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РАЗДЕЛ I 

 

Анализ на образователно-възпитателния процес през учебната 2020/2021г. 

 

 Учебната година беше организирана съобразно всички законови нормативни 

изисквания. Образователно- възпитателният процес беше съобразен със ЗПУО, ДОС, 

указанията за работа на директора и учителите през учебната 2020/2021г. на МОН, указанията 

по учебни предмети, наредбата за приобщаващо образование, нормативни документи, 

Конвенцията за правата на детето и демократичните принципи на обществото, Eтичния кодекс 

на работещите с деца.  

Учебните занятия започнаха на 15.09.2020 г. с 24  паралелки от I до VII клас с 588 

ученици. Сформирани бяха 12 групи за ЦОУД, 51 групи по РП. Учебната година успешно 

завършиха 588 ученици.  

В съответствие с учебния план учителите работиха по учебни програми по РП, 

утвърдени от директора на училището. Чуждоезиковото обучение в училище започна от първи 

клас в групи по РП.  

Основната цел на образователно-възпитателния процес беше създаване възможности за 

максимална изява на индивидуалните способности на всеки ученик по различните учебни 

предмети.  

За реализирането на основната цел се работеше в различни направления: 

1. Учебна дейност 

По всеки учебен предмет беше направено входно ниво за уточняване на знанията и 

пропуските, с които учениците постъпват във всеки клас и за планиране на учебната дейност.  

Въз основа на резултатите от входното ниво учителите работиха за преодоляване на 

пропуските в знанията на учениците. Използваха индивидуален и диференциран подход за 

разширяване на познавателните интереси на учениците и тяхната личностна изява. 

Методите за проверка и оценка на знанията на учениците бяха: устни и писмени 

изпитвания, самостоятелни работи, тестови проверки. Всеки от тях беше прилаган за 

получаване на входяща, текуща и изходяща информация, както и за повишаване мотивацията 

за учене на учениците. 

Във връзка с Наредбата за Приобщаващо образование бяха сформирани 17 екипа за обща 

подкрепа и 7 екипа за допълнителна подкрепа, които осъществяваха своята дейност с помощта 

на ресурсен учител. С учениците със СОП се провежда допълнителна работа, като им се 

поставят задачи, съобразени с възможностите им, със силните и слабите им страни и интереси. 

Децата на обща подкрепа показват напредък, чувстват се по-спокойни и по-уверени в 
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учебните дейности и извънкласната работа. Все по-успешно преодоляват затрудненията в 

подготовката си по предмета и в общуването с другите ученици. 

Средният годишен успех на учениците от начален етап І – ІІІ клас е с качествена оценка: 

Отличен, в ІV клас: Отличен (5,60) 

Средният годишен успех на учениците в прогимназиален етап е Мн. добър 4,87 - с 0,11 

по-нисък от предходната учебна година. С най-висок успех завършват учениците от Vв клас 

Мн. добър (5,35), а с най-нисък – учениците от VII б клас – Добър (4,49). 

Учениците завършиха учебната година с 21 230 уважителни отсъствия и 312,5 

неуважителни отсъствия.  

 На четирима ученици от прогимназиален етап през учебната година е наложена санкция 

„забележка“. 

 

2. Национално външно оценяване 

2.1. Анализът на резултатите от НВО в VІІ клас показва, че през тази учебна година 

учениците са постигнали тестови бал по български език и литература – 59,26 ; по математика – 

35,53, средно – 47,39. Сравнявайки средният тестови бал по български език и литература и 

математика с резултатите в областта и страната, се правят следните изводи:  

- резултатите по български език и литература са по-високи от резултатите за областта с 

10,88 и за страната с 5,40; 

- резултатите по математика са по-високи от резултатите за областта с 1,61 и  с 2,41 по-

ниски за страната. 

 

3. Възпитателна дейност 

Възпитателната дейност през 2020/2021 учебна година беше проведена в съответствие с 

плановете на училището, на класните ръководители, педагогическия съветник и психолога. 

Основните проблеми, върху които се концентрира дейността на преподавателите и 

педагогическия съветник, бяха: 

1. Проблеми, свързани с трудности в обучението и оказване на обща и допълнителна 

подкрепа. 

2. Поведенчески проблеми и превенция на деца в риск. 

3. Преодоляване на ситуативно възникнали проблеми. 

4. Изработване и реализиране на мерки за обща подкрепа и  механизми за 

противодействие на тормоза в училище. 

5. Работа по различни тематични направления, проведена в часовете на класа. 

6. Работа в ОРЕС. 

 

В плановете на всички нива бяха включени инициативи, насочени към ангажирането на 

учениците с извънучебна дейност за стимулиране на позитивни граждански модели на 

поведение, отношения на взаимопомощ, съпричастност, толерантност и повече търпимост за 

приемане на различните около нас. 

Най-съществена част от възпитателната дейност бе работата с учениците, която 

включваше индивидуални консултации и срещи, изследвания и анкети, групови срещи и 

наблюдение на поведението в клас, работа с ученическия съвет и проведените извънкласни 

дейности и инициативи. 
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Конкретно внимание беше отделено на децата в риск, за които класните ръководители 

изготвиха индивидуални програми за работа съвместно с педагогическия съветник и 

психолога. Целта беше намаляване на агресивните прояви сред учениците, опазване на 

тяхното физическо и психическо здраве и подпомагане адаптирането им към училищния 

живот. Чрез групова работа с ученици, учители и родители бяха изведени основните проблеми 

и потърсени варианти за решения. 

Актуализирана бе процедурата за налагане на мерки на учениците по механизма за 

противодействие на тормоза. Във връзка с този механизъм в училище бяха проведени анкети с 

учениците от двете степени, групови обсъждания с родителите на проведените класови срещи 

и обучение на преподавателите. Във всяка паралелка бяха приети правила за поведение и 

процедура за вземане на мерки при нарушаването им. С правилата бяха запознати и 

родителите на родителски срещи.  

  Със съдействието на педагогическия съветник и психолога в отделни паралелки бяха 

анализирани взаимоотношенията между учениците. На учениците от седми клас бе направено 

проучване на интересите във връзка с професионалното им ориентиране. 

Ученическият съвет работеше активно с класовете, така че всички ученици да станат 

реални участници в събитията. Работеше се по различни инициативи, като в провежданите 

дейности се включваха и ученици с проблемно поведение, и ученици в риск. В провеждането 

и подготовката на извънучилищните дейности активно участваха учeници и учители. 

С голям отзив сред обществеността, с внимание от страна на медиите и при спазване на 

противоепидемичните мерки бяха проведени: Великденски благотворителен базар и хепанинг, 

дейности за отбелязване на световния Ден на Земята, Ден на Европа и Ден на ученическото  

самоуправление. 

 

4. Контролна дейност: 

През учебната 2020/2021 година бяха извършени проверки на образователно-

възпитателния процес по различни учебни предмети, учебната документация, спазване на 

Кодекса на труда съгласно Плановете на Директора и Заместник-директорите.  

Направените проверки на учебните часове установиха, че преподавателите спазват 

седмичните разписания. Темите съответстват на разпределенията. Учебните часове започват 

навреме и учениците са с подготвени работни места. Учителите работят спокойно и умело 

насочват отговорите на децата с подходящи въпроси. Търсят се нови методи и подходи за 

предизвикване на  интереса и въображението на учениците, използват се интерактивни методи 

и ИКТ. При направените проверки няма отправени препоръки. 

От извършените проверки на учебната документация /електронен дневник, 

разпределения/ беше установено, че като цяло се спазват изискванията за водене на 

училищната документация. При част от учителите беше забелязано ненавременно нанасяне на 

текущи оценки и отсъствия. Пропуските са коригирани коректно и своевременно. Обръща се 

внимание на ритмичното и ежедневно вписване на оценките на изпитаните ученици от 

преподавателите. За направените проверки са съставени констативни протоколи, с които са 

запознати преподавателите.  
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През учебната 2020/2021 г. са извършени две  проверки от РУО – «Организиране и 

провеждане на ОРЕС за ученици по чл.40а, ал.3, ал.4 от Наредба 10“ и «Организиране и 

провеждане на обучение по БДП».  Няма отправени  препоръки към дейността на училището. 

5. Работа по проекти: 

За оптимизиране и повишаване качеството на учебния процес училището работи по 

следните национални програми и проекти: 

- Национална програма „Ученически олимпиади и състезания”, Модул „Осигуряване на 

обучението на талантливи деца за участие в ученическите олимпиади – Биология и здравно 

образование” 

- Национална програма „На училище без отсъствия”, Мярка „Без свободен час”. 

- Национална програма „ИКТ в системата на предучилищното и училищното 

образование“ 

- Програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ 

- Проект на EVN, по който работят ученици от ІІ до ІV клас  

 

- Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул 

„Културните институции като образователна среда“ и Модул „Площадки за обучение по БДП“ 

 

- Национална програма „Квалификация“ 

- Национална програма „Отново заедно“ 

 

Училището е одобрено за работа през следващата учебна година по:  

 

- Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“- Модул „Осигуряване на 

условие за екипна работа на учениците от начален етап с учители по училищни 

предмети от прогимназиален етап 

 

- Национална програма „Бизнесът преподава“ 

 

6.  Рекламна стратегия:   

През учебната 2020/2021 година продължи работата по рекламната стратегия на 

училището. Осъществяването на заложените в нея дейности бяха подчинени на основната й 

цел – издигане имиджа и представяне на ОУ ”Мати Болгария” като училище с високо ниво на 

ангажираност на педагогическия колектив за цялостното развитие на учениците с отговорност 

към тях и техните семейства. Поддържаха се създадените сайт и профил на училището във 

Фейсбук.  

Бяха изпълнени  мероприятията, залегнали в календарния събитиен план, съпътстващ 

рекламната стратегия. 

 

7. Материално-техническа база: 

 За подобряване на материално - техническата база максимално се използваха 

възможностите на делегирания бюджет и НП „Равен достъп до училищно образование в 

условията на кризи“, по която са доставени 70 броя мобилни компютъра. Закупени са 

технически оборудвана мултимедия и подвижен екран за кабинет на 4-ти етаж. Закупени са по 

ПМС 283/15.10.2020г. 10 броя ученически лаптопи и 3 броя учителски, както и 15 броя 

таблети за нуждите на учениците. Подменени са маси и столове в 3 кабинета /26 единични и 
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30 двойни/. Извършени са ремонтни дейности на малък физкултурен салон и са обособени две 

съблекални. Преасфалтирани са спортните площадки на училището. 

 

РАЗДЕЛ II 

Мисия, визия, цел и приоритети в дейността на училището 

 

1. Мисия на училище “Мати Болгария” 

Мисията на ОУ ”Мати Болгария” е да обучава и социализира деца от задължителната 

училищна възраст съгласно действащите държавни образователни изисквания, принципите за 

демократичност, хуманност и достъпност, на основата на общочовешките ценности и добрите 

традиции; да формира отговорни личности, подготвени да изпълняват социалната си роля в 

обществото; да развива заложбите на всяко дете. 

2. Визия на училището 

Утвърждаване позитивния образ на ОУ “Мати Болгария“  като център и модел на най-

новите образци на обучение и адаптация на децата към социалните условия в нашата държава 

при подкрепа развитието на  личността на детето. Училището се стреми чрез 

висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за 

активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и 

отговорности; толерантност и разбиране към ученици със СОП и от етнически малцинства; 

противодействие срещу проявите на агресия и насилие. 

 

3. Цели на училището 

За издигане и утвърждаване престижа на училището да се работи за: 

            3.1. Повишаване на качеството на учебно-възпитателната работа. 

3.2. Повишаване на квалификацията на учителите. 

3.3. Създаване на добър психоклимат в педагогическия колектив. 

3.4. Изграждане на образовани личности, с възможности за реализация.  

3.5. Изяви в различни области на учениците, ангажирани в извънкласни дейности. 

 

 

4. Стратегии за постигане на целите на училището 

Изграждане на позитивен образ на училището като център и модел на най-новите 

образци на обучение и адаптация на децата към социалните условия на нашата държава при 

изграждане личността на детето. 

4.1. Развиване на дейностите по оптимизиране на образователно-възпитателния процес, 

обогатяване на материално-техническата база за онагледяване и озвучаване на учебния 

материал, като използва възможностите на делегирания бюджет, Европейски програми и 

Национални програми.  

4.2. Подобряване на взаимодействието с факторите от социалната среда. 

4.3. Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и 

поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията чрез използване на 

интерактивни методи на обучение. 
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4.4. Акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и тяхното 

правилно използване. 

4.5. Запазване на личното достойнство на лицата, заемащи учителски длъжности, и 

учениците в синхрон с процесите на демократизация в обществото. 

4.6. Мотивиране на лицата, заемащи учителски длъжности, за повишаване на 

квалификацията и включването им в квалификационни форми по плана за квалификация. 

4.7. Стимулиране на учениците за включване в училищния живот чрез организирането на 

извънкласни и извънучилищни дейности по проекти.  

4.8. Дейности по Рекламната стратегия на училището и реализиране на План за 

празниците и ритуалите в училището. 

5. Приоритети в дейността за постигане на целите на училището 

 Мярка 1: Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и 

ориентирането му към конкретни резултати. 

 Мярка 2: Доразвиване и усъвършенстване на системата за външно и вътрешно 

оценяване 

 Мярка 3: Осигуряване на възможности и подкрепа за пълноценно развитие на 

личността на ученика 

 Мярка 4: Изграждане на ефективна система за квалификация на педагогическите 

специалисти 

 Мярка 5: Осигуряване на достъп до качествено образование за учениците 

 Мярка 6: Повишаване  на обхвата и превенция на ранното напускане на учениците 

 Мярка 7: Подкрепа на деца с изявени дарби 

 Мярка 8: Работа за максимално развитие потенциала на учениците със СОП 

 

РАЗДЕЛ  III 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

 

Дейности по реализиране на Мярка 1: Осигуряване на по-голяма практическа 

приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати 

 

Дейност 1: Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал за 

оптимизиране на методите, средствата и организацията на ученето 

срок: 10.09.2021 г. 

организира, изпълнява: лицата, заемащи 

учителски длъжности 

контролира, отчита: Директор 

 

 

Дейност 2: Изготвяне на графици за: 

- провеждане на консултации с ученици;  
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срок: 10.09.2021 г., 31.01.2022 г. 

организира, изпълнява: лицата, заемащи 

учителски длъжности 

контролира, отчита: Директор 

форма и място за отчет: седмична оперативка 

 

- контролни и класни работи; 

срок: 10.09.2021 г., 31.01.2022 г. 

организира, изпълнява   

ЗДУД и лицата, заемащи учителски длъжности 

контролира, отчита: Директор 

форма и място за отчет: седмична оперативка  

        - график за дежурство на учителите; 

срок: 10.09.2021 г., 31.01.2022 г. 

организира, изпълнява: комисия, ЗДУД 

контролира, отчита: Директор 

форма и място за отчет: седмична оперативка 

        - провеждане на учебния  час за спортни дейности; 

срок: 10.09.2021 г., 31.01.2022 г. 

организира, изпълнява: лицата, заемащи 

учителски длъжности 

контролира, отчита: Директор 

форма и място за отчет: седмична оперативка 

- за провеждане на часа за консултация на родители и ученици и работа с училищната 

документация; 

срок: 10.09.2021 г., 31.01.2022 г. 

организира, изпълнява: лицата, заемащи 

учителски длъжности 

контролира, отчита: Директор 

форма и място за отчет: седмична оперативка 

Дейност 3: Въвеждане на данни за новопостъпилите и преместените ученици в 

системата AdminPro 

срок: до 20.09. 2021 г.   

изпълнява: Директор 

 

         Дейност 4: Въвеждане на данни/текущи оценки, отсъствия, бележки/ в 

електронния дневник на училището 

срок: 15.09.2021 г. – 30.06.2022 г. 

организира, изпълнява: лицата, заемащи 

учителски  длъжности 

контролира, отчита: Директор, ЗДУД 
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Дейност 5: Създаване на условия за квалификация на педагогическите 

специалисти за използване на различни форми и начини за практическо прилагане на 

учебното съдържание чрез включването им в квалификационни форми по плана за 

квалификационната дейност 

 

Дейност 6: Модернизиране на материалната база в училище чрез ефективно 

разпределение на бюджет 2022 г. и участие в национални и оперативни  програми и 

Европейски проекти 

 

Дейност 7: Използване на индивидуален и диференциран подход съобразно 

възрастовите особености и възможности на учениците: 

- да се организират групи за дейности по интереси, съобразно желанията на учениците, 

изразени в писмена декларация от ученика и  родителя;  

срок: септември 2022 г. 

организира, изпълнява: лицата, заемащи 

учителски длъжности 

контролира, отчита: Директор 

форма и място на отчет: ПС  

- да се работи индивидуално с ученици с обучителни трудности чрез консултации на 

преподавателите по график, утвърден от Директора; 

срок: по график 

организира, изпълнява: лицата, заемащи 

учителски длъжности 

контролира, отчита: Директор 

форма и място на отчет: седмична оперативка 

- за повишаване качеството на обучението и възпитанието работата на учителите да бъде 

насочена към ефективно използване на ИКТ, компютърни зали, налични нагледни пособия, 

дидактически  материали и др.; 

срок: 15.09.2021 г. – 30.06.2022 г. 

   организира, изпълнява: лицата, заемащи     

учителски  длъжности 

контролира, отчита: Директор, ЗДУД 

-  да се регистрира входно-междинно-изходно  ниво на знанията и уменията на 

учениците чрез тестове, контролни и други форми на проверка, разработени от 

преподавателите по отделни дисциплини; 

срок: м. октомври 2021 –м. май-юни 2022 г. 

организира, изпълнява: лицата, заемащи 

учителски длъжности 

контролира, отчита: Директор 

форма и място за отчет: срещи на  екипите за 

ключови компететности, ПС 
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- да се осъществяват ефективни връзки между преподавателите, учителите в ЦОУД, 

Педагогическия съветник и Психолога по отношение на ученици, които се затрудняват с 

усвояването на учебния материал; 

срок: м. септември 2021 - м. юни 2022 г. 

организира, изпълнява: лицата, заемащи 

учителски длъжности и учителите в ЦОУД, 

педагогически съветник, психолог 

контролира: Директор 

форма и място за отчет: периодични срещи 

между преподаватели и учителите в ЦОУД, ПС 

- да се организират занимания по четене и по български език в рамките на целодневната 

организация на учебния ден за учениците от І-ІV клас според плана за действие по 

Националната стратегия за повишаване и насърчаване на грамотността през периода 2021-

2022 година; 

срок: м. септември 2021 - м.юни 2022 г. 

организира, изпълнява: лицата, заемащи 

учителски длъжности и учители в ЦДО 

контролира: ЗДУД, Директор 

форма и място за отчет: периодични срещи 

между преподаватели и учители в ЦДО, ПС 

      

- да се използват от всеки преподавател различни форми за проверка и оценка на 

знанията; да се спазва изискването за ритмичност на изпитванията през срока съгласно 

Наредба № 11 на МОН; 

срок: постоянен 

организира, изпълнява: лицата, заемащи 

учителски  длъжности 

контролира, отчита: Директор, ЗДУД 

форма и място за отчет: ПС –  

м. януари 2022 г., май-юни  2022 г. 

Дейност 7: Актуализиране на Училищна програма  за овладяване на българския 

книжовен език с акцент върху изпълнението на Националния план за действие по 

Националната стратегия за повишаване и насърчаване на грамотността през периода 

2021 -2022 г. 

срок: септември 2021г. 

организира, изпълнява: преподаватели по 

български език и литература 

контролира: ЗДУД 

 

Дейности по реализиране на Мярка 2:  Доразвиване и усъвършенстване на 

системата за външно и вътрешно оценяване 
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Дейност 1: Работа по училищното и професионално ориентиране на учениците от 

VІІ клас. 

Да се информират и консултират учениците от VII клас във връзка с новите 

възможности и условия за професионална подготовка и образование. За целта: 

- да се запознаят учениците с типовете училища, степените и видовете средно 

образование, което дават, и процедурата за кандидатстване; 

срок: м. април-май 2022г. 

организира, изпълнява: класни ръководители 

контролира, отчита: ЗДУД 

- да се направи анкетно изследване на интересите, потребностите и мотивите на 

учениците от VII клас при избор на училище и професия и по желание да се консултират 

учениците и родителите; 

срок: м. април 2022г. 

организира, изпълнява: класни ръководители, 

педагогически съветник 

контролира, отчита: ЗДУД 

- да се проведат срещи с родителите и учениците от VII клас за запознаване с условията 

и процедурата за кандидатстване в средните училища, като се поканят на тях директорите на 

местните средни училища; 

 срок: м. май – м. юни 2022г. 

 организира, изпълнява: класни ръководители 

 контролира, отчита: Директор 

- да се информират хронично болните ученици и техните родители за възможностите за 

продължаване на образованието и се подготвят необходимите документи за комисия; 

                                                 срок: м. май - м. юни 2022г. 

 организира, изпълнява: класни ръководители, 

педагогически съветник 

 контролира, отчита: ЗДУД 

 

 Дейност 2: Подобряване на организацията на Национално външно оценяване: 

- провеждане на родителска среща за родителите на учениците от IV клас и VII клас за 

запознаване с графика и реда за провеждане на НВО през учебната 2021/2022г.;  

срок: м. април, м. май 2022г. 

организира, изпълнява: класни ръководители на 

IV и VII клас 

контролира, отчита: ЗДУД 

- разпределение на учениците по зали за НВО IV клас; 

срок: м. май 2022г. 

организира, изпълнява: класни ръководители на 

IV клас 
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контролира, отчита: ЗДУД 

- определяне на квестори за НВО IV клас; 

срок: м. май 2022г. 

организира, изпълнява: ЗДУД 

контролира, отчита: Директор 

- промяна в седмичното разписание за провеждане на НВО IVклас; 

срок: м. април 2022г. 

организира, изпълнява: главен учител 

контролира, отчита: ЗДУД 

- изработване на график за запознаване на родителите с резултатите на учениците от 

проведеното НВО в IVклас. 

срок: м. май 2022г. 

организира, изпълнява: класни ръководители 

контролира, отчита: ЗДУД 

 

Дейности по реализиране на Мярка 3: Осигуряване възможности и подкрепа за 

пълноценно развитие на личността на ученика 

 

Дейност 1: Подобряване на условията за психолого-педагогическа подкрепа на 

учениците: 

- изработване на План за дейността на Педагогическия съветник; 

 срок: 10.09.2021 г. 

организира, изпълнява: педагогически съветник; 

контролира, отчита: Директор 

- изработване на План за дейността на Психолога; 

 срок: 10.09.2021 г. 

организира, изпълнява: психолог; 

контролира, отчита: Директор 

- изработване на Програма за превенция на учениците, застрашени от отпадане; 

срок: 08.10.2021г. 

организира, изпълнява: класни ръководители и 

педагогически съветник 

контролира, отчита: Директор, педагогически 

съветник. 

- идентифициране на учениците, нуждаещи се от обща подкрепа и ученици в риск и 

актуализация на регистъра;  

срок:  01.10.2021 г.   



13 

 

изпълнява: класни ръководители, педагогически 

съветник  

контролира: Директор 

- изготвяне на план и мерки за работа с учениците в риск: 

срок:  м. ноември 2021г.   

изпълнява: класни ръководители, педагогически 

съветник, психолог  

контролира: Директор 

- определяне приемно време на Директора за срещи с родители; на Педагогическия 

съветник, Психолога, класните ръководители и ресурсния учител - за консултации с родители; 

срок: 20.09.2021г. 

организира, изпълнява: Директор, 

педагогически съветник, психолог, ресурсен 

учител и класни ръководители 

контролира, отчита: Директор 

                                                                           форма и място за отчет: ПС 

- консултиране на класните ръководители по темите за гражданското образование; 

срок: 16.09 - 20.09. 2021 г.  

организира, изпълнява: класни ръководители и 

педагогически съветник 

контролира, отчита: Директор 

- за поддържане на приемственост да се осъществява взаимодействие и обмяна на опит 

между учителите от начален етап и прогимназиален етап. Конкретните дейности да се 

включат в плановете на екипите по ключови компетентности;  

срок: септември 2021г. – май/юни 2022г. 

организира, изпълнява: преподаватели IV и VII 

клас 

форма и място за отчет: срещи на ПУО, ПС 

контролира, отчита: Директор, ЗДУД 

Дейност 2: Изграждане на система за превенция на насилието и агресията между 

учениците: 

- да продължи работата на Училищния координационен съвет за противодействие на 

тормоза в училище 

срок: м. септември 2021г.- юни 2022г. 

организира, изпълнява: ЗДУД, педагогически 

съветник 

контролира, отчита: Директор 

- да се разработи училищен план за справяне с насилието, включващ: оценка на 

проблема на ниво училище, превантивни мерки, мерки за интервенция; 

 

срок: м. октомври 2021г. 
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организира, изпълнява: комисията за 

противодействие на тормоза в училище 

контролира, отчита: Директор 

форма и място за отчет: ПС-м.ноември 

- да се води Дневник за  регистриране на ситуациите на тормоз в училище; 

срок: м. септември 2021г.- юни 2022г. 

организира, изпълнява: ЗДУД,  

педагогически съветник 

контролира, отчита: Директор; 

форма и място за отчет: ПС - м. ноември 

 

- да се провеждат срещи между класните ръководители, педагогическия съветник, 

психолога и ръководството по превантивната и корекционна дейност с деца в риск; 

срок: по предварително изготвен съвместен 

график с педагогическия съветник и психолога, 

извънредни заявки 

организира, изпълнява:класни ръководители, 

педагогически съветник, психолог 

контролира, отчита: Директор, ЗДУД 

форма и място за отчет: ПС 

  

Дейност 3: Превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и 

наркотични вещества сред учениците: 

- Организиране на инициативи на ниво клас и на ниво училище за превенция на 

употребата на наркотиците. Дейностите да залегнат в плановете на класните ръководители и 

на педагогическия съветник; 

срок: м. октомври 2021 – м. юни 2022г. 

организира, изпълнява: класни ръководители, 

педагогически съветник 

контролира: ЗДУД 

- изработване на план за дейности за отбелязване на  Ден без цигарен дим и Световен 

ден без тютюнопушене; 

срок: ноември 2021 и май 2022г. 

организира, изпълнява: класни ръководители,  

Р.Нанкова, педагогически съветник и психолог 

контролира: ЗДУД 

Дейност 4: Осигуряване на възможности за развитие на интересите и 

способностите на учениците чрез обучение извън задължителното учебно време и 

ангажиране на свободното им време: 

- да се организират празници на класа, екскурзии, ваканционен отдих и други по план на 

класните ръководители, с цел подобряване общуването между учениците; 

срок: съгласно плановете на класните 

ръководители 
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организира, изпълнява: класни ръководители 

контролира: ЗДУД, Директор    

- в контекста на рекламната стратегия да се търсят и внедряват от преподавателите 

изяви, които развиват интересите и възможностите на учениците и издигат престижа на 

училището на общинско и национално ниво; 

срок: според дейностите по рекламната стратегия 

организира, изпълнява: лицата, заемащи 

учителски длъжности,   

класни ръководители 

контролира, отчита: ЗДУД и комисия по 

рекламната стратегия; 

форма и място на отчет: ПС 

 

- да се изградят ученически съвети по паралелки в прогимназиален етап и Училищен 

ученически съвет; 

срок: 27.09.2021г. 

организира, изпълнява: 

класни ръководители и педагогическия съветник 

контролира, отчита: Директор 

- училищният Ученически съвет да изработи план за дейността си; 

срок: 11.10.2021г. 

организира, изпълнява: педагогически съветник 

контролира, отчита: Директор 

- честване  на 1 ноември – ден на народните будители и патронен празник на училището 

– тържествено утро /присъствен неучебен ден/; 

срок: 29.10.2021г. 

организира: Хр. Гитева, 

 Т. Върбанова, Анг. Христова, Т. Йорданова, Д. 

Башкехайова 

 

- училищни отбори да участват в провежданите спортни мероприятия и други конкурси, 

олимпиади, състезания  по графика на МОН; 

срок: съгласно графика на МОН   

отг: преподаватели по ФВС, класни        

ръководители, учители ЦОУД 

- организиране и  провеждане на училищни  спортни празници - /присъствени неучебни 

дни/; 

срок: 29 октомври 2021 г. и 19 май 2022г. 

отг: преподаватели по ФВС, класни        

ръководители, учители ЦОУД 

- организиране и провеждане на учебни екскурзии, ваканционен отдих и др.: 
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- I клас – две еднодневни екскурзии; 

- II клас - ваканционен летен отдих; 

- III клас - двудневна екскурзия, ваканционен летен отдих; 

- IV клас - ваканционен летен отдих; 

- V клас – двудневна екскурзия; 

- VI клас - двудневна екскурзия; 

- VII клас - двудневна екскурзия. 

 

срок: м. април - м. юни 2022 г.   

отг: класни ръководители  

контролира, отчита: ЗДУД, Директор 

         - издаване на училищен вестник “Лексикон”; 

срок: м. май 2022г. 

организира, изпълнява:   

К.Стоянова и редакционна колегия 

контролира, отчита: ЗДУД 

 

     Дейност 5: Активизиране на родителската общност чрез участие в Обществен съвет, 

родителски срещи, празници и ритуали, организирани с участието на родителите: 

- планиране на родителски срещи и открити дни на родителите; 

срок: септември/ октомври 2021г., януари  2022г. 

април/ май 2022г. 

изпълнява: лица, заемащи учителски длъжности 

контролира: ЗДУД 

- включване на родителите в дейностите от плана за празниците и ритуалите в ОУ „Мати 

Болгария”; 

срок: септември 2021г. – юни 2022г. 

изпълнява: лица, заемащи учителски длъжности 

контролира: ЗДУД 

 

 

Дейности по реализиране на Мярка 4: Изграждане на ефективна система за 

квалификация на педагогическите специалисти. 

Дейност 1: Проучване на интересите и потребностите от участие в 

квалификационни форми за постигане на  целите на училището. 

срок: септември 2021г. 

изпълнява: ЗДУД 

контролира: Директор 
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Дейност 2: Изработване на план за квалификационната дейност в съответствие на 

интересите и потребностите от участие в квалификационни форми за постигане на  

целите на училището. 

срок: 09.09.2021г.  

изпълнява: Анг.Христова, Т.Йорданова, ЗДУД 

контролира: Директор 

 Дейност 3: Реализиране на вътрешно институционалната  квалификационна 

дейност на педагогическите специалисти - провеждане на открити уроци, семинари, 

тренинги, споделяне на добри педагогически практики. 

срок: октомври 2021г. – май/юни 2022г. 

изпълнява: лица, заемащи учителски длъжности  

контролира: ЗДУД, Директор 

 Дейност 4: Изграждане на информационна система с база данни за 

педагогическите специалисти за заместване на учители, включени в проект на ОП РЧР 

„Квалификация на педагогическите специалисти”. 

                                                                 срок: ноември 2021г.- февруари 2022г. 

                                                                 изпълнява: ЗДУД 

                                                                 контролира: Директор 

 

 

Дейности по реализиране на Мярка 5: Осигуряване на достъп до качествено 

образование на учениците. 

 Дейност 1:  Дейности по изпълнение на Постановление №79/13.04.2016г. за 

осигуряване на безвъзмездно ползване по един комплект учебници и учебни тетрадки за 

всеки ученик от I до IV клас, по един комплект учебници за всеки ученик от V до VII 

клас: 

- изработване на график за раздаване на безплатните учебници; 

срок: 10.09. .2021г 

изпълнява: домакин, класни ръководители 
контролира: ЗДУД 

- запознаване на родителите и учениците с реда на получаване и съхранение на 

безплатните учебници и попълване на декларации; 

срок: септември 2021г.  

изпълнява: класни ръководители 

контролира: ЗДУД 

- заседания на екипите по ключови компетентности за избор на учебници за учебната 

2022/2023г.; 

срок: март 2022г. 

изпълнява: екипите по ключови компетентности 

контролира: ЗДУД 
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- одобряване от Педагогическия съвет на избраните от екипите по ключови 

компетентности учебници  за учебната 2022/2023г.;  

срок: март 2022г. 

изпълнява: екипи за ключови компетентности 

контролира: Директор 

форма и място на отчет: ПС – м. март 

 

- подаване на заявки към издателствата за закупуване на необходимите учебници за 

следващата учебна година; 

срок: април-май 2022г. 

изпълнява: ЗДАСД 

контролира: Директор 

 

- събиране на ползваните учебници от учениците II-VII клас по график, определяне 

степента им на износване; 

срок: май-юни 2022г. 

изпълнява: класни ръководители 

контролира: ЗДАСД 

- подаване на допълнителна заявка за учебници; 

срок: септември 2021г. 

изпълнява: ЗДАСД 

контролира: Директор 

 

 

Дейности по реализиране на Мярка 6: Повишаване на обхвата и превенция за 

неотпадане на учениците. 

 Дейност 1: Повишаване на привлекателността на учебния процес и на 

училищната среда чрез: 

- сформиране на групи за целодневна организация на обучение, съобразно подадените 

заявления на родителите за учениците в начален етап; 

срок: 10.09.2021 г. 

изпълнява: ЗДУД 

контролира: Директор 

- осъществяване на целодневна организация на обучение за учениците от I-ІV клас; 

срок: 15.09. 2021г. – 31.05. 2022г./15.06.2022г. 

изпълнява: учители в ЦОУД 

контролира: ЗДУД, Директор 

- проучване желанието на родителите за включване на децата в целодневна организация 

на обучение за следващата учебна година; 

срок: май 2022г. 

изпълнява: класни ръководители, 
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 учители в ЦОУД 
контролира: ЗДУД 

 

- обновяване на материалната база, според възможностите на бюджета; 

срок: септември 2021г.- м. август 2022г. 

изпълнява: ЗДАСД 

контролира: Директор 

- украса на фоайе, коридори според празниците през годината; 

срок: септември 2021г.-м. август 2022г. 

изпълнява: П. Петрова, Б.Кацарова, Ст.Недева 

контролира: Директор 

 

Дейност 2: Дейности по НП „Без свободен час”, Мярка „Без свободен час в училище”: 

- приемане на училищна програма за часовете, провеждани във връзка с мярка ”Без 

свободен час”;  

срок:м. септември 2021г. 

изпълнява: ЗДУД 

контролира: Директор 

- актуализиране на банка заместници на отсъстващите учители; 

срок: целогодишен 

изпълнява: ЗДУД 

контролира: Директор 

- ежемесечно подаване на декларации за взетите  часове; 

срок: целогодишен 

изпълнява.: лица,заемащи учителски длъжности   

контролира: ЗДУД 

- изпращане на документи за финансиране и отчитане на дейностите по Националната 

програма; 

срок: на всеки два месеца до 10-то число на 

месеца, следващ края на периода 

изпълнява.: ЗДУД 

контролира: Директор 

 

Дейности по реализиране на Мярка 7: Подкрепа на даровити деца 

 Дейност 1: Сформиране на групи за ИИД по интереси  

- проучване интересите на учениците; 

срок: 30.09.2021г.  

изпълнява.: ръководители на групи, ЗДУД 
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контролира: Директор 

- сформиране на групи за ИИД по интереси; 

срок: м. октомври 2021г. 

изпълнява.: ръководители на групи 

контролира: ЗДУД 

Дейност 2: Участие на даровити ученици в празници, конкурси, олимпиади и 

състезания 

- насърчаване на учениците за участие в празници на училищно и общинско ниво; 

срок: м.октомври 2021г. – м.юни 2022г. 

изпълнява.: ръководители на групи 

контролира: ЗДУД 

- мотивиране и подготовка на учениците за участие в олимпиади, състезания и конкурси 

от Национален календар за изяви по интереси на МОН; 

срок: м.октомври 2021г. – м.юни 2022г. 

изпълнява.: ръководители на групи 

контролира: ЗДУД 

Дейности по реализиране на Мярка 8: Работа за максимално развитие потенциала 

на учениците със СОП,  на които се предоставя ДП. 

 

Дейност 1: Работа на екипите за подкрепа на личностно развитие с учениците, 

получаващи допълнителна подкрепа 

- определяне на координатор и специалисти, участващи в ЕПЛР 

срок:  15.09.2021г. 

изпълнява: Директор 

контролира: Директор 

- формиране на екипите; 

срок: 27.09. 2021г. 

изпълнява: преподаватели, координатор 

контролира: Директор 

- провеждане на срещи с родителите на учениците, на които се предоставя ДП,  с цел 

привличането им като партньори в образователно-възпитателния процес; 

срок: м. октомври 2021г. – м. юни 2022г. 

изпълнява: ЕПЛР 

контролира: ЗДУД 

- изработване на  план-график  на екипните срещи ЕПЛР;  

срок: 8.10. 2021г. 

изпълнява:  ЕПЛР 

контролира: ЗДУД 
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  - оценка на напредъка в развитието и постигнатите резултати в обучението на 

учениците със СОП;  

срок: м. февруари 2022г., м. юни 2022г. 

 изпълнява: ЕПРЛ 

контролира: ЗДУД 

- представяне на доклади за дейността на ЕПЛР през I учебен срок и II учебен срок, 

Доклад за предоставянето на обща и допълнителна подкрепа през учебната година; 

срок: м. февруари и м. юни 2022г. 

изпълнява:   ЕПЛР; Координатор 

контролира: ЗДУД 

форма и място на отчет: ПС  

м. февруари и м. юни 2022г.   

 

Дейност 2: Вътрешно-квалификационна дейност между ресурсния учител и 

педагогическите кадри за по-ефективна работа с учениците, на които се предоставя 

ОП/ДП по плана за квалификационната дейност. 

срок: по график 

изпълнява: лица, заемащи учителски длъжности 

контролира: ЗДУД, Директор 

 

 


