. 

З. Гатешки, 

УЧИТЕЛ ПО 

ИТ, Е. Кръстева 

30.04.2022 г. 
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57 Повишаване качеството на образованието на децата и 

учениците от етнически малцинства. Задържане и 

повишаване на посещаемостта на децата в училище. 

Всички учители м.04.2022 

58 Целева работа с изоставащи и застрашени от отпадане 

деца и ученици от етническите малцинства (ако има 

такива) за предотвратяване отпадането им от училище 

и подобряване на учебните постижения. 

Всички учители м.04.2022 

59 Да се включат деца и ученици от малцинствата (ако 

има такива) в организираните дейности по интереси и 

клубовете в училище с цел по-добрата им 

социализация.  

Класни 

ръководители 

м.04.2022 

60 Подкрепа на децата/учениците от малцинствени групи 

за участие в изяви, конкурси, олимпиади и  състезания 

на местно, регионално, национално и международно 

ниво в областта на науките, технологиите, изкуствата и 

спорта. 

Класни 

ръководители. 

 

Учители, 

преподаващи по 

съответните 

учебни 

предмети. 

м.04.2022 

61 Формиране на нагласи за приемане на различията 

между децата и учениците, основани на раса, 

народност, етническа принадлежност, произход, 

религия; 

Всички учители м.04.2022 

62 Взаимодействие дете/ученик––родители–учители–

медиатори/социални работници; за превенция на 

отпадането от образователната система на 

деца/ученици от малцинствени групи. 

Класни 

ръководители 

м.04.2022 

63 Прилагане на подходящи форми за взаимодействие с 

родителите. 

Разясняване на ползите и на задълженията на 

родителите за включване на децата/учениците в 

образованието.  

Повишаване уменията на родителите за грижа и 

подкрепа на децата и за взаимодействие с 

институциите. 

Психолог/ 

Педагогически 

съветник 

 

Класни 

ръководители 

м.04.2022 

64 Включване на децата/учениците от малцинствените 

групи в честване на празници, благотворителни акции 

и други събития за създаване на положително 

Класни 

ръководители 

м.04.2022 
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отношение към образованието и за приобщаване към 

средата в училище. 

65 Проучване становището на родителите на 

децата/учениците от малцинствени групи по значими 

за училищния живот теми (допитвания, анкети, 

формуляри за обратна връзка и др.) и създаване на 

условия за диалог, доверие и равнопоставеност при 

вземането на решенията за образованието и развитието 

на децата и учениците; 

Класните 

ръководители 

м.04.2022 

66 Развиване на компетентностите на педагогическите 

специалисти за работа деца/ученици в мултикултурна 

среда. 

Комисията по 

квалификации. 

 

 

м.04.2022 

67 Системно взаимодействие с родителите за развитие на 

способностите и талантите на децата/учениците от 

етнически малцинства. 

Психолог/ 

Педагогически 

съветник 

 

Класни 

ръководители 

м.04.2022 

68 Формиране на толерантност и уважение към 

етническата, националната, културната, езиковата и 

религиозната идентичност на всяко дете/ученик. 

Всички учители. м.04.2022 

69 Осигуряване на подходящи тестови методики и 

информационни материали за учениците от VII. 

 

Кл. 

Ръководители, 

педагогически 

съветник, 

комисия 

кариерно 

оринтиране 

м.април 2022 

70 „Разрешаване на конфликти. Умения за ефективно 

общуване“  

 

Диана Илиева 04.2022г. 

 

 

Месец Май 2022г. 
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№  Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1 Провеждане на занимания извън класната стая- 

в откритата класна стая на двора на училището 

– четене на открито (Училищен план за 

действие и изпълнение на националната 

стратегия за насърчаване и повишаване на 

грамотността)                                                                 

Учители ЦДО и 

БЕ – 5.кл. 

Май 2022г. 

2 Участие в  Национална седмица на детската 

книгата – ПГ и ученици 1.- 6. Клас (Училищен 

план за действие и изпълнение на националната 

стратегия за насърчаване и повишаване на 

грамотността)                                                                 

Учители НЕ, ЦДО 

и БЕ 

Май-юни 

2022г.(по график) 

3 Публикуване на реализирани инициативи, 

свързани с дейностите, проведени по 

училищния план, в училищния сайт и на 

електронната страница на РИО – Пловдив 

(Училищен план за действие и изпълнение на 

националната стратегия за насърчаване и 

повишаване на грамотността)                                                                 

Гатешки Май 2022г. 

4 Екипна среща за обсъждане на индивидуалния 

напредък и наблюдения в развитието на 

определените ученици  

 

Председател, кл. 

ръководители 

12.05.2022 

5 Участие в патронния празник на училището всички учители 

ГЦДОУД 

м. Май 

6 Участие в спортния празник на училището всички учители 

ГЦДОУД 

м. Май 

7 Участие в Празника на славянската писменост и 

култура 24 май 

всички учители 

ГЦДОУД 

м. Май 

8 Спортен празник. Мария Караджова 

Кирил Акалски 

Гергана Калинова 

Васил Стефанов 

19.05.22г. 

9 Основните дидактически принципи в 

обучението по технологии и предприемачество. 

Работна среща. 

Мария 

Тюфекчиева 

Валентина 

Бойкова 

26.05.22г. 

10 Комисия за изработване на План на екип за 

ключови компетентности на класните 

ръководители / Обсъждане на изисквания за 

провеждане на НВО в 4 клас  

Кл. ръководители 

учители 

01.05.22г. 

11 Комисия за изработване на План на екип за 

ключови компетентности на класните 

ръководители / 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 01.05.22г. – 

31.05.22г. 

12 Комисия за изработване на План на екип за 

ключови компетентности на класните 

 Кл. ръководители 01.05.22г. – 
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ръководители / Постоянна връзка учител-

ученик -родител с цел информираност, 

организиране на образователния процес, 

редовно посещение на учебните занятия. 

31.05.22г. 

13 Комисия за изработване на План на екип за 

ключови компетентности на класните 

ръководители / 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 

01.05.22г. – 

31.05.22г. 

14 Комисия за изработване на План на екип за 

ключови компетентности на класните 

ръководители / Съвместна работа с учителите в 

ГЦДОУД - работни срещи: 

Кл. ръководители 

учители ГЦДОУД 

01.05.22г. – 

31.05.22г. 

15 Събиране и изнасяне на отпадъци Ръководител на 

обекта 

01.05.2022- 

31.05.2022 

16 Следене за състоянието на приеманите храни Отговорно лице 01.05.2022- 

31.05.2022 

17 Дезинфекция на работни повъхности и 

помещения 

Ръководител на 

обекта 

01.05.2022- 

31.05.2022 

18 Осигуряване на лична хигиена на служителите, 

които са в пряк контакт с храните 

Ръководител на 

обекта 

01.05.2022- 

31.05.2022 

19 Обучение на служителите, които са в пряк 

контакт с храните 

Ръководител на 

обекта 

01.05.2022- 

31.05.2022 

20 Водене на борба с вредителите по храните Ръководител на 

обекта 

01.05.2022- 

31.05.2022 

21 Ограничаване на опасност от хранителен 

инцидент 

Кризисен екип на 

действие 

01.05.2022- 

31.05.2022 

22  Срещи с ученици, учители, родители.                                                                  Комисията за 

кариерно развитие 

в системата на 

училищното 

образование и 

предучилищно 

възпитание и 

подготовка 

м. Май 

23 „Ден на Европа“- викторина Учители ПГ 09.05.22г. 

24 „Патронен празник“ Учители ПГ 11.05.22 г. 

25 Пролетен училищен спортен празник Учители ПГ 19.05.22г. 

26 Организационна дейност: отчет на дейността на 

екипа за 2021/2022г. и анализ на резултатите от 

изходните нива на диагностични процедури 

Учители ПГ 23.05.22 г. 

27 Родителска среща: отчет на постигнатите 

резултати през втория учебен срок; 

Учители ПГ 23.05.22 г. 

28 Предоставяне на информация и снимков 

материал за проведени събития през , които да 

бъдат публикувани в сайта на училището. 

Необходимо е всеки учител да изпрати снимки 

(формат JPG) на съответния отговорник във 

З. Гатешки, 

всички 

преподаватели 

Месец Май 2022г. 
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вид, готов за качване, материали, отразяващи 

дейността му. Трябва да има заглавие и текст. 

 

29 Ежеседмично обновяване сайта на училището с 

информация за проведени събития в ОУ „Кочо 

Честеменски”; постижения на ученици; 

проведена добра практика. 

 

З. Гатешки, 

УЧИТЕЛ ПО ИТ 

Месец Май 2022г. 

30 Рекламиране на разнообразните училищни 

дейности и предстоящи събития чрез 

поставения в партера екран. 

 

УЧИТЕЛ ПО ИТ Месец Май 2022г. 

31 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”.  

 

УЧИТЕЛ ПО ИТ, 

М. Караджова 

Месец Май 2022г. 

32 Подреждане, украсяване и опазване  на 

класните стаи 

Кл. р-ли 1-4 кл. 

Учители в ПГ 

м. Май 

33 Изготвяне на тематични табла за празниците Кл. р-ли 1-4 кл. 

Учители в ПГ 

м. Май 

34 Спортен празник 

 

 

Кл. р-ли 1-4 кл. 

Учители в ПГ 

м. Май 

35 Участие в квалификационни обучения и 

курсове 

Кл. р-ли 1-4 кл. 

Учители в ПГ 

м. Май 

36 Патронен празник на училището Кл. р-ли 1-4 кл. 

Учители в ПГ 

м. Май 

37 Провеждане на тестове по отделните предмети - 

в края на учебната година 

Провеждане на тест по БДП –  

II-ри учебен срок 

Кл. р-ли 1-4 кл. 

Учители в ПГ 

Десимира 

Миткова 

 

м. Май 

38 Организация, провеждане на НВО.  

Анализ обсъждане на резултатите от НВО 

Кл. р-ли 1-4кл 

 

м. Май 

39 Заявка на учебници за учебната 2022-

2023година. 

Кл. р-ли 1-4кл 

 

м. Май 

40 Изготвяне на тематични табла за празниците Кл. р-ли 1-4 кл. 

Учители в ПГ 

м. Май 

41 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, 

училищен 

психолог 

М.10.2021 – м. 

05.2022 

42 Повишаване на квалификацията на персонала за 

справяне в ситуации на тормоз, когато е 

установена необходимост от повишаване на 

Председателя на 

УКСПТ  

 

М.10.2021 – м. 

05.2022, според 

плана за 
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компетенциите в тази област. 

 

квалификационна 

дейност 
43 Провеждане на индивидуални консултации с 

деца, понасящи или извършили тормоз. 

 

Председателя на 

УКСПТ  

 

М.10.2021 – м. 

05.2022 

44   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 

М.10.2021 – м. 

05.2022 

45   Провеждане на тематични часове на класа, 

свързани с превенция на училищния тормоз и 

насилие. 

 

Класните 

ръководители 

Според 

годишното 

разпределение 

46  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 

47  При необходимост включване на експерти от 

заинтересовани страни при реализиране на 

дейности, свързани с превенция на тормоза 

между ученици в училище. 

Педагогически 

съветник, 

училищен 

психолог 

М.10.2021 – м. 

05.2022 

48  Иницииране на работа по случай, включително 

насочване на случая към други служби. 

Председател 

УКСПТ 
М.10.2021 – м. 

05.2022 
49   Обсъждане между учениците и учителя/ 

класния ръководител с цел изясняване на 

възникнал проблем, влиянието върху всички 

участници и свидетели, последствията, както и 

възможните решения. 

 

Учител/ класен 

ръководител 

М.10.2021 – м. 

05.2022 

50    Съвместни действия между учител/ класен 

ръководител и педагогически съветник, и 

включване на външни специалисти  при 

необходимост. 

 

Педагогически 

съветник 

М.10.2021 – м. 

05.2022 

51 Използване на посредник при разрешаване на 

конфликт, при необходимост. 

 

Педагогически 

съветник 

М.10.2021 – м. 

05.2022 

52 Провеждане на тематични родителски срещи 

при необходимост. 

 

Класни 

ръководители 

М.10.2021 – м. 

05.2022 

53 Сътрудничество между учителите – споделяне 

на конструктивни подходи                                                                                        

и       иновативни методи  за преподаване и 

оценяване на резултатите на  учениците   за 

постигане на по-добри резултати.                      

всички учители месец май 
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54 Представяне и обсъждане новости в 

образователната система, както и темите за 

самообразование. 

всички учители последната 

седмица от месеца 

55 Организиране среща с родители на тема-„Аз съм 

добър родител“ 

С. Радева 13.05.2022г. 

56 Патронен празник на училището З. Богойска, М. 

Иванова, Л. 

Хаджиева, Г. 

Николова, класни 

ръководители и 

определени със 

заповед на 

директора 

учители 

11.05.2022г  

57 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 

 

24.05.22 г. 

58 Анализ на здравния статус на работниците и 

служителите, извършен от СТМ; 

В. Налбантова Май 

59 Провеждане на периодичен инструктаж на 

работниците и служителите за всяко 

тримесечие; 

С. Войводова Май 

60 Анкета „ Страхувам ли се ? От какво? С 

ученици от 5-7 клас ( Комисия за превенция и 

закрила на децата,жертви на насилие или в риск 

от насилие) 

 

Класни 

ръководители 5-

7кл.  

Педагогически 

съветник  

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                       

 

м. май 2022г. 
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61 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 ( Комисия за превенция 

и закрила на децата,жертви на насилие или в 

риск от насилие) 

Директор, 

педагогически 

съветник 

 

м. май 2022г. 

62 Идентифициране на ученици, които имат 

необходимост от обща подкрепа 

Класен 

ръководител, 

педагогически 

съветник, 

Логопед 

до 31.05. 

63 Екипна работа на учителите от даден клас Класен 

ръководител, 

учители 

до 31.05. 

64 Идентифициране на ученици със СОП Класни 

ръководители, 

учители, логопед, 

ресурсен учител, 

психолог, ЕПЛР 

до 31.05. 

65 Оценка на потребности на ученици със СОП ЕПЛР до 31.05. 

66 Логопедична терапия, рехабилитация и 

консултации 

Логопед до 31.05. 

67 Психологическа подкрепа, психо- социална 

рехабилитация и 

консултации 

Педагогически 

съветник/ 

психолог 

до 31.05. 

68 Превантивни мерки за недопускане отпадане от 

училище 

Директор, зам.-

директор, класен 

ръководител, 

учител, 

психолог 

до 31.05. 

69 Организиране и провеждане на кампания „ 

Пътеводител за родители“ 

Директор, класен 

ръководител, 

учител, 

педагогически 

съветник 

до 31.05. 
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70 Стимулиране участието на деца с изявени дарби 

в състезания и 

Олимпиади 

Класен 

ръководител, 

учител 

до 31.05. 

71 Награждаване на ученици Директор, 

заместник- 

директори 

До 31.05 

72 Дейности на училищната библиотека, свързани 

с четивна грамотност 

Библиотекар, 

класен 

ръководител, 

учител 

До 31.05 

73 Кариерно ориентиране и консултиране в 

класовете от 3 до 7 

Педагогически 

съветник, 

кариерен 

консултант 

До 31.05 

74 Съвместни дейности с МКБППМН УКБППМН, 

директор, районна 

администрация 

До 31.05 

75 Обучение на педагогически 

специалисти 

Директор, 

председатели 

на ЕКК 

По график, 

заложен в План за 

квалификация 

76 Класният ръководител своевременно да сведе до 

знанието на ЗДУД и Комисията за направени 

над допустимите отсъствия по  неуважителни 

или уважителни причини. 

Всички класни 

ръководители 

До 5-то число на 

месеца 

77 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. 

Всички класни 

ръководители 

Ден на последната 

работна седмица 

от месеца 

78 Актуализиране на съдържанието на З. Гатешки, 

УЧИТЕЛ ПО ИТ, 

30.05.2022 г. 
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портфолиото, при необходимост. Е. Кръстева 

79 Повишаване качеството на образованието на 

децата и учениците от етнически малцинства. 

Задържане и повишаване на посещаемостта на 

децата в училище. 

Всички учители м.05.2022 

80 Целева работа с изоставащи и застрашени от 

отпадане деца и ученици от етническите 

малцинства (ако има такива) за предотвратяване 

отпадането им от училище и подобряване на 

учебните постижения. 

Всички учители м.05.2022 

81 Да се включат деца и ученици от малцинствата 

(ако има такива) в организираните дейности по 

интереси и клубовете в училище с цел по-

добрата им социализация.  

Класни 

ръководители 

м.05.2022 

82 Подкрепа на децата/учениците от малцинствени 

групи за участие в изяви, конкурси, олимпиади 

и  състезания на местно, регионално, 

национално и международно ниво в областта на 

науките, технологиите, изкуствата и спорта. 

Класни 

ръководители. 

 

Учители, 

преподаващи по 

съответните 

учебни предмети. 

м.05.2022 

 83 Формиране на нагласи за приемане на 

различията между децата и учениците, основани 

на раса, народност, етническа принадлежност, 

произход, религия; 

Всички учители м.05.2022 

84 Взаимодействие дете/ученик––родители–

учители–медиатори/социални работници; за 

превенция на отпадането от образователната 

система на деца/ученици от малцинствени 

групи. 

Класни 

ръководители 

м.05.2022 

85 Прилагане на подходящи форми за 

взаимодействие с родителите. 

Разясняване на ползите и на задълженията на 

родителите за включване на децата/учениците в 

образованието.  

Повишаване уменията на родителите за грижа и 

подкрепа на децата и за взаимодействие с 

Психолог/ 

Педагогически 

съветник 

 

Класни 

ръководители 

м.05.2022 
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институциите. 

86 Включване на децата/учениците от 

малцинствените групи в честване на празници, 

благотворителни акции и други събития за 

създаване на положително отношение към 

образованието и за приобщаване към средата в 

училище. 

Класни 

ръководители 

м.05.2022 

87 Проучване становището на родителите на 

децата/учениците от малцинствени групи по 

значими за училищния живот теми (допитвания, 

анкети, формуляри за обратна връзка и др.) и 

създаване на условия за диалог, доверие и 

равнопоставеност при вземането на решенията 

за образованието и развитието на децата и 

учениците; 

Класните 

ръководители 

м.05.2022 

88 Развиване на компетентностите на 

педагогическите специалисти за работа 

деца/ученици в мултикултурна среда. 

Комисията по 

квалификации. 

Всички учители. 

м.05.2022 

89 Системно взаимодействие с родителите за 

развитие на способностите и талантите на 

децата/учениците от етнически малцинства. 

Психолог/ 

Педагогически 

съветник. Класни 

ръководители 

м.05.2022 

90 Формиране на толерантност и уважение към 

етническата, националната, културната, 

езиковата и религиозната идентичност на всяко 

дете/ученик. 

Всички учители. м.05.2022 

91 „Дисциплината в училище днес" Марина Бойчева 05.2022г. 

 

Месец Юни 2022г. 

№ Тема/ Дейности Отговорник Срок 

1 Трето планирано заседание Комисия м.06.2022 

2 Заседание за отчитане на резултатите и за 

срещаните трудности  по конкретните дейности. 

Изготвяне на доклад до директора. 

 

Председател, кл. 

ръководители 

16.06.2022 

3 По какъв начин информационните технологии ще 

променят образованието? Работна среща. 

 

Мария 

Тюфекчиева 

Преподавател по 

Инф.технологии 

28.06.22г. 

4 Комисия за изработване на План на екип за 

ключови компетентности на класните 

Кл. ръководители 01.06.22г. – 
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ръководители / 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 

30.06.22г. 

5 Комисия за изработване на План на екип за 

ключови компетентности на класните 

ръководители / Постоянна връзка учител-ученик -

родител с цел информираност, организиране на 

образователния процес, редовно посещение на 

учебните занятия. 

 Кл. ръководители 01.06.22г. – 

30.06.22г. 

6 Комисия за изработване на План на екип за 

ключови компетентности на класните 

ръководители / 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 

01.06.22г. – 

30.06.22г. 

7 Комисия за изработване на План на екип за 

ключови компетентности на класните 

ръководители / Съвместна работа с учителите в 

ГЦДОУД - работни срещи: 

Кл. ръководители 

учители ГЦДОУД 

01.06.22г. – 

30.06.22г. 

8 Събиране и изнасяне на отпадъци Ръководител на 

обекта 

01.06.2022- 

30.06.2022 

9 Следене за състоянието на приеманите храни Отговорно лице 01.06.2022- 

30.06.2022 

10 Дезинфекция на работни повъхности и помещения Ръководител на 

обекта 

01.06.2022- 

30.06.2022 

11 Осигуряване на лична хигиена на служителите, 

които са в пряк контакт с храните 

Ръководител на 

обекта 

01.06.2022- 

30.06.2022 

12 Обучение на служителите, които са в пряк контакт 

с храните 

Ръководител на 

обекта 

01.06.2022- 

30.06.2022 

13 Водене на борба с вредителите по храните Ръководител на 

обекта 

01.06.2022- 

30.06.2022 

14 Ограничаване на опасност от хранителен 

инцидент 

Кризисен екип на 

действие 

01.04.2022- 

30.06.2022 

15 Оценка за дейността на комисията през 

изминалата година.                                                                    

Комисията за 

кариерно развитие 

в системата на 

училищното 

образование и 

предучилищно 

възпитание и 

подготовка 

м. Юни 

16 „Изпращане в първи клас“-тържество Учители ПГ 01.06.22г. 

17 Предоставяне на информация и снимков материал 

за проведени събития през , които да бъдат 

публикувани в сайта на училището. Необходимо е 

всеки учител да изпрати снимки (формат JPG) на 

съответния отговорник във вид, готов за качване, 

материали, отразяващи дейността му. Трябва да 

З. Гатешки, 

всички 

преподаватели 

Месец Юни 

2022г. 
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има заглавие и текст. 

 

18 Ежеседмично обновяване сайта на училището с 

информация за проведени събития в ОУ „Кочо 

Честеменски”; постижения на ученици; проведена 

добра практика. 

 

З. Гатешки,  

УЧИТЕЛ ПО ИТ 

Месец Юни 

2022г. 

19 Рекламиране на разнообразните училищни 

дейности и предстоящи събития чрез поставения в 

партера екран. 

 

УЧИТЕЛ ПО ИТ Месец Юни 

2022г. 

20 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”.  

 

М. Караджова Месец Юни 

2022г. 

21 Приемане и предаване на безплатните учебници и 

единни изисквания за опазването им 

Учители в ПГ; Кл. 

р-ли  

Домакин на 

училището 

м. Юни 

22 Провеждане на тестове по отделните предмети - в 

края на учебната година 

Провеждане на тест по БДП –  

II-ри учебен срок 

Кл. р-ли 1-4 кл. 

Учители в ПГ 

Десимира 

Миткова 

 

м. Юни 

23 Изготвяне на годишен доклад от 

Координационния съвет и препоръки за създаване 

на по-сигурна образователна среда. 
 

Председател 

УКСПТ 

м.06.2022 

24 Водене на училищен дневник със случаи и 

управление на информацията. 

Председател 

УКСПТ 

М.09.2021 – м. 

06.2022 

25 Сътрудничество между учителите – споделяне на 

конструктивни подходи                                                                                        

и       иновативни методи  за преподаване и 

оценяване на резултатите на  учениците   за 

постигане на по-добри резултати.                      

всички учители месец юни 

26 Представяне и обсъждане новости в 

образователната система, както и темите за 

самообразование. 

всички учители последната 

седмица от 

месеца 

27 Обсъждане резултатите от НВО-4 и 7 клас-среща 

на Комисията с родители от общността. 

Р. Балездрова 

С. Радева 

М. Костадинова 

21.06.2022г. 

28 Поетапно закриване на учебната 2021/2022 

година и тържествено връчване на дипломите на 

Всички членове 

на комисията, 

класни 

30.06.2022 г. 
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седмокласниците./ според ситуацията/ ръководители 

29 Годишен анализ на дейността  на комисията по 

отношение на ЗБУТ; 

С. Войводова юни 

30 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 

31 Проследяване за спазване на приетата 

„Процедура за отсъствия по    неуважителни 

причини и голям брой отсъствия по уважителни 

причини“. 

 

Председател 

Ден на 

последната 

работна седмица 

от месеца 

32 Заседание на комисията 

 

Комисия М. Юни 

33 Актуализиране на съдържанието на портфолиото, 

при необходимост. 

З. Гатешки, Е. 

Кръстева 

30.06.2022 г. 

34 Повишаване качеството на образованието на 

децата и учениците от етнически малцинства. 

Задържане и повишаване на посещаемостта на 

децата в училище. 

Всички учители м.06.2022 

35 Целева работа с изоставащи и застрашени от 

отпадане деца и ученици от етническите 

малцинства (ако има такива) за предотвратяване 

отпадането им от училище и подобряване на 

учебните постижения. 

Всички учители м.06.2022 

36 Да се включат деца и ученици от малцинствата 

(ако има такива) в организираните дейности по 

интереси и клубовете в училище с цел по-добрата 

им социализация.  

Класни 

ръководители 

м.06.2022 

37 Подкрепа на децата/учениците от малцинствени 

групи за участие в изяви, конкурси, олимпиади и  

състезания на местно, регионално, национално и 

международно ниво в областта на науките, 

технологиите, изкуствата и спорта. 

Класни 

ръководители. 

 

Учители, 

преподаващи по 

съответните 

учебни предмети. 

м.06.2022 
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 38 Формиране на нагласи за приемане на различията 

между децата и учениците, основани на раса, 

народност, етническа принадлежност, произход, 

религия; 

Всички учители м.06.2022 

39 Взаимодействие дете/ученик––родители–

учители–медиатори/социални работници; за 

превенция на отпадането от образователната 

система на деца/ученици от малцинствени групи. 

Класни 

ръководители 

м.06.2022 

40 Прилагане на подходящи форми за 

взаимодействие с родителите. 

Разясняване на ползите и на задълженията на 

родителите за включване на децата/учениците в 

образованието.  

Повишаване уменията на родителите за грижа и 

подкрепа на децата и за взаимодействие с 

институциите. 

Психолог/ 

Педагогически 

съветник 

Класни 

ръководители 

м.06.2022 

41 Включване на децата/учениците от 

малцинствените групи в честване на празници, 

благотворителни акции и други събития за 

създаване на положително отношение към 

образованието и за приобщаване към средата в 

училище. 

Класни 

ръководители 

м.06.2022 

42 Проучване становището на родителите на 

децата/учениците от малцинствени групи по 

значими за училищния живот теми (допитвания, 

анкети, формуляри за обратна връзка и др.) и 

създаване на условия за диалог, доверие и 

равнопоставеност при вземането на решенията за 

образованието и развитието на децата и 

учениците; 

Класните 

ръководители 

м.06.2022 

43 Развиване на компетентностите на 

педагогическите специалисти за работа 

деца/ученици в мултикултурна среда. 

Комисията по 

квалификации. 

Всички учители. 

м.06.2022 

44 Системно взаимодействие с родителите за 

развитие на способностите и талантите на 

децата/учениците от етнически малцинства. 

Психолог/ 

Педагогически 

съветник. Класни 

ръководители 

м.06.2022 

45 Формиране на толерантност и уважение към 

етническата, националната, културната, езиковата 

Всички учители. м.06.2022 
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и религиозната идентичност на всяко 

дете/ученик. 

 

 

Месец август 

№ Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1 Провеждане на периодичен инструктаж на 

работниците и служителите за всяко тримесечие. 

С. Войводова Август 
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ТЕМАТИЧЕН ПЛАН  НА  ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ОУ“КОЧО 

ЧЕСТЕМЕНСКИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г. 

 

 

№ Срок Тематика Отговорник Докладва 

1. месец 

септември 

   

  1.              1.Информация за 
здравословното състояние на 
учениците от медицинското лице, 
обслужващо училището 

Директор  

 

Д-р Бойка  

Паскалева 

 

2.             2. Обсъждане и приемане на 
ИУП на ученици със СОП 

Директор Психолог, 

педагогически 

съветник 

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 

Директор, 

Преподаватели 

Председатели 

на ЕКК 

 
 

 

Ул. „Севастопол” №28, гр. Пловдив 

school@chestemenski.com 

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

 

            2. Анализ на резултатите от 

анкета за училищния тормоз, 

проведена в началото на учебната 

2021-2022г и актуализиране на 

прана на УКС за противодействие 

на тормоза и насилието в 

институциите на предучилищното и 

училищното образование за 

учебната 2021-2022г 

Директор 

Комисия 

Педагогически 

съветник, 

психолог 

             3. Определяне на групи за 

занимания по интереси , съгласно 

Наредба за приобщаващо 

образование. 

Директор, 

Комисия  

Председател на 

комисия 

             4. Отчет на бюджета за 

третото тримесечие на 

календарната 2021 година. 

Директор, 

Гл.счетоводител 

 

 

Гл. счетоводител 

3. месец 

ноември 
   

   

    1.Анализ на резултатите от 

анкетата за тютюнопушенето, 

употребата на алкохол и наркотици 

и актуализиране на плана за 

превенция на тютюнопушенето, 

употребата на алкохол и наркотици 

и актуализиране на плана за 

превенция на  тютюнопушенето, 

употребата на алкохол и наркотици              

. 

Комисия, 

пед. съветник 

психолог 

Педагогически 

съветник, 

психолог 

  2. План за осигуряване на 
нормален учебен процес 
през есенно- зимния период 
на учебната година 

ЗДУД, домакин ЗДУД 



1
0
0 

 

4. 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, 

психолог 

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 

5. месец 

януари 

   

        1. Запознаване с План за 

приключване на първи учебен 

срок. 

Директор, 

ЗДУД 

 

 

Директор, 

класни 

ръководители 

 

      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 2021 година. 

Директор, 

Гл.счетоводител 

 

 

Гл. счетоводител 

     4. Анализ на ритмичността в 

проверка на знанията, отсъствията 

по неуважителни причини  и 

трудовата дисциплина. 

 

Директор ЗДУД 



1
0
1 

 

 

 

 
6. февруари    

         1. Обсъждане и отчет на 

резултатите от ОП през първия 

учебен срок.Доклад на Директора  

и ЗДУД за резултатите от 

контролната дейност през първи 

учебен срок  

Директор,  

ЗДУД 

 

 

Директор, ЗДУД 

 

       2. Отчет на дейността на 

постоянните комисии към ПС 
ЗДУД, 

 

Председатели на 

комисии 

3. Доклад на Координатора на 

процесите по приобщаващо 

образование 

ЗДУД ЗДУД 

4. Отчет на дейността на ЕКК 

и на квалификационната 

дейност 

ЗДУД 

Председатели на 

ЕКК 

Председатели 

на ЕКК 

5. Отчет на УКС за 

противодействие на тормоза 

и насилието в училище 

УКС Председател на 

УКС 

6. Доклад на училищните 

педагогически съветник и 

психолог 

Психолог, 

педагогически 

съветник 

Психолог, 

педагогически 

съветник 

7. Обсъждане на нивото на 

усвояване на 

компетентности от 

учениците и съвместни 

мерки между учителите с 

цел подобряване на 

образователните резултати 

Председател на 

комисия 

Комисия 

8.       8.Обсъждане и отчитане на 
Училищния план за изпълнение на 
Националната стратегия за 
насърчаване и повишаване на 
грамотността за периода 2021-
2022г 

Комисия Председател на 

комисии 

9.      9.Запознаване с бюджета за 
2022г 

Директор, 

Главен 

счетоводител 

Главен 

счетоводител 



1
0
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7. Март    

       1. Избор на учебници и учебни 

помагала за учебната 2022-2023г. 
Директор,  

Преподаватели 

 

ЗДУД 

     2. Обсъждане на изменения и 

допълнения в критериите и 

приемане на нови карти за оценка 

на труда на педагогическите 

специалисти 

Председатели на 

ЕКК 

ЗДУД 

10.     3 .Информация за бюджета на 
училището за  2022г 

Директор, 

Главен 

счетоводител 

Главен 

счетоводител 

   

8. 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 

2022г 

Директор 

Главен 

счетоводител 

Главен 

счетоводител 

3. Запознаване с План за 

патронен празник 
Директор, 

Комисия 

Председател на 

комисия 

9. Май    

        1.Предложения за избор на 

интереси при целодневна 

организация на учебния ден  и 

определяне броя на групите за 

Директор,  

ЗДУД 

  

ЗДУД 

Председател на 

ЕКК 
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учебната 2022- 2023г. 

      2. Предложения за избор на  

РП/ ИУЧ и ДП/ ФУЧ  за учебната 

2022- 2023г. 

ЗДУД ЗДУД 

3.Предложения за избор на 

спортни дейности, определени 

по чл. 92, ал.1 от ЗПУО за 

учебната 2022-2023г 

Директор,  

ЗДУД 

  

ЗДУД 

Кл.р-ли 

10. 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 

11. Юли    

  1.       1.Обсъждане и отчитане на 

резултатите от ОП през учебната 

година и изпълнение на Годишния 

план. 

Директор,  

ЗДУД 

 Кл.р-ли 

Директор 

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 

ДДДД 

Председателите 

на ЕКК на  

3. Обсъждане и анализ на 

резултатите от НВО за четвърти и 

седми клас 

Директор 

Комисия  

Председател на 

комисия 



1
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4. 4.Доклад на Директора и ЗДУД за 

резултатите от контролната 

дейност през учебната година 

Директор, ЗДУД 

 

Директор, ЗДУД 

 

4. 5.Отчет на второто  тримесечие 

на финансовата 2022г 
Директор 

Главен 

счетоводител 

Главен 

счетоводител 

12.  Август    

  1. 1.Разглеждане и приемане на 

изменения и допълнения в: 

- Правилник за 

устройството и 

дейността на училището 

- 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 показатели 

за поставяне на оценки с качествен 

показател въз основа на 

установените резултати от 

изпитванията на учениците от 

първи - трети клас 

Директор, ЗДУД, 

Председател ЕКК 

Директор, ЗДУД 

6. 6.Доклад- анализ от самооценката 

на педагогическия персонал 
Директор, ЗДУД, 

Комисия 

Директор, ЗДУД 

7. 8. Определяне на числеността и 

състава на Комисия за оценка на 

постигнатите резултати от труда на 

педагогическия персонал 

Директор, 

Преподаватели 

Директор 

13. Септември    

  1. Обсъждане и определяне на 

неучебни дни за учебната 2022-

2023г 

Директор, ЗДУД 

Комисия 

Директор, ЗДУД 
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 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 за насърчаване и 

повишаване на грамотността  

Директор, ЗДУД 

Комисия 

Директор, ЗДУД 

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 
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Утвърдил:  

Златка Алдженаби 

ДИРЕКТОР НА ОУ„КОЧО ЧЕСТЕМЕНСКИ” 

ПЛОВДИВ 

 

П   Л   А   Н 

за работата на Училищната комисия по БДП 

в ОУ „Кочо Честеменски” 

през учебната 2021 / 2022 година 

Изработили: 

Председател: Десимира Миткова 

Членове: Мария Караджова 

                 Иванка Балабурова 

Планът е приет на ПС № 13/24.08.2021г Утвърден със Заповед № РД-10-1983/30.08.2021г. на 

Директора на ОУ „Кочо Честеменски“, гр. Пловдив. 

Настоящият план е разработен и актуализиран в изпълнение на Националната стратегия за 

безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г., Плана за 

действие 2021 – 2023 г. към Националната стратегия за безопасност на движението по 

пътищата и Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата – 2021 – 2030 г. на 

МОН. Той обхваща периода на първата година от Националната стратегия за безопасност на 

движението по пътищата в Република България. 

Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година, както и при 

необходимост. 

 

 
 

 

Ул. „Севастопол” №28, гр. Пловдив 

school@chestemenski.com 

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

ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021-2022 година 

 

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

  

 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ 

 

1 

No 

2 

Наименование на 

мярката  

3 

Ефект на 

мярката 

4 

Отговорни

к по 

мярката 

5 

Индикатор и срок 

по мярката, 

докладвани на 

заседания на 

ДОККПБДП и в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП   

6 

Източник 

на 

информац

ия за 

докладван

е на 

изпълнени

ето на 

мярката 

1.1  

 

Цел:  

Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и 

оценка на политика по БДП в единна стратегическа рамка 

1.1.

1.  

Отчитане изпълнението 

на Плана за действие за 

БДП за учебната 2021-

2022 г. пред ПС  

Годишна 

отчетност на 

цялостната 

политика по   

личностното 

развитие    

Д. Миткова 

УКБДП 

Годишен доклад   

Срок: юли 2022 г. 

 

 

 

  

  

 

  

Учители, 

класни 

ръководите

ли, учители 

ГЦДОУД, 

  

 

   

1.1.

2. 

Разработване на 

годишен план-програма 

за БДП.  

 

Актуализиране на 

Годишна 

планиране на 

мерки по БДП   

Директор,  

УКБДП 

Срок: ежегодно  

15 септември 2020-

2029 г.; 

 

При необходимост 

Годишна 

план-

програма 

за БДП, 

представе

на от 
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годишния план. УКБДП и  

директора 

на 

училищет

о. 

1.1.3. Докладване на 

годишното изпълнение 

на държавната 

политика по БДП ПС и 

РУО  

 

 

 

Годишна 

отчетност на 

училищната 

политика по 

БДП - 

състояние на 

БДП, 

изпълнение 

на 

поставените 

стратегически 

цели, и 

приоритети от 

програмата на 

училището, 

свързани с 

БДП. 

Д. 

Миткова, 

УКБДП 

  Края на учебната 

година 

Доклад за 

годишното 

изпълнение 

на 

училищната 

политика по 

БДП.  

 

  

1.1.4. Планиране и финансово 

осигуряване на мерки 

по БДП в рамките на 

бюджета на училището 

Планово и 

финансово 

обезпечаване 

на мерките на 

училищно ниво   

Директор, 

главен 

счетоводи

тел 

Предвиждане на 

устойчиво 

финансиране на 

мерките по БДП    

Срок: 2021-2022 г. 

Бюджетен 

разчет 

Годишен 

доклад за 

изпълнен

ие на 

мерките 

по БДП.  

1.1.5. Изготвяне на график за 

часовете по БДП и 

утвърждаване от 

Директора. 

Учебният материал да 

се преподава съгласно 

утвърдените учебни 

програми за 1-7 клас, 

като предвиденият 

учебен материал се 

разпределя, както 

следва: 

Обезпечаване и 

ефективно 

планиране на 

учебния процес 

Д. 

Миткова, 

Учители, 

класни 

ръководит

ели 

Срок: 15.09.2021 г. Класни 

ръководи

тели, 

УКБДП 
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1 клас – 9 ч.; 

2 клас – 6 ч.; 

3 клас – 6 ч; 

4 клас- 6 ч.; 

5 клас – 5 ч.; 

6 клас – 5 ч.; 

7 клас – 5 ч. 

 

1.1.6. В началото на учебната 

година класните 

ръководители в ЧК да 

запознаят учениците с 

пътно-транспортната 

обстановка в района на 

училището и да 

проведат беседа-

разговор за 

поведението на 

учениците, като 

участници в пътното 

движение. 

Осигуряване 

безопасността 

и здравето на 

учениците 

Класни 

ръководит

ели 

Срок: 30.09.2021 г. Класни 

ръководи

тели, 

УКБДП 

1.1.7. Кл. р-ли на 3 и 4 клас да 

раздадат на родителите 

за попълване 

декларации, в които да 

определят кой ще води 

и прибира детето от 

училище, или то само 

ще се придвижва. 

За всеки ученик от 1 и 2 

клас да се определи 

съвместно с родителите 

му, в маршрутен лист, 

най-безопасния път от 

дома до училището и 

обратно. На учениците 

от 3 и 4 клас да се 

припомнят безопасните 

маршрути за тяхното 

Осигуряване 

безопасността 

и здравето на 

учениците 

Класни 

ръководит

ели   1-4 

клас 

Срок: 30.09.2021 г. Класни 

ръководи

тели, 

УКБДП 
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движение. 

 

 

1.1.8. УКБДП осъществява 

контрол на различни 

форми на обучение 

(уроци, петминутки, 

извънкласни форми); 

коректно попълване на 

тетрадка за 

инструктажи;  

Отчетност на 

заложените в 

Годишния план 

дейности 

Д. 

Миткова,  

М. 

Караджова

; 

И. 

Балабуров

а 

Срок: 15.09.2021 г. 

– 14.09.2022 г. 

УКБДП 

1.1.9. Осигуряване на 

необходимите учебни 

средства / учебни 

помагала и табла по 

БДП/ за учениците и 

методични ръководства 

за учителите; 

изработване на 

начални, периодични и 

извънредни 

инструктажи за 

безопасно поведение на 

учениците на 

територията на 

училището, в часовете, 

междучасията и 

ваканциите. 

Осигуряване на 

качествен и 

безопасен 

учебен процес 

Училищно 

ръководст

во, класни 

ръководит

ели, 

УКБДП 

Срок: 30.09.2021 г. Учители, 

класни 

ръководи

тели 

1.1.1

0. 

Класните ръководители 

1 - 4  клас извършват 

срочна тестова 

проверка на всеки 

ученик за определяне 

качеството на 

обучението по БДП във 

всеки клас в края на 

първи и втори учебен 

срок. 

 

Повишаване на 

информираност

та на 

учениците в 

областта на 

БДП 

Класни 

ръководит

ели 1 -4 

клас 

Срок: януари, май, 

юни 2021 г. 

Класни 

ръководи

тели, 

УКБДП 

1.1.1 Регулярно извършване Повишаване на Д. Срок: ежегоден; Учители, 
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1. на квалификационно – 

методическа дейност с 

учителите, които 

преподават правилата 

за БДП по пътищата. 

 

 

качеството на 

учебния процес 

Миткова,  

УКБДП 

15.09.2021 г. – 

14.09.2022 г.. 

УКБДП 

1.1.1

2. 

Регулярно заседаване 

на УКБДП за 

изпълнение на 

месечните и годишни 

задачи, заложени в 

Годишния план 

Отчетност и 

планиране на 

политиката по 

БДП 

Д. 

Миткова 

М. 

Караджова 

И. 

Балабуров

а 

Срок: всяка 

последна сряда от 

месеца  

Учители, 

УКБДП 

1.2 Цел: 

Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на 

сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от БДП 

1.2.1. Прилагане на единна 

комуникационна 

стратегия по БДП 

Провеждане 

на добра 

комуникация 

с 

общественост

та и медийно 

присъствие 

чрез сайта на 

училището 

 

УКБДП,  

г-н З. 

Гатешки 

Активна медийна 

политика, 

популяризиране на 

осъществените 

дейности от плана – 

програмата на 

УКБДП 

Срок: 15.09.2021 г. 

– 14.09.2022 г. 

Официална 

интернет 

страница на 

училището 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ 

ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

 

2.1 Цел: 

Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с 

пътната система като участници в движението по пътищата 
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2.1.1. Оптимизирано 

обучение на деца и 

ученици по БДП в 

системата на 

образованието в 

единна концептуална 

рамка: 

- осъвременяване на 

учебната 

документация;  

- заделяне на 

финансови, 

технически и 

човешки ресурси 

за обезпечаване на 

обучението по 

БДП;  

- определяне на 

конкретни 

образователни 

цели като 

минимални 

изисквания за 

обучение по БДП 

в детските градини 

и училищата;  

- интегриране на 

темите по БДП в 

темите от 

учебното 

съдържание по 

общообразователн

ите учебни 

предмети; 

- използване на 

учебни материали 

и подходи, 

адаптирани както 

към възрастта и 

зрелостта на 

обучаваните, така 

и към духа на 

времето; 

- обучение с 

натрупване, при 

което всяко ниво 

Подобрено 

управление 

на дейностите 

за възпитание 

и обучение на 

децата и 

учениците по 

БДП  

Подготвени 

деца и 

ученици в 

областта на 

БДП. 

 

Директор, 

класни 

ръководите

ли, учители 

по БД 

УКБДП,    

Изпълнени мерки 

за подобряване 

обучението на 

деца и ученици 

по БДП.  

Срок: 15.09.2021 г. 

– 14.09.2022 г. 

Докладвана 

от 

учителите 

информаци

я -  в 

годишния 

доклад за 

изпълнение 

на 

политиката 

по БДП. 
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на обучение 

надгражда 

предишното с цел 

приемственост и 

ефективен 

напредък; 

- подпомагане на 

учителите в 

прилагането на 

националната 

политика по 

обучение в 

областта на БДП; 

- насоченост на 

БДП не само към 

придобиване на 

знания и 

разбиране на 

правилата за 

движение, но и 

към промяна на 

нагласите и 

мотивацията; 

- практическа 

насоченост на 

уроците - да се 

провеждат не само 

в класната стая, но 

също така да 

включват 

обучение и опит 

на практика - 

както в защитена 

среда, така и в 

реални условия, 

адаптирани към 

ролята, която имат 

в системата за 

движение. 

 Съвместно с 

общинските 

ръководства да се 

осигури обезопасяване 

района на училището – 

подходяща пътна 

сигнализация, 

маркировка на 

Осигуряване 

безопасността 

и здравето на 

учениците 

УКБДП Срок: ежегодно  

30 септември 

2021 г. 

 

Докладване 

от УКБДП 
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прилежащите улици и 

изкуствени неравности, 

предпазни парапети на 

входовете и забрана за 

достъп на МПС в 

училищния двор; 

поддръжка на 

осветлението в района 

училището.  

 

2.1.2. Организиране и 

провеждане на  класни 

и извънкласни 

инициативи по БДП за 

деца и ученици в 

системата на 

образованието: 

 „Да се движим 

зелено“ - 

изработка на 

флаери, флаш 

карти, рисунки, 

комикси, 

презентации, 

беседи, 

демонстрации, 

показващи 

екологично 

чистите 

варианти за 

предвижване в 

градска среда; 

 „С мама и татко 

пресичам аз“ – 

организиране и 

провеждане 

съвместно с 

родители; 

 

 

 

 

Подкрепа за 

творческите 

изяви на 

децата по 

темата за 

БДП. 

 

 

 

 

 

 

 

Съвместна 

инициатива на 

децата от ПГ и 

родители с цел 

формиране на 

умения за 

осъществяване 

на екипност и 

партньорство 

между 

институция и 

семейство. 

Развиване на 

знания и 

умения за 

интегриране на 

информацията 

по БДП в 

реални 

Учители, 

класни 

ръководите

ли, учители 

ГЦДОУД  

Изпълнени 

извънкласни 

инициативи по 

БДП за деца и 

ученици в 

системата на 

образованието. 

Срок:  

Октомври 2021 г.  

 

 

 

 

 

Март 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Април 2022 г. 

 

 

 

15.09.2021 г. – 

30.06.2022 г. 

/в зависимост от 

Докладвана 

от 

учителите 

информаци

я -  в 

годишния 

доклад за 

изпълнение 

на 

политиката 

по БДП. 
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 Пролетен 

конкурс за 

рисунка на 

асфалт на тема 

„Играя 

безопасно“; 

 

 

 Посещение на 

представители 

от КАТ Пловдив 

и II РУ 

ситуации 

 

Повишаване на 

знанията и 

уменията на 

учениците, чрез 

демонстрации и 

практически 

упражнения 

епидемиологична

та обстановка в 

страната/ 

2.1.3. Ограничаване на 

рисковете от ПТП при 

осъществяване на 

организиран превоз на 

деца, свързан с учебна 

и/или извънучебна 

дейност в системата на 

предучилищното и 

училищно образование.  

Усъвършенства

не на контрола 

за безопасен 

превоз на деца 

и ученици в 

пътните 

превозни 

средства. 

Директор,  

УКБДП 

Изпълнени мерки 

за ограничаване 

на рисковете от 

ПТП при 

осъществяване на 

организиран 

превоз на деца.  

Срок: 15.09.2021 г. 

– 14.09.2022 г. 

Докладвана 

от 

учителите 

информаци

я -  в 

годишния 

доклад за 

изпълнение 

на 

политиката 

по БДП. 

 

2.1.4. Провеждане на 

кампании, насочени 

към деца и ученици.  

 

Подготвени 

деца и 

ученици в 

областта на 

БДП. 

Повишаване 

на 

информирано

стта за 

рисковите 

фактори, 

свързани с  

безопасностт

а на 

движението 

УКБДП, 

учители, 

класни 

ръководите

ли 

Изпълнени 

кампанийни 

инициативи в 

областта на БДП, 

насочени към 

деца и ученици.   

Срок: 15.09.2021 г. 

– 14.09.2022 г. 

Докладвана 

от 

учителите 

информаци

я -  в 

годишния 

доклад за 

изпълнение 

на 

политиката 

по БДП. 
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по пътищата. 

2.2 Цел: 

Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП 

2.2.1. Отбелязване на: 

 Европейската седмица 

на мобилността;   

Европейския ден без 

загинали на пътя; 

Световния ден за 

възпоменание на 

жертвите от 

пътнотранспортни 

произшествия и др.; 

Международния ден за 

безопасност на 

движението по пътищата  

 

Популяризиран

е на политиката 

за БДП чрез 

създаване на 

презентации, 

флаери, 

провеждане на 

беседи 

УКБДП, 

учители, 

класни 

ръководите

ли, учители 

ГЦДОУД 

Срок: ежегодно;  

16.09. - 22.09.2021 

г.; 

 

27.09.2021 г.; 

 

17.11.2021 г.; 

 

29.06.2022 г.; 

 

Докладвана 

от 

учителите 

информаци

я -  в 

годишния 

доклад за 

изпълнение 

на 

политиката 

по БДП. 
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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 2021/2022 ГОДИНА 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Приета на заседание на педагогическия съвет с Протокол № 14 / 14. 09.2021г и утвърдена със 

Заповед № РД-10-2118/ 14.09.2021г  на Директора на ОУ „Кочо Честеменски“ 

ОУ "КОЧО ЧЕСТЕМЕНСКИ" 

mailto:school@chestemenski.com
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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. 
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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 

2021 – м. 

Юни 2022г. 

 

М. Ноември 2021г. 

      

Номер Дейност Отговорник Срок 

1.  Изготвяне на програми за развитие на 

учениците с обучителни трудности. 
 

Учители, кл. 

Ръководители, 

ресурсен учител 

м. Ноември 

2021  

                                                                        

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 

2021 – 

м.май 2022 

2. Допълнително обучение по учебни 

предмети с ресурсен учител. 

 

Кл. Ръководител, 

ресурсен учител 

М. Ноември 

2021 – 

м.май 2022 

3.  Психологическа подкрепа на учениците и 

развиване на умения за учене. 

 

Педагогически 

съветник 

М.октоври 

2021 – м. 

М.юни 

2022 

 

 

 

 

 

В. Дейности, свързани с кариерно ориентиране на учениците. 



1
2
0 

 

м. Март 2022г 

Номер  Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1. Провеждане на ролеви игри и решаване 

на казуси на тема „ Моята работа“ с 

учениците от IV, VII клас. 

 

Кл. ръководители, 

педагогически 

съветник, комисия 

кариерно 

ориентиране 

м.март 

2022г 

 

м. април 2022г 

Номер  Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1. Осигуряване на подходящи тестови 

методики и информационни материали 

за учениците от VII клас. 

 

Кл. ръководители, 

педагогически 

съветник, комисия 

кариерно 

оринтиране 

м.април 

2022г 

 

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 

2021г – 

м.май 2022 

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 

2021г – 

м.май 2022 

3. Включване на учениците в извънкласни 

дейности и мероприятия- тържества, 

конкурси, състезания, концерти. 

 

Кл. Ръководители м. 

септември 

2021г – 

м.май 2022 

 

 

 

 

Д. Дейности, свързани с библиотечно-информационно обслужване. 

Номер  Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1. Осигуряване на достъп до 

училищната библиотека и до 

всички налични информационни 

Кл. ръководители м. 

Септември 
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ресурси с цел изграждане на 

навици за четене и 

компетентности за търсене и 

ползване на информация.  

 

2021г – 

м.май 2022г 

 

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

Номер  Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1. Осигуряване на медицинско лице в 

училище. 

 

директор м. 

Септември 

2021г– м. 

юни 2022г 

2.  Осигуряване на сигурна и безопасна 

материална база. 

 

Директор, 

педагогически и 

непедагогически 

персонал 

М. 

Септември 

2021 – 

м.юни 2022 

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 

2021   – м. 

Юни 2022 

5.  Включване на учениците в спортни 

дейности и мероприятия, туризъм. 

 

Кл. Ръководители, 

учители ФВС 

М. 

Септември 

2021  – м. 

Юни 2022 

 

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 

2021 – м. 

юни 2022 
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2.  Награждаване с грамоти и сертификати 

за отличен успех, високи постижения и 

принос към развитието на училището. 

 

Директор, кл. 

ръководители 

М. 

Септември 

2021 – м. 

юни 2022 

3.  Връчване на похвални писма до 

родителите на ученици с отличен успех 

и високи постижения. 

 

Директор, кл. 

ръководители 

М. 

Септември 

2021 – м. 

юни 2022 

4.  Материални награди за високи 

постижения на отделни ученици. 

 

Директор, кл. 

ръководители 

М. 

Септември 

2021 – м. 

юни 2022 

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 

2021 

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 

2021 – м. 

юни 2022 

3.  Провеждане на индивидуална работа с 

учениците, станали жертва на тормоз/ 

насилие и ученици с агресивно 

поведение от педагогически съветник. 

 

Педагогически 

съветник, училищен 

психолог 

М. 

Септември 

2021 – м. 

юни 2022 

4.  Своевременно прилагане на санкции в 

случаи на насилие. 

Директор, кл. 

ръководители 

М. 

Септември 

2021 – м. 

юни 2022 

5.  Разговори с родителите и осигуряване на 

своевременна психолигическа подкрепа 

на ученици в риск. 

 

Педагогически 

съветник, училищен 

психолог 

М. 

Септември 

2021 – м. 

юни 2022 
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6.  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, училищен 

психолог 

М. 

Септември 

2021– м. юни 

2022 

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 

2021 – м. 

юни 2022 

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, училищен 

психолог 

М. 

Септември 

2021 – м. 

юни 2022 

9. Провеждане на вътрешно училищни 

обучения на преподавателите за 

справяне с агресията на учениците, при 

заявка от тяхна страна. 

 

Педагогически 

съветник, 

кл.ръководители 

М. 

Септември 

2021 – м. 

юни 2022 

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, училищен 

психолог 

М. 

Септември 

2021 – м. 

юни 2022 

12. Съвместна работа с Дирекция за 

социално подпомагане, ДПС, 2 РПУ и 

други институции. 

Училищно 

ръководство, 

педагогически 

съветник 

М. 

Септември 

2021 – м. 

юни 2022 

                            

                                                                                                 

И. Дейности, свързани с мотивация и преодоляване на проблемното поведение. 
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Номер  Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1. Провеждане на анкета и наблюдение на 

учениците с цел подобряване на 

учебната среда. 

Кл. Ръководители, 

педагогически 

съветник, училищен 

психолог 

М. 

Септември 

2021 

2. Провеждане на тематични училищни 

конкурси и мероприятия, осигуряващи 

възможности за изява на учениците. 

 

Кл. Ръководители, 

комисия за 

олимпиади 

М. 

Септември 

2021 – м. 

Май 2022 

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 

2021– м. 

Май 2022 

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, училищен 

психолог 

М. 

Септември 

2021 – м. 

Май 2022 

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, училищен 

психолог 

М. 

Септември 

2021 – м. 

Май 2022 
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6. Осигуряване на консултации по 

отделните предмети. 

Кл. Ръководители, 

учители 

М. 

Септември 

2021 – м. 

Май 2022 

7.  Отчитане на индивидуалния напредък в 

обучението на всеки ученик и за 

придобитите компетентности – знания, 

умения и отношения. 

 

Кл. Ръководители, 

учители 

М. 

Септември 

2021 – м. 

Май 2022 

      

 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 
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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. 
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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. 

 

 

 

 

Председател:Златка Драгнева 

Членове:  Донка Йочева 

                  Мария Илчевска 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 
 

Програмата за превенция за ранно напускане в 

образователната система в ОУ "Кочо Честеменски" е разработена 

в съответствие с рамкови европейски и национални документи и 

е съобразена с цели в сферата на средното образование, 

определени на областно ниво. 

Програмата конкретизира ключовите мерки в политиките 

за превенция, интервенция и компенсиране на отпадането и 

на преждевременното напускане на училище  

Програмата има следните акценти: 

► Преимуществено разработване на мерки, свързани с превенцията, като най-

работещи по отношение справянето с риска от отпадане от училище. 

► Обмен на добри и работещи практики между заинтересованите страни в едно 

със засилена информационна дейност за популяризиране ползите от образование 

►Усъвършенстване на системата за събиране на 

постоянна и надеждна информация за движението на 

децата и учениците. 

 

 

Програмата се основава на определените в Стратегията 

водещи принципи за законосъобразност, кохерентност, 

партньорство, прозрачност и популяризиране на мерките и 

резултатите, приемственост, устойчивост на резултатите, 

своевременност, отчетност, мониторинг и контрол, иновативност. 

За целите на Програмата се прилагат определенията, дадени 

в Стратегията за намаляване дела на преждевременно 

напусналите образователната система. Като 

„преждевременно напуснали училище” се определят лицата 
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между 18 и 24 години, завършили едва основно образование 

или по-ниска образователна степен и които вече не участват 

в никаква форма на образование или обучение. „Отпадане от 

училище” е отписването от училище на ученик до 18-

годишна възраст преди завършване на последния 

гимназиален клас, ако лицето не е записано в друго 

училище. 

 
 
 

II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО В ОУ "КОЧО ЧЕСТЕМЕНСКИ" 

 
 

Една от групите с повишен риск за преждевременно 

напускане на училище още в началния етап на образование е 

групата на децата, които не са включени в системата на 

предучилищното възпитание и подготовка. Непосещаването 

на детска 

градина води до възникването на обучителни затруднения в 

училище, особено за децата от уязвимите групи, които могат да 

станат причина за преждевременното напускане на училище още 

в началните класове. 

От години в ОУ "Кочо Честеменски" няма отпаднали 

ученици по семейни причини. Не са констатирани случаи на 

родителска незаинтересованост, противоречия или 

конфликти в семейството, отрицателно влияние на домашната 

среда, бедност, етнокултурна традиция, липса на мотивация 

на родителите за получаване на образование на децата им. 

Много често обаче слабият успех като причина за 

отпадане на учениците се проявява чрез неуважителни 

отсъствия поради това, че води до губене на мотивация за 
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полагане на учебен труд и до нежелание за продължаване на 

образованието. В нашето училище ученици от тази рискова 

група няма. 

През последните  години драстично нараства броят на 
учениците, които напускат училище поради заминаване в 
чужбина. Между България и страните, към които е насочен 
основният емигрантски поток, липсват механизми за обмен 
на данни и проследяване каква част от заминалите в 
чужбина ученици продължават обучението си.  
Важна страна в работата за намаляване дела на 

преждевременно напусналите училище са социалните 

партньорства, изградени между училищата и другите 

заинтересовани страни. В тях най-голям дял имат формите на 

работа с родителите като основен партньор на училището в 

осъществяване на целите на образователно-възпитателния 

процес. 

В ОУ "Кочо Честеменски" се използват мерки за 

превенция на ранното напускане на системата, като сред тях 

са извънкласните дейности и организирането на обучение в 

ПГ. Основно се прилагат стандартни форми като: провеждане 

на консултации от учителите по учебни предмети и на 

допълнителна работа по време на ваканциите, посещения в 

домовете на учениците от класния ръководител, разговори с 

родителите и учениците, информиране на Дирекция 

”Социално подпомагане” за ученици, допуснали повече от пет 

неуважителни отсъствия за един месец, административни 

мерки за налагане на наказания за допуснати неуважителни 

отсъствия, разглеждане от Комисията за приобщаващо 

образование. Разчита се на различни форми на ученическо 

самоуправление като превенция на отпадането от училище. 

Констатирани слабости в училищните програми: 
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- Липсва конкретизация на дейностите. 

- Не са определени ресурси, срокове за изпълнението и очаквани резултати. 

- Повече са с концептуален характер, отколкото програма за действие. 

- Липсва отчитане на реализираната дейност и постигнатите резултати. 

Най-голям акцент се поставя на броя на неуважителните 

отсъствия и значително се омаловажава факторът „слаб успех 

в резултат на обучителни трудности”. Количественото 

измерение на фактора „голям брой отсъствия по неуважителни 

причини” в различните училища е различно. Не се определят 

като застрашени от отпадане всички ученици, които имат 

неуважителни отсъствия повече от броя, за който в ПДУ е 

определено наказание „забележка”, или такива със слаби 

оценки. 

Друга слабост в училищната практика е, че независимо от 

причините, пораждащи риск от отпадане, спрямо учениците се 

прилагат едни и същи мерки: посещения в домовете на 

учениците, разговори с родителите и учениците, 

административни мерки – спрени детски надбавки, наказания 

по реда упоменати в закона Закона за приобщаващо 

образование. Не се прави анализ на резултатите от 

предприетите действия и мерки и набелязване на други при 

установяване на незадоволителни резултати. Не е достатъчно 

единодействието и екипността в работата с всеки ученик – 

екипите са сформирани, но не работят съвместно върху 

изпълнението на индивидуалните програми, за периодично 

анализиране на резултатите и обсъждане на 

други мерки за въздействие, т.е. липсва индивидуален подход и 
резултатът е незадоволителен. 
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ІІІ. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 
 

1. Разработване, изпълнение и мониторинг на училищната програма за 

намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система 

чрез целенасочено единно въздействие, създаване на комплекс от мерки и 

сътрудничество на заинтересованите страни. 

2. Усъвършенстване работата на педагогическия екип по разработване и 

изпълнение на програмата, в резултат на което да намалее броят на децата и 

учениците в риск от отпадане. 

3. Увеличаване разнообразието и ефективността на прилаганите мерки и дейности 

за превенция и намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната 

система чрез подкрепа и публично оповестяване на добри практики и политики. 

В изпълнение целите на програмата се очаква да бъдат 
постигнати следните резултати: 

►приложен единен комплекс от политики, планове и 

мерки на училищно ниво, съответстващи на националните 

и основаващи се на системно наблюдение, анализ, оценка, 

редовна отчетност и прозрачност, от които да произтичат 

коригиращи действия, развиване на ресурси и насочване на 

въздействието съобразно установените потребности; 
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►подобрени резултати от обучението, измерени от НВО и 

регионални оценявания, и осигурена подходяща 

образователна подкрепа за развитието на всяко дете и 

ученик, включително на ученици от уязвими етнически 

общности и на ученици със специални образователни 

потребности; 

► повишен обхват в детските градини и училищата чрез насърчаване на записването и 
редовното посещаване. 

 
 

ІV. ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 
Мерки за реализиране 

на 
политиките 

Отговорни

к 

Срок за 
изпълне
ние 

Финансира

не 

Индикатори 

 

I. ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ 

НА УЧИЛИЩЕ 

1.1.Осигуряване на позитивна образователна среда-училищен климат, 
атмосфера на взаимоотношения, управление 
1.1.1.Разработване и изпълнение на политики в училището 

1.1.1.1.Актуализиране 

на програма за 

превенция на 

отпадането на ученици 

от образователната 

система. 

Педагоги

чески 

съветник, 

Комисия 

деца в 

риск, 

Екип за 

подкре

па и за 

личнос

тно 

развит

ие 

До 15.11. 

на 

учебната 

2021/202

2 

година. 

В 

рамки

те на 

бюдж

ета на 

ОУ 

„Кочо 

Честеменски

“ 

Разработена и 

актуализирана 

програма на 

ОУ ”Кочо 

Честеменски” . 



1
3
5 

 

1.1.1.2. Прилагане на 

специфични политики 

и мерки за превенция 

на отпадането от 

образователната 

система. 

Директо

рът на 

ОУ 

„Кочо 

Честеменск

и“. 

2021/202
2г. 

В рамките 
на 
бюджета на 

ОУ 

„Кочо 

Честеменски

“. 

Дял на 4-6 

годишните 

деца, включени 

в 

предучилищно 

възпитание и 

подготовка. 

Дял на учениците 

повтарящи класа –

общо и по 

образователни 

степени и етапи. 

 Мерки: 
1. Ежемесечно 
актуализиране на 
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    регистър на 

застрашените от 

отпадане деца; 

2. Ежемесечно 

проследяване на 

отсъствия от класен 

ръководител 

3. Включване в 

плана на 

педагогическия 

съветник на 

дейности за 

превенция на 

отпадане и работа с 

деца в риск; 

4. Проучване чрез 

анкети 
желанията за участие 

на ученици в 

извънкласни 

дейности; 

5. Прилагане на нови 

подходи в работата с 

родители. 

1.1.1.3. 

Разработване 

и 

реализиране 

на мерки за 

проследяване на 

преместването и 

отсъствията на децата и 

учениците. 

Заместник - 
директор 

учебна 

дейност 

2021/202
2 

Не са 

необходими 

финансови 

средства. 

Брой неуважителни 
и уважителни 

отсъствия. Брой 

преместени 

ученици, за които 

има потвърждение 

1.1.1.4. Повишаване 

интереса на учениците 

към работата в екип 

чрез участие в 

училищни кампании и 

събития, отбелязване 

на важни дати, вкл. от 

екологичния календар 

(Световен ден на 

водата, Ден на Земята, 

Ден на околната среда, 

Европейска седмица на 

мобилността, 

състезания, проекти и 

др.). 

Нач

ални 

учит

ели, 

учит

ели 

ГЦД

ОУ

Д, 

учители 

ПГ 

Учители 

по БЗО 

Уч-ли по 

ХООС 

2021/202
2 г. 

В 

рамкит

е на 

планир

аните 

средст

ва в 

бюджета на 

ОУ 

„Кочо 

Честеменски

“. 

Брой проведени 

кампании. Брой 

участвали 

ученици. 

1.1.1.5. Планиране и Директор, 2021/202
2 г. 

Не са 
необходими 

Брой осъществени 
проверки 
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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 

 фин

анс

ови 

сре

дст

ва. 

върху редовно и 

точно вписване на 

отсъствията на 

учениците. 

Брой проверки за 

движение на 

учениците и броя 

отсъствия. 

1.1.1.6. 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. 

Дире

ктор, 

Заме

стни

к - 

директор 

учебна 

дейност 

2021/202
2 г. 

Не са 

необходим

и 

финансови 

средства. 

Обхват – Брой 

осъществени 

проверки 

спрямо броя на 

проверяваните 

обекти. 
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1.1.1.7. 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 

ръководи

тели, 

Комисия 

за деца в 

риск. 
Педагогиче
ски 

До 

30.11.2

021г. 

До 

07.02.2

022г. 

 Регистър и брой 
карти. 
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9 

 

 
 

 съветник, 

Екип за 

подкрепа 

и за 

личностн

о 

развитие 

   

1.1.1.8. Работа по 

национални програми 

и проекти като мярка 

за осигуряване на 

качествено 

образование и 

превенция на 
отпадащите ученици 

Дире

ктор, 

Коми

сия 

по 

проек

ти 

2021/202
2 г. 

 Брой НП 
Брой проекти 

насочени срещу 

преждевременно 

напускане. 

Общ брой 

реализирани проекти 

насочени към 

учители и ученици. 

1.1.1.9. 

Повишаване 

броя на 

учениците, 

обхванати в 

целодневната 

организация на 

учебния ден. 

Класни 

ръково

дители 

2021/202
2 г. 

 Брой обхванати 
ученици. 

1.1.1.10. 

Организиране на 

извън класни и 

извънучилищни 

дейности: 

Класни 

ръководит

ели, 

Педагогич

ески 

съветник, 

Ръководит

ели на 
групите 

2021/202
2 г. 

 Брой дейности 

и обхват на 

учениците. 

1.1.2.Включване в национални политики 

1.1.2.1. Реализиране 

на дейности в 

училище за 

намаляване на риска 

от преждевременно 

напускане чрез 

участие в 

Националните 

програми. 

Педагог

ически 

екипи в 

училище

. 

2021/202
2 г. 

Сред

ства 

по 

Наци

онал

ни 

прогр

ами 

за 

разви

тие 

на 

средн

Брой на проведените 
дейности. 



1
4
0 

 

ото 
образование
. 

1.1.2.2. Осигуряване 

на достъп до 

качествено 

образование, 

включително за 

повишаване на 
обхвата и превенция на 

Директор 2021/202
2 г. 

В 

рамки

те на 

плани

ранит

е 

средс

тва по 
бюджет. 

Брой проверки 
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отпадащите ученици.     

1.1.2.3. Повишаване 

на броя на 

учениците, 

обхванати в 

целодневна 

организация на учебния 

ден. 

Педагоги

чески 

екипи –

класни 

ръководи

тели и 

възпитате

ли. 

2021/202
2г. 

Проект

ни 

предло

жения, 

финансир

ани по 

ЕСФ и 

други 

източниц

и. 

Брой обхванати 
ученици. 

1.2. Повишаване качеството на образованието като предпоставка за развитие на 

личността на всяко дете и ученик и 
предотвратяване на преждевременното напускане на училище 

1.2.1. Квалификация на 
педагогическите 

специалисти, 

насочена към 

идентифициране и 

справяне със случаите 

на риск от 

преждевременно 

напускане на 

училище. 

Ръковод

ството 

на ОУ 

”Кочо 

Честеме

нски”. 

2021/202
2г. 

В 

рамкит

е на 

планир

аните 

бюдже

тни 

средст

ва. 

Брой педагогически 

специалисти, 

преминали обучение 

за идентифициране и 

справяне със случаите 

на риск от 

преждевременно 

напускане на 

училище. 

1.2.2. Обмен на добри 

практики в училище. 

Учителите 2021/202
2 г. 

Не са 

необходими 

финансови 
средства. 

Брой на проведените 
дейности. 

1.2.3. По-голяма 

атрактивност на 

преподавания материал 

чрез електронни уроци, 

интерактивни 

методи, онагледяване, 

практическа насоченост 

и др. 

Председат

ели на МО 

2021/202
2 г. 

В 

рамкит

е на 

планир

аните 

бюдже

тни 

средст

ва. 

Брой 

тематични 

проверки. Брой 

квалификацион

ни Форми. 

Брой неизвинени 

отсъствия. 

1.2.4. Анализиране на 

резултатите от 

обучението по 

отделните 

учебни 

предмети 

спрямо 

очакваните 

резултати и 
стандартите от учебната 
програма. 

Класни 

ръководи

тели, 

преподав

атели. 

2021/202
2г. 

В 

рамкит

е на 

планир

аните 

бюдже

тни 

средст

ва. 

Резултати от 

обучението по 

учебни 

предмети. 
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1.2.5. Анализ на 

движението на 

учениците и 

причини за 

напускането им. 

Директор, 
Заместник 

директор 

учебна 

дейност. 

2021/202
2г. 

Не са 

необходими 

финансови 

средства. 

Дял на напусналите 

ученици по причини. 

1.3. Достъп до качествено образование за деца и ученици със специални 

образователни потребности и ученици от 
етнически малцинства 
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1.3.1. Развитие 

капацитета на 

учителите за 

работа 

с 

децата/ученицит

е със СОП, както 

и 

на специалистите, 

работещи с деца и 

ученици за 

прилагане на единна 

методика за 

оценяване на 

образователните им 

потребности. 

Педагогич

ески 

съветник, 

ресурсни 

учители, 

Екип за 

подкрепа 

и за 

личностно 

развитие 

2021/202
2г. 

В 

рамки

те на 

плани

ранит

е 

средс

тва в 

бюджета. 

Брой 

педагогичес

ки 

специалисти

, преминали 

обучение за 

работа с 

ученици със 

СОП. 

1.3.2. Подобряване на Педагогиче
ски 

2021/202
2г. 

В рамките 
на 

Брой ученици, 
подпомогнати от 

възможностите за 
обучение на 

съветник, 
класни 

 училищния съответните 
специалисти. Брой 

деца със СОП в риск от 
отпадане: 

ръководите
ли, 

 бюджет. ученици застрашени 
от отпадане, 

-прилагане на единна 
методика за 

Екип за   подпомогнати от 
съответните 

оценяване подкрепа и 
за 

  специалисти. 

- изграждане на 
успешен модел за 

личностно    

включване в 
общообразователната 

развитие,    

среда на ученици със 
специални 

ресурсен 
учител 

   

образователни 
потребности 

    

- осигуряване на 
допълнителна 

    

подкрепа на децата и 
учениците 

    

със специални 
образователни 

    

потребности от 
специалистите от 

    

ресурсните центрове.     

1.3.3. По-голям обхват 
за 

Заместник-  Средства по Дял на учениците, 
включени във 

допълнително 
обучение по бълг. 

директор 
учебна 

Национални форми на 
допълнително 

език чрез използване 
на 

дейност. програми за обучение. 

подходящи форми за  развитие на  

допълнително 
обучение 

 средното  

(консултации, работа  образование  
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по програми ; В 

и проекти)  рамките на  

  планираните  

  средства в  

  бюджетите 
на 
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   участва

щите 

институ

ции; от 

ЕСФ 

през 

програм

ен 
период. 

 

II. Политика за превенция за ранно напускане в образователната 
система. 

2.1. Повишаване участието и ангажираността на родителите 

2.1.1. 

Популяризиране на 

добри практики за 

включване на 

родителите и 

местната общност в 

мерки за 

предотвратяване на 

преждевременното 

напускане на училище. 

Училищ

е, 

училищ

но 

настояте

лство, 

учениче

ски 

съвет, 

местна 

общност. 

м.октомв
ри 
– 

м.деке

мври 

2021г. 

В 

рамкит

е на 

бюдже

тните 

средст

ва на 

участв

ащите 

инстит

уции и 

други 
източници. 

Брой инициативи. 

2.1.2. Включване на 

родителските 

организации за 

повишаване на 

активността и 

сътрудничеството с 

учителите и 

училищното 

ръководство 

Учили

ще, 

Родите

лска 

органи

зация. 

2021/202
2г. 

В 

рамки

те на 

плани

ранит

е 

средст

ва за 

дейнос

тите в 

бюдже

тите на 

участва

щите 

инстит

уции. 

Брой инициативи. 

2.1.3. 

Информационни 

кампании сред 

родителите с 

привличане на 

образовани и 

реализирани в 

професията хора от 

Учил

ище, 

Роди

телск

и 

актив

и. 

2021/202
2г. 

В 

рамки

те на 

плани

ранит

е 

средст

ва за 

Брой 

информац

ионни 

кампании. 
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общността дейно

стите 

в 

бюдж

етите. 

2.1.4. Разчупване на 

стереотипа на 

провеждане на 

родителските срещи 

чрез прилагане на 

интерактивни 

методи и др. 

Дире

ктор, 

Заме

стни

к- 

директор 

учебна 

дейност. 

2021/202
2г. 

В 

рамки

те на 

плани

ранит

е 

средст

ва за 

дейнос

тите в 

бюдже

тите на 

Брой проведени 

родителски 

срещи по 

нетрадиционен 

начин. 
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   участващит
е 
институци

и, чрез 

средства 

от ЕСФ. 

 

2.2. Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

2.2.1. Планиране на 

дейности в плана на 

класния 

ръководител, 

насочени към 

идентифициране на 

ученици в риск, 

СОП, изявени 

дарби и хронични 

заболявания и към 

индивидуалното им 

консултиране. 

Директ

ор, 

класни 

ръковод

ители, 

Екип за 

подкре

па и за 

личност

но 

развити

е 

Плани

ране 

преди 

начало

то на 

учебна

та 

година

. 

Период

и за 

отчита

не на 

резулта

тите от 

планир

аните 

дейнос

ти. 

Не са 

необходим

и средства. 

Брой 

планирани и 

брой 

реализирани 

инициативи. 

Програми. 

2.2.2. Инициативи за 

подпомагане на 

ученици в риск, 

СОП, изявени 

дарби и хронични 

заболявания. 

Директ

ори, 

класни 

ръковод

ители, 

Екип за 

подкре

па и за 

лич

нос

тно 

разв

ити

е 

2021/202
2г. 

Не са 

необходим

и средства. 

Брой 

реализиран

и 

инициатив

и. 

Програми. 

2.3. Подпомагане на ученици, застрашени от преждевременно напускане на 
училище по финансови причини 
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2.3.1. Популяризира

не на добри 

училищни практики 

за подпомагане на 

деца и ученици в 

риск 

2.3.2. Осигуряване 

на безплатен обяд 

на деца от 

социално слаби 

семейства 

Директор 
на ОУ 
„Кочо 

Честеме

нски”. 

Екип за 

подкреп

а и за 

личност

но 

развити

е 

2021/202
2г. 

Няма 

необходи

мост от 

средства. 

 

2.3.2. 

Осигуряван

е на 

безплатен 

обяд на 

деца от 

социално 

слаби 

семейства 

Брой добри 

практики. 

Брой 

подпомогна

ти деца 
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III. Политики за компенсиране на ефекта преждевременно напускане на 
училище 

3.1. Отчет на дейностите и 
мерките 

Заместник - м. II. 2022г  Брой отчети. 

по програмата директор 
учебна 

м.06.2022г  

 дейност,   

 Комисия 
деца в 

  

 риск.   

 Екип за   

 подкрепа и 
за 

  

 личностно   

 развитие   

 

 

 

 

 

Изготвили: 

 

Председател: Златка Драгнева  

Членове: Катя Янакиева 

                Грозденка Манева 

                Константин Ганчев 
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УТВЪРДИЛ:  

 

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ 

Директор на ОУ "Кочо Честеменски“  

Гр. Пловдив 

 

 

 

 

 

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

ЗА УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА 

  

 

 

 

         Настоящият план е актуализиран с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 13/24.08.2021г. 

 

            утвърден със Заповед №  РД- 10-2062/08.09.2021г. на Директора  на ОУ "Кочо Честеменски" 
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       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 2021/2022 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. 

3. Промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности- осъвременяване, задълбочаване и 

развитие на придобития опит на по- високо равнище. 

4. Стимулиране на учителите за кариерно развитие с цел повишаване качеството и ефективността на 

образователно- възпитателния процес. 

5. Развитие на наставничеството с цел оказване на методическа и организационна подкрепа на 

новоназначени и млади учители. 

6. Усъвършенстване механизмите на приложението на информационните и комуникационните 

технологии в процеса на обучение. 

7. Придобиване на умения за споделяне на добри практики и постижения, и иницииране на проекти за 

иновации в преподавателската работа. 
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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 2021/2022г. 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. 
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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 
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1.Вътрешно училищна институционална квалификация –  

1.2 Продължаваща квалификация 

 

 

№ Тема 
Целева 

група 

Брой 

участници 

Брой 

академи

чни 

часове 

Вид 

квалифи

кация 

Вътрешно-

училищен 

обучител 

Срок -период 

на 

провеждане 

Място на 

провеждане 

Отговорник 

за 

провеждане 

на 

обучението 

1. 
Актуализиране на 

професионалното 

портфолио на учителя. 

Всички 

учители 

Всички 

учители 

1 

Уебинар 

Комисия за 

изготвяне на 

портфолио 

Ежемесечно 

ОУ ”Кочо 

Честеменски

” 

Комисия за 

изготвяне на 

портфолио 

2. Осъществяване на 

приемственост и 

актуализация на знания 

при преминаването на 

нови учебни програми. 

/ четвърти – първи клас/ 

Учители 

начален 

етап 

Учители 

начален 

етап 

1 

Семинар 

Десислава 

Герчева 

Септември 

Октомври 

2021г 

ОУ ”Кочо 

Честеменски

” 

Десислава 

Герчева 

№ Тема 
Целева 

група 

Брой 

участници 

Брой 

академич

ни часове 

Вътрешно-

училищен 

обучител 

Срок -период 

на 

провеждане 

Място на 

провеждан

е 

Отговорник 

за 

провеждан

е на 

обучението 

1. Оказване на методическа 

и педагогическа помощ 

на млади 

новоназначени колеги – в 

начален  и 

прогимназиален етап 

Начинаещ

и учители 

Начинаещ

и учители 

1 Председате

л на ЕКК 

     

Ежемесечно 

ОУ ”Кочо 

Честеменск

и” 

Председате

л на ЕКК 

/наставник/ 
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3. 

Изготвяне на портфолио 

на всеки ученик, 

отразяващо развитието му 

по ключови компетенции. 

Всички 

учители 

Всички 

учители 

1 

Трейнинг 

Класни 

ръководител

и 

Комисии ЕКК 

Ежемесечно 

ОУ ”Кочо 

Честеменски

” 

Класни 

ръководител

и 

Комисии ЕКК 

Цветелина 

Делова, 

4 

 

. 

Обсъждане на формата на 

НВО и подготовката на 

учениците, както и анализ 

на резултатите от НВО в ІV 

и VІІ клас. 

Учители 

преподава

щи в ІV и 

VІІ клас 

Учители 

преподава

щи в ІV и 

VІІ клас 

1 

Семинар 

Учители 

преподаващ

и в ІV и VІІ 

клас 

03.2022г 

ОУ ”Кочо 

Честеменски

” 

Председател

и на ЕКК 

 

5. 
Организиране на 

“Седмица на отворени 

врати” за посещение на 

уроци за родители и 

учители  в начален и 

прогимназиален етап. 

 

Всички 

учители 

Всички 

учители 

1 

Дискусия 

 

Всички 

учители 

По график 

изготвен от 

ЕКК в срок до м 

.X. 2022г. 

ОУ ”Кочо 

Честеменски

” 

Председател

ина ЕКК 

Цветелина 

Делова, 

Грозденка 

Манева, 

Мария 

Тюфекчиева 

6. 

Открити уроци и 

презентации по учебни 

предмети по 

предварително съгласуван 

с ЕКК план  Приложение 3 

Всички 

учители 

Всички 

учители 

1 

Трейнинг 

 

Всички 

учители 

По график 

изготвен от 

ЕКК 

ОУ ”Кочо 

Честеменски

” 

Председател

и  на ЕКК 

Стоина 

Манат, 

Силвана 

Съмарджиев

а, Мария 

Тюфекчиева 

7. 
“Приемственост” при 

оценяване на учениците 

от IV  и V  клас. 

Учителите 

преподава

щи в IV и V 

клас 

ЕКК- 

Начален 

етап 

 

1 

Дискусия 

Теодорка 

Геленчева 

 

По график 

изготвен от 

ЕКК 

ОУ ”Кочо 

Честеменски

” 

Теодорка 

Геленчева 

8. 

Презентиране на добри 

практики  от учебното 

съдържание с използване 

или без на ИКТ. 

Всички 

учители 

Всички 

учители 

1 

Уебинар 

Мария 

Караджова 

/февруари/, 

/Грозденка 

Манева / 

март/ 

През цялата 

учебна година 

ОУ ”Кочо 

Честеменски

” 

Председател

и на ЕКК 

/Мария 

Тюфекчиева

/ 

Силвана 

Съмарджиев

а, Стоина 
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Манат 

9. 

Изготвяне на портфолио 

на ученици от ПГ 
Учители ПГ 

Учители ПГ 

Гичка 

Николова, 

Иванка 

Балабурова 

1 

Трейнинг 
Учители ПГ 02. 2022г. 

ОУ ”Кочо 

Честеменски

” 

Председател 

ЕКК 

/Силвана 

Съмарджиев

а/ 

10. Работна среща на 

учителите от начален етап 

и ПГ за приемственост, 

мотивация за постъпване 

в I клас. 

Начални 

учители и 

учители в 

ПДГ 

Начални 

учители и 

учители в 

ПДГ 

1 

Дискусия 

Начални 

учители и 

учители в 

ПДГ 

02.2022г. 

ОУ ”Кочо 

Честеменски

” 

Председател

и ЕКК 

/Силвана 

Съмарджиев

а/ 

12. Теми вътрешна 

квалификация на учители  

ГЦОУД 

/ Приложение 3/ 

Учители 

ГЦОУД 

Учители 

ГЦОУД 

1 

Дискусия 

 

Учители 
През цялата 

учебна година 

ОУ ”Кочо 

Честеменски

” 

Председател 

ЕКК /Стоина 

Манат/ 

13. 
Теми вътрешна 

квалификация на учители  

Начален етап 

/ Приложение 3/ 

Учители 

Начален 

етап 

Учители 

Начален 

етап 

1 

Дискусия 

 

 

Учители 

Начален 

етап 

През цялата 

учебна година 

ОУ ”Кочо 

Честеменски 

Председател 

ЕКК 

/Силвана 

Съмарджиев

а/ 

14. 
Теми вътрешна 

квалификация на учители 

– Прогимназиален етап / 

Приложение 3/ 

Учители 

Прогимназ

иален етап 

Учители 

Прогимназ

иален етап 

1 

Дискусия 

Учители 

Прогимнази

ален етап 

През цялата 

учебна година 

ОУ ”Кочо 

Честеменски 

Председател 

ЕКК 

/Мария 

Тюфекчиева

/ 
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2. Извънучилищна институционална квалификация. 

№ Тема 

Форм

а на 

обуче

ние 

Целева 

група 

Брой 

участниц

и 

Брой 

академични 

часове 

Обучите

л / 

Обучите

лна 

институц

ия 

Място на 

провежда

не 

Обща 

цена на 

обучение

то 

Срок / 

период на 

провежда

не 

Отговорник за 

провеждане на 

обучението 

1. 

"Използване на 

подходящи 

образователни 

ресурси за 

дистанционно 

обучение на 

учениците" 

Обучи

телен 

курс 

Учители 
Всички 

учители 

Квалификационе

н кредит /един / 

Предсто

и избор 

Предстои 

избор 
* 

2020 – 

2021г. 
ДиректорЗДУД 

2. 

"Инструментар

иум на 

съвременния 

учител" 

Обучи

телен 

курс 

Учители 
Всички 

учители 

Квалификационе

н кредит /един / 

Предсто

и избор 

Предстои 

избор 
* 

2020 – 

2021г. 
ДиректорЗДУД 

           

 

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  
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VI. Заложени средства за квалификация в училищния бюджет – 

 

Процент от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал  /чл. 7 и чл. 8 от КТД, 

подписан на 17.08.2020 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, 2021г.  

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

планове. Изискване на протоколи. 
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                                                                                                                                                  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 2021 / 2022 година 

/Приложение № 2/: 
●  Организационна форма на предлаганата квалификация; 
● Продължителност на провеждане в астрономически часове и минути, брой академични часа; 
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Картата за отчитане на вътрешноинституционална квалификация се издава на всеки участвал 

педагогически специалист. 

 

2. Училищен регламент относно документацията от проведени външно институционални 

квалификационни дейности: 

● Карта за отчитане на външно институционална квалификация за учебната 2021 / 2022 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: 

 - право на провеждане на вътрешно квалификационна дейност от членове на колектива имат 

педагози и специалисти със защитено II или  I ПКС или доктор на науките. Полагаемото 

възнаграждение се изплащат на база сключени граждански договори 

 - 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. 
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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. 

 

 

 

Изготвил: Комисия в състав:  

Председател- Ива Аярова 

                                                                                                                                                       Членове:  

Мария Тюфекчиева 

Грозденка Манева 

Цветелина Делова 

Иванка Балабурова 

Димитринка Кушлева 

Здравка Богойска 

Петя Аргилова 
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Контролна дейност на директор и заместник-директори za учебна дейност за учебната 201-2022 

година 

 

СЕПТЕМВРИ 2021 г. 
№ Предмет на контролната дейност Отговорници Начин на 

отчитане 

Проверявани 

1.  Контрол на посещаемостта на 

учениците в учебните часове и  

своевременното вписване от учителите 

на отсъствията на учениците 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Ученици и учители 

2.  Превантивен контрол във връзка с 

допълнителните задължения на 

учителите като класни ръководители 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Класни 

ръководители I 

клас до VII клас, 

подготвителна 

група 

3.  Проверка по спазване на утвърдените 

индивидуални учебни планове 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Класни 

ръководители на 

ученици със СОП и 

отговорник според 

заповед на 

директора 

4.  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 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Председател на 

комисия 

 

 

 

5.  Контрол по въвеждането в електронен 

дневник  на годишните тематични 

разпределения на учителите по учебни 

предмети за ООП, ИУЧ и ФУЧ, ЧК и 

БДП 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Всички учители 

6.  Проверка на воденето на книгата с Директор Констативен Секретар 

 
 

 

Ул. „Севастопол” №28, гр. Пловдив 

school@chestemenski.com 

тел. 64-30-58 Директор, 64-30-52 Зам.-директор 
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протоколите от заседанията на ПС  

 

протокол 

7.  Проверка на книгата за подлежащи на 

задължително обучение до 16 години и 

съответствието й с документите , 

свързани с движението  на учениците 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

педагогически 

съветник 

 

8.  Състояние на лични дела на 

новоназначените учители 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Технически 

секретар 

9.  Проверка за съхранение на учебниците 

и водене на учебната документация 

свързана с тях 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Домакин 

 Спазване на Правилника за вътрешния 

трудов ред 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Педагогически 

специалист, 

административен и 

непедагогически 

персонал. 

 Kонтрол на спазването на въведените 

противоепидемични мерки за 

ограничаване на рисковете от 

разпространение на COVID-19   - 

ежеседмично 

Директор Констативен 

протокол 

ЗДУД, 

педагогически и 

непедагогически 

персонал 

ОКТОМВРИ 2021 г. 
№ Предмет на контролната дейност Отговорници Начин на 

отчитане 

Проверявани 

 Контрол на резултатите от входящо и 

изходящо равнище на учениците по 

учебни предмети за установяване на 

степента на постигнати резултати в 

училищното обучение   

Директор и 

ЗДУД 

Педагогически 

контрол с 

анализ на ПС 1 

срок и 2 срок 

учители 

 Проверка на изготвените планове за 

наставничество 

 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

учители 

 Посещение на учебни часове на 

новоназначени учители 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

X.2021 Надежда 

Сарафива-

Математика VIIб 

клас 

 Посещение на учебни часове на 

новоназначени учители  

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Х.2021 

Мариела Даскалова 

Математика VIIв 

клас 

 Посещение на учебни часове на 

новоназначени учители  

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

X.2021 

Васил Стефанов-

Физическо 

възпитание и спорт 

I „в” клас 

 Посещение на учебни часове на 

новоназначени учители  

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

X. 2021 

Венелина 

Димитрова - 

Самоподготовка Iв 

 Посещение на учебни часове на 

новоназначени учители  

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

X. 2021 

Валентина 

Бойкова-История и 
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цивилизация Vб 

клас 

 Посещение на учебни часове на 

новоназначени учители  

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

X. 2021 

Мариела Борисова 

Самоподготовка 

IIIа клас 

 Контрол върху утвърдените от 

директора графици за консултация на 

родители и ученици и работа със ЗУД 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

От  I клас до  IV 

клас 

 

 Контрол върху утвърдените от 

директора график за дежурство в 

училището 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Дежурни учители 

 Своевременно вписване на отсъствията 

на учениците в дневниците на 

класовете и съответствието им с 

документите, удостоверяващи 

причините за отсъствията 

ЗДУД Констативен 

протокол 

От  I клас до  IV 

клас 

 

 Проверка по спазване на утвърдените 

индивидуални учебни планове 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Класни 

ръководители на 

ученици със СОП и 

отговорник според 

заповед на 

директора 

 Декларации за липса на конфликт на 

интереси- чл. 220, ал.3 от ЗПУО. За 

установяване на изпълнението за 

недопускане на конфликт на интереси 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Педагогически 

специалисти 

 Прилагането на ДОИ за учебното 

съдържание и отразяването в 

съответната документация- учебни 

програми. Установяване на 

съответствието на учебните програми 

за ИУЧ и тематичните разпределения с 

утвърдените от Министъра учебни 

програми, както и с приложението към 

чл. 4 т.5 от Наредба №2 от 18 май 

2000г за учебното съдържание и 

приложенията към чл. 6, ал.1 от 

Наредба№5 от 30.11.2015г за 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

учебни програми за 

ИУЧ по 

математика за VI и 

VII клас 

 

 

 Прилагането на ДОИ за учебното 

съдържание и отразяването в 

съответната документация- учебни 

програми. Установяване на 

съответствието на учебните програми 

за ИУЧ и тематичните разпределения с 

утвърдените от Министъра учебни 

програми, както и с приложението към 

чл. 4 т.5 от Наредба №2 от 18 май 

2000г за учебното съдържание и 

приложенията към чл. 6, ал.1 от 

Наредба№5 от 30.11.2015г за 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

учебни програми за 

ИУЧ по български 

език за V клас и VII 

клас 

 

 

 

 

 Kонтрол на спазването на въведените Директор Констативен ЗДУД, 
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противоепидемични мерки за 

ограничаване на рисковете от 

разпространение на COVID-19   - 

ежеседмично 

протокол педагогически и 

непедагогически 

персонал 

НОЕМВРИ 2021 г. 
№ Предмет на контролната дейност Отговорници Начин на 

отчитане 

Проверявани 

 Изборът на форми и методи на 

обучение, мотивиращи за учебен труд, 

чрез посещение в учебни часове по 

учебни предмети от ЗУЧ и група за 

целодневна организация на учебния 

ден - самоподготовка I“б“ клас  

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Иванка Цветанова 

 

 Изборът на форми и методи на 

обучение, мотивиращи за учебен труд, 

чрез посещение в учебни часове по 

учебни предмети от ЗУЧ и група за 

целодневна организация на учебния 

ден - самоподготовка  I“в“; 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Венелина 

Димитрова 

 Прилагане на целодневната 

организация на учебния ден. Достигане 

целите на организация на целодневното  

обучение и съответствието с избраните 

занимания по интереси. 

 

ЗДУД Констативен 

протокол 

Учители в групи за 

целодневна 

организация на 

учебния ден ,I а 

клас 

 

 Прилагане на целодневната 

организация на учебния ден. Достигане 

целите на организация на целодневното  

обучение и съответствието с 

изискванията на Наредба за 

гражданско, здравно , екологично и 

интеркултурно образование 

 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Учители в групи за 

целодневна 

организация на 

учебния ден ,II в 

клас 

 

 Изборът на форми и методи на 

обучение мотивиращи за учебен труд, 

чрез посещение в учебни часове по 

учебни предмети от ООП, РП, ДП и 

ЧК. 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

-Елица Карипова 

VIIв клас, ООП -

Български език и 

литература 

 

 Изборът на форми и методи на 

обучение мотивиращи за учебен труд, 

чрез посещение в учебни часове по 

учебни предмети от ООП, РП, ДП и 

ЧК. 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

-Людмила 

Хаджиева Vбклас, 

ООП Музика 

 

 Изборът на форми и методи на 

обучение мотивиращи за учебен труд, 

чрез посещение в учебни часове по 

учебни предмети от ООП, РП, ДП и 

ЧК. 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

- Екатерина 

Тошева III б клас, 

ДП-Религия 

 

 Изборът на форми и методи на 

обучение мотивиращи за учебен труд, 

чрез посещение в учебни часове по 

учебни предмети от ООП, РП, ДП и 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Десимира Миткова 

Iв, ДП-английски 

език 
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ЧК. 

 Контрол на провеждането на 

занимания по интереси на учениците, 

съгласно Наредба за приобщаващо 

образование 

ЗДУД Констативен 

протокол 

всички 

сформирани групи 

за учебната 2021-

2022г. 

 Посещение на учебни часове на 

новоназначени учители  

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

XI. 2021  

Десислава 

Инкьова-

самоподготовка 

IVб 

 

 Посещение на учебни часове на 

новоназначени учители  

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

XI. 2021  

Даниела 

Постолова-

Английски език, 

VIб клас 

 Контрол върху утвърдените от 

директора графици за консултации на 

учениците по учебни предмети. 

Спазване на графика, ефективност на 

консултациите, присъствие на ученици 

 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Учители, както и 

присъствието на 

ученици, 

отсъстващи по 

здравословни 

причини повече от 

10 дни и 

неучастващи в 

ОРЕС. 

 Проверка по спазване на утвърдените 

индивидуални учебни планове 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Класни 

ръководители на 

ученици със СОП и 

отговорник според 

заповед на 

директора 

 Спазване на седмично разписание Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

От  I клас до VII 

клас, 

подготвителна 

група 

 Контрол по спазването на трудовата 

дисциплина  от учителите относно 

времетраенето на учебните часове 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Ученици от  I клас 

до VII клас, 

подготвителна 

група и учители 

 Проверка на изпълнението по НП”Без 

свободен час в училище” 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Учители, главен 

счетоводител 

 Дейността на ЗДУД. Съответствие на 

контролната дейност на ЗДУД с 

изискванията на длъжностните им 

характеристики 

Директор Констативен 

протокол 

Заместник-

директори учебна 

дейност 

 Kонтрол на спазването на въведените 

противоепидемични мерки за 

ограничаване на рисковете от 

разпространение на COVID-19   - 

ежеседмично 

Директор Констативен 

протокол 

ЗДУД, 

педагогически и 

непедагогически 

персонал 

ДЕКЕМВРИ 2021 г. 
№ Предмет на контролната дейност Отговорници Начин на Проверявани 
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отчитане 

 Изпълнение на задълженията на 

класните ръководители, вкл. 

провеждането допълнителен час за 

консултиране на ученици, родители 

и работа с училищна документация и 

дейностите за подкрепа на личностното 

развитие. Изпълнение на задълженията 

на класните ръководители по чл.8, ал.1 

от Наредба№15 за статута и 

професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти  

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

класни 

ръководители от I 

клас до  VII клас 

 

 Контрол на екипната работа между 

учителите и другите педагогически 

специалисти за осигуряване на 

подкрепа за личностното развитие на 

учениците 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

От  I клас до  IV 

клас 

 

 

 Контрол върху утвърдените от 

директора график за дежурство в 

училището 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Дежурни учители 

 Проверка по спазване на утвърдените 

индивидуални учебни планове 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Класни 

ръководители на 

ученици със СОП и 

отговорник според 

заповед на 

директора 

 Контрол на дейностите по превенция 

на тормоза и насилието 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Комисии 

 Книга за начален инструктаж по 

безопасност, хигиена на труда и 

противопожарна охрана 

Директор  Констативен 

протокол 

ЗДУД, комисия 

 Изпълнение на системата по СФУК Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Главен 

счетоводител 

,комисия 

 Проверка на своевременното 

изпълнение на задълженията в 

длъжностни характеристики и СФУК 

на главен счетоводител и финансов 

контрольор 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Главен 

счетоводител и 

финансов 

контрольор 

 Kонтрол на спазването на въведените 

противоепидемични мерки за 

ограничаване на рисковете от 

разпространение на COVID-19   - 

ежеседмично 

Директор Констативен 

протокол 

ЗДУД, 

педагогически и 

непедагогически 

персонал 

ЯНУАРИ 2022 г. 
№ Предмет на контролната дейност Отговорници Начин на 

отчитане 

Проверявани 

 Изборът на форми и методи на 

обучение мотивиращи за учебен труд, 

чрез посещение в учебни часове по 

учебни предмети от ООП, РП, ДП и ЧК 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

-Екатерина 

Кръстева VIв, 

ООП-Човекът и 

природата 
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 Изборът на форми и методи на 

обучение мотивиращи за учебен труд, 

чрез посещение в учебни часове по 

учебни предмети от ООП, РП, ДП и ЧК 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Ива Аярова VIг 

ООП -Български 

език и литература 

 

 Изборът на форми и методи на 

обучение мотивиращи за учебен труд, 

чрез посещение в учебни часове по 

учебни предмети от ООП, РП, ДП и ЧК 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Мариела Даскалова 

VIIг РП-

математика 

 Изборът на форми и методи на 

обучение мотивиращи за учебен труд, 

чрез посещение в учебни часове по 

учебни предмети от ООП, РП, ДП и ЧК 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

-Десислава Герчева 

IIб РП-Български 

език и литература 

 Безопасност на учениците и отразяване  

на „Петминутката“ в класовите 

дневници. Безопасно напускане на 

училищната сграда след края на 

учебния ден. Спазване на план за 

дейността на УК по БДП и 

нормативните изисквания за 

преподаването на БДП- заповед № 

РД09-1289/ 31.08.2016г 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

От  I клас до  IV 

клас 

 

 Контрол върху утвърдените от 

директора графици за Безопасност на 

движение по пътищата 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

От  I клас до  IV 

клас 

 

 Проверка по спазване на утвърдените 

индивидуални учебни планове 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Класни 

ръководители на 

ученици със СОП и 

отговорник според 

заповед на 

директора 

 Проверка на изпълнението по НП”Без 

свободен час в училище” 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Учители, главен 

счетоводител 

 Изпълнение на училищния план по 

Национална стратегия за повишаване 

на грамотността 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Председател на 

комисия 

 Дневник за Входяща и изходяща  

кореспонденция 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Технически 

секретар 

 Kонтрол на спазването на въведените 

противоепидемични мерки за 

ограничаване на рисковете от 

разпространение на COVID-19   - 

ежеседмично 

Директор Констативен 

протокол 

ЗДУД, 

педагогически и 

непедагогически 

персонал 

ФЕВРУАРИ 2022 г. 
№ Предмет на контролната дейност Отговорници Начин на 

отчитане 

Проверявани 

 Ритмичност на изпитвания по учебни 

предмети и вписване на оценки в 

електронния дневник на класовете в 

съответствие с Наредба №11 за 

оценяване резултатите от обучението 

на учениците от2016г.  

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

От I клас до  VII 

клас 
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 Контрол по изпълнение на мерки за 

повишаване на качеството на 

образователния процес 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

От V клас – VII 

клас 

 Контрол по изпълнение на ПЛАН 

ПРОГРАМА ЗА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ 

УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ И 

РОДИТЕЛИТЕ, ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ЗАКОНА ЗА 

ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И 

УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Директор и 

ЗДУД 

Непосредствени 

наблюдения. 

Анализ на ПС 

 

 Проверка по спазване на утвърдените 

индивидуални учебни планове 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Класни 

ръководители на 

ученици със СОП и 

отговорник според 

заповед на 

директора 

 Спазване на седмично разписание Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

От  I клас до VII 

клас, 

подготвителна 

група 

 Контрол по спазването на трудовата 

дисциплина  от учителите относно 

времетраенето на учебните часове 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Ученици от  I клас 

до VII клас, 

подготвителна 

група и учители 

 Проверена документация и отчитане на 

квалификационната дейност през 

годината 

 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Председател на 

комисия 

 Проверка за попълване на данните в 

електронния дневник на групата, 

електронен дневник на класа. 

Установяване състоянието на 

дневниците в съответствие с 

изискванията на Наредба№8 за 

информацията и документите в 

системата на предучилищното и 

училищното образование 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Всички групи и 

класове  

 

 Състояние на лични дела на 

новоназначените учители 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Технически 

секретар 

 Дейността на ЗДУД. Съответствие на 

контролната дейност на ЗДУД с 

изискванията на длъжностните им 

характеристики 

Директор Констативен 

протокол 

Заместник-

директори учебна 

дейност 

 Kонтрол на спазването на въведените 

противоепидемични мерки за 

ограничаване на рисковете от 

разпространение на COVID-19   - 

ежеседмично 

Директор Констативен 

протокол 

ЗДУД, 

педагогически и 

непедагогически 

персонал 

МАРТ 2022 г. 
№ Предмет на контролната дейност Отговорници Начин на 

отчитане 

Проверявани 
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 Изборът на форми и методи на 

обучение, мотивиращи за учебен труд, 

чрез посещение в учебни часове по 

учебни предмети от ЗУЧ и група за 

целодневна организация на учебния 

ден - -Английски език - VI“а“ клас  

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Мария Тюфекчиева 

 

 Изборът на форми и методи на 

обучение, мотивиращи за учебен труд, 

чрез посещение в учебни часове по 

учебни предмети от ЗУЧ и група за 

целодневна организация на учебния 

ден - -Английски език - VI“г“ клас; 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Даниела Постолова 

 

 

 Изборът на форми и методи на 

обучение мотивиращи за учебен труд, 

чрез посещение в учебни часове по 

учебни предмети от ООП, РП, ДП и 

ЧК. 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

-Румяна 

Балездрова VВ 

клас, ООП-Човекът 

и природата 

 

 Изборът на форми и методи на 

обучение мотивиращи за учебен труд, 

чрез посещение в учебни часове по 

учебни предмети от ООП, РП, ДП и 

ЧК. 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

-Катя Янакиева 

VIIб клас, ООП-

География и 

икономика 

 Изборът на форми и методи на 

обучение мотивиращи за учебен труд, 

чрез посещение в учебни часове по 

учебни предмети от ООП, РП, ДП и 

ЧК. 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Даниела Постолова 

VIг, час на класа 

 Изборът на форми и методи на 

обучение мотивиращи за учебен труд, 

чрез посещение в учебни часове по 

учебни предмети от ООП, РП, ДП и 

ЧК. 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Стефка Радева IVа, 

ООП-Български 

език и литература 

 Изборът на форми и методи на 

обучение мотивиращи за учебен труд, 

чрез посещение в учебни часове по 

учебни предмети от ООП, РП, ДП и 

ЧК. 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Ивелина Цонева - 

ООП-Български 

език и литература, 

IVБ 

 

 Изборът на форми и методи на 

обучение мотивиращи за учебен труд, 

чрез посещение в учебни часове по 

учебни предмети от ООП, РП, ДП и 

ЧК. 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Диана Илиева - 

ООП-Математика, 

IVB 

 

 Контрол върху утвърдените от 

директора график за дежурство в 

училището 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Дежурни учители 

 Проверка по спазване на утвърдените 

индивидуални учебни планове 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Класни 

ръководители на 

ученици със СОП и 

отговорник според 

заповед на 

директора 

 Контрол на дейностите по превенция Директор и Констативен Комисии 
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на тормоза и насилието ЗДУД протокол 

 Kонтрол на спазването на въведените 

противоепидемични мерки за 

ограничаване на рисковете от 

разпространение на COVID-19   - 

ежеседмично 

Директор Констативен 

протокол 

ЗДУД, 

педагогически и 

непедагогически 

персонал 

АПРИЛ 2022 г. 
№ Предмет на контролната дейност Отговорници Начин на 

отчитане 

Проверявани 

 Прилагане на целодневната 

организация на учебния ден. Достигане 

целите на организация на целодневното  

обучение и съответствието с избраните 

занимания по интереси. 

ЗДУД Констативен 

протокол 

Учители в групи за 

целодневна 

организация на 

учебния ден ,III в 

клас. 

 Прилагане на целодневната 

организация на учебния ден. Достигане 

целите на организация на целодневното  

обучение и съответствието с 

изискванията на Наредба за 

гражданско, здравно , екологично и 

интеркултурно образование. 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Учители в групи за 

целодневна 

организация на 

учебния ден ,IV в 

клас. 

 Контрол на екипната работа между 

учителите и другите педагогически 

специалисти за осигуряване на 

подкрепа за личностното развитие на 

учениците. 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 
От V клас – VII 

клас 
 

 

 Безопасност на учениците и отразяване  

на „Петминутката“ в класовите 

дневници. Безопасно напускане на 

училищната сграда след края на 

учебния ден. Спазване на план за 

дейността на УК по БДП и 

нормативните изисквания за 

преподаването на БДП- заповед № 

РД09-1289/ 31.08.2016г. 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 
От V клас – VII 

клас 

 Контрол върху утвърдените от 

директора график за дежурство в 

училището 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Дежурни учители 

 Контрол върху утвърдените от 

директора графици за консултации на 

учениците по учебни предмети. 

Спазване на графика, ефективност на 

консултациите, присъствие на ученици 

 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Учители, както и 

присъствието на 

ученици, 

отсъстващи по 

здравословни 

причини повече от 

10 дни и 

неучастващи в 

ОРЕС. 

 Своевременно вписване на отсъствията 

на учениците в дневниците на 

класовете и съответствието им с 

документите, удостоверяващи 

причините за отсъствията 

ЗДУД Констативен 

протокол 

От V клас – VII 

клас 
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 Проверка по спазване на утвърдените 

индивидуални учебни планове 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Класни 

ръководители на 

ученици със СОП и 

отговорник според 

заповед на 

директора 

 Проверка на изпълнението по НП”Без 

свободен час в училище” 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Учители, главен 

счетоводител 

 Изпълнение на системата по СФУК Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Главен 

счетоводител 

,комисия 

 Проверка на своевременното 

изпълнение на задълженията в 

длъжностни характеристики и СФУК 

на главен счетоводител и финансов 

контрольор 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Главен 

счетоводител и 

финансов 

контрольор 

 Kонтрол на спазването на въведените 

противоепидемични мерки за 

ограничаване на рисковете от 

разпространение на COVID-19   - 

ежеседмично 

Директор Констативен 

протокол 

ЗДУД, 

педагогически и 

непедагогически 

персонал 

МАЙ 2022 г. 
№ Предмет на контролната дейност Отговорници Начин на 

отчитане 

Проверявани 

 Ритмичност на изпитвания по учебни 

предмети и вписване на оценки в 

електронния дневник на класовете в 

съответствие с Наредба №11 за 

оценяване резултатите от обучението 

на учениците от2016г.  

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

От I клас до  VII 

клас 

 Изборът на форми и методи на 

обучение мотивиращи за учебен труд, 

чрез посещение в учебни часове по 

учебни предмети от ООП, РП, ДП и ЧК 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

-Мария Караджова 

VIIв час на класа 

 Изборът на форми и методи на 

обучение мотивиращи за учебен труд, 

чрез посещение в учебни часове по 

учебни предмети от ООП, РП, ДП и ЧК 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Гергана Калинова 

IIа клас, ООП-

Физическо 

възпитание и спорт 

 Изборът на форми и методи на 

обучение мотивиращи за учебен труд, 

чрез посещение в учебни часове по 

учебни предмети от ООП, РП, ДП и ЧК 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

-Марина Бойчева 

IIIа ООП-

математика 

 Контрол на провеждането на 

занимания по интереси на учениците, 

съгласно Наредба за приобщаващо 

образование 

ЗДУД Констативен 

протокол 

всички 

сформирани групи 

за учебната 2021-

2022г. 

 Контрол върху организацията на 

изпити – НВО IV клас и  VII клас и 

поправителни 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Комисии по 

организация на 

дейностите, 

съгласно заповеди 

на директора 

 Контрол върху утвърдените от Директор и Констативен От V клас – VII 
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директора графици за Безопасност на 

движение по пътищата 

ЗДУД протокол клас 

 Контрол върху утвърдените от 

директора графици за консултация на 

родители и ученици и работа със ЗУД 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

От V клас – VII 

клас 

 Проверка по спазване на утвърдените 

индивидуални учебни планове 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Класни 

ръководители на 

ученици със СОП и 

отговорник според 

заповед на 

директора 

 Дневник за Входяща и изходяща  

кореспонденция 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Технически 

секретар 

 Спазване на Правилника за вътрешния 

трудов ред 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Педагогически 

специалист, 

административен и 

непедагогически 

персонал. 

 Kонтрол на спазването на въведените 

противоепидемични мерки за 

ограничаване на рисковете от 

разпространение на COVID-19   - 

ежеседмично 

Директор Констативен 

протокол 

ЗДУД, 

педагогически и 

непедагогически 

персонал 

ЮНИ 2022 г. 
№ Предмет на контролната дейност Отговорници Начин на 

отчитане 

Проверявани 

 Контрол на резултатите от входящо и 

изходящо равнище на учениците по 

учебни предмети за установяване на 

степента на постигнати резултати в 

училищното обучение   

Директор и 

ЗДУД 

Педагогически 

контрол с 

анализ на ПС 1 

срок и 2 срок 

 

 Изпълнение на задълженията на 

класните ръководители, вкл. 

провеждането допълнителен час за 

консултиране на ученици, родители 

и работа с училищна документация и 

дейностите за подкрепа на личностното 

развитие. Изпълнение на задълженията 

на класните ръководители по чл.8, ал.1 

от Наредба№15 за статута и 

професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти  

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

класни 

ръководители от I 

клас до  VII клас 

 

 Контрол върху организацията на 

изпити – НВО IV клас и  VII клас и 

поправителни 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Комисии по 

организация на 

дейностите, 

съгласно заповеди 

на директора 

 Контрол на посещаемостта на 

учениците в учебните часове и  

своевременното вписване от учителите 

на отсъствията на учениците 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Ученици и учители 



43 

 
 Проверка по спазване на утвърдените 

индивидуални учебни планове 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Класни 

ръководители на 

ученици със СОП и 

отговорник според 

заповед на 

директора 

 Проверка на изпълнението по НП”Без 

свободен час в училище” 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Учители, главен 

счетоводител 

 Проверена документация и отчитане на 

квалификационната дейност през 

годината 

 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Председател на 

комисия 

  Проверка на книгата за 

подлежащи на задължително обучение 

до 16 години и съответствието й с 

документите , свързани с движението  

на учениците 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

педагогически 

съветник 

 

 Контрол относно воденето на главната 

книга и правилното и точно вписване 

на годишните оценки на учениците. 

Вписване информацията за резултатите 

за учебната година и съответствието с 

изискванията на Наредба№8 за 

информацията и документите в 

системата на предучилищното и 

училищното образование- чл. 43 и 

Приложение №2 към чл. 7, т.2 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Класни 

ръководители, 

всички класове 

 

 

 

 Проверка относно коректното вписване 

на информация в регистрационните 

книги за издадени документи и 

дубликати на документи за: 

 Завършена степен на 

образование 

За издадени удостоверения 

Директор Констативен 

протокол 

ЗДУД и класни 

ръководители 

 Kонтрол на спазването на въведените 

противоепидемични мерки за 

ограничаване на рисковете от 

разпространение на COVID-19   - 

ежеседмично 

Директор Констативен 

протокол 

ЗДУД, 

педагогически и 

непедагогически 

персонал 

ЮЛИ 2022 г. 
№ Предмет на контролната дейност Отговорници Начин на 

отчитане 

Проверявани 

 Контрол по изпълнение на мерки за 

повишаване на качеството на 

образователния процес 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 
От  I клас до  IV 

клас 

 

 

 Контрол по изпълнение на ПЛАН 

ПРОГРАМА ЗА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ 

УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ И 

РОДИТЕЛИТЕ, ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ЗАКОНА ЗА 

Директор и 

ЗДУД 

Непосредствени 

наблюдения. 

Анализ на ПС 
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ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И 

УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 Проверка по спазване на утвърдените 

индивидуални учебни планове 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Класни 

ръководители на 

ученици със СОП и 

отговорник според 

заповед на 

директора 

 Изпълнение на училищния план по 

Национална стратегия за повишаване 

на грамотността 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Председател на 

комисия 

 Проверка за попълване на данните в 

електронния дневник на групата, 

електронен дневник на класа. 

Установяване състоянието на 

дневниците в съответствие с 

изискванията на Наредба№8 за 

информацията и документите в 

системата на предучилищното и 

училищното образование. 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Всички групи и 

класове  

 

 Проверка на воденето на книгата с 

протоколите от заседанията на ПС  

Директор Констативен 

протокол 

Секретар 

 Контрол относно воденето на главната 

книга и правилното и точно вписване 

на годишните оценки на учениците. 

Вписване информацията за 

резултатите за учебната година и 

съответствието с изискванията на 

Наредба№8 за информацията и 

документите в системата на 

предучилищното и училищното 

образование- чл. 43 и Приложение №2 

към чл. 7, т.2 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Класни 

ръководители, 

всички класове 

 

 

 

 Проверка относно коректното 

вписване на информация в 

регистрационните книги за издадени 

документи и дубликати на документи 

за: 

 Завършена степен на 

образование 

За издадени удостоверения 

Директор Констативен 

протокол 

ЗДУД и класни 

ръководители 

  Проверка на воденето на 

летописната книга 

Директор  Констативен 

протокол 

Комисия 

 Книга за начален инструктаж по 

безопасност, хигиена на труда и 

противопожарна охрана 

Директор  Констативен 

протокол 

ЗДУД, комисия 

 Проверка за съхранение на учебниците 

и водене на учебната документация 

свързана с тях 

Директор и 

ЗДУД 

Констативен 

протокол 

Домакин 
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