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РАЗДЕЛ І. 

КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО 

СЪСТОЯНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

Обединено училище „Свети Свети Кирил и Методий” - с. Априлово е учебно 

институция с над 100 годишна история. За нашето училище са характерни, освен 

изисквания за компетентност по всеки учебен предмет, също и изисквания за общи 

компетентности. 

Основен предмет на дейността на училището са обучението и възпитанието  в 

зависимост от възрастта на учениците и развитие на интеграцията и интересите, 

потребностите и възможностите им, кариерното и личностното развитие на учениците. 

През предходната учебна 2020-2021година в училището се обучаваха  134 

ученици, разделени в десет паралелки в дневна форма на обучение и 12 ученици в 

самостоятелна форма. 

12 на брой са учениците със специални образователни потребности на 

допълнителна подкрепа за личностно развитие. 

  По – голямата част от учениците са пътуващи от: с. Горна Малина,                                  

с. Гайтанево, с. Белопопци, с. Столник, с. Лесново, с. Доганово, с. Горно Камарци,              

с. Петково,  гр. Елин Пелин. Цялостната дейност на Обединено училище „Свети Свети 

Кирил и Методий” през учебната 2020 – 2021 г. протече съгласно залегналите в 

годишния план цели  и задачи. 98 % от учениците са от ромски етнос. 90% от родителите 

им са с нисък образователен статус. 35% от учениците и техните семейства са с нисък 

социален статус. Голяма част от учениците, които постъпват в първи клас, нямат 

необходимата училищна готовност. Родителският контрол е в ниска степен и това 

затруднява постигането на по-високи резултати от образователно - възпитателния 

процес. 

Обучението в електронна среда от разстояние и ниската компютърна грамотност на 

ученици и родители бе фактор за намаляване успеваемостта на учениците в усвояването 

на учебното съдържание и увеличаване броя на отсъствията от учебните часове. Въпреки 

проведеното обучение на родители и ученици в началото на учебната година за работа с 

обучителната електронна платформа, избрана от училището – ТИЙМС и социалните 

мрежи за комуникация, затрудненията все още бяха в голям процент и от различно 

естество – забравени акаунти, забравени пароли, трудности при осъществяване на 

връзка, трудности с предаването на домашни работи на учителите, липса на достъп до 

интернет свързаност и др. За преодоляване затрудненията на учениците и техните 

родители училищното ръководство, учителитите, социалния работник и образователния 

медиатор оказваха съдействие от различно естество – предоставяне на нови пароли, 

предоставяне на учебни материали на хартиен носител, консултиране по всяко време на 

деня и чрез различни връзки за комуникация. Много малък брой от учениците нямаха 

технически средства и достъп до интернет свързаност, но на тях им бяха предоставяни 



учебни материали на хартиен носител, тъй като предоставените в технически средства 

през предходната година бяха върнати от учениците в пълна неизправност, а по картите, 

предедоставящи възможност за интернет достъп бе напрупан разход за сметка на 

училището, използван не за обучителни, а за личните нужди на учениците и семействата 

им.. Обратна връзка за постигнатите от учениците резултати от учебния процес, както и 

консултации и насоки, учениците получаваха лично от учителите  чрез социалните 

мрежи за комуникация и съдействието на училищното ръководство, образователния 

медиатор, социалния работник, класните ръководители. 

В сравнение с предходната учебнат година постигнатите резултати на учениците от 

Национално външно оценяване е както следва: 

- НВО – Български език и литература  - IV клас – по-високи; 

- НВО – математика IV клас – по-високи; 

- НВО – Български език и литература  - VII клас – по-ниски; 

- НВО – математика VII клас – на същото ниво; 

- НВО – Български език и литература  - X клас – ниски; 

- НВО – математика X клас – ниски; 

През тази учебна година за първи път се проведе и национално външно оценяване в 

десети клас. Постигнатите резултати бяха ниски, но на областно ниво не се 

подреждат в края по точки в класирането на училищата по среден успех от НВО.  

На областно ниво класирането на училището по постигнати точки от проведените 

външни оценявания е на много по-високо ниво. 

Проведен бе и държавен изпит по придобиване на първа степе от професия „Работник 

в хранително-вкусовата промишленост“ по практика и по теория. Допуснати до изпит 

бяха 10 ученици. Явилите се бяха 8 на брой и само 7 от тях според постигнати 

резултати успяха да получат свидетелства за професионална квалификация. 

Общата оценка от обучението на учениците на училищно ниво е добра. 

Учениците, които оптаднаха от образователната система са 8 на брой. 

Реинтегрираните ученици са 5 на брой.  

В края на 2020 година в училището се осъществи и планувана проверка от 

Националния инспекторат по образованието. Получената оценка от инспектирането 

бе „добър“. Бяха дадени насоки и препоръки за повишаване качеството на 

образование, материалната база и препоръки към дейността на училищното 

ръководство част, от които бяха изпълнени до края на учебната 2020/2021 година. 

Училищната общност ще продължи да работи в посока повишаване качеството на 



образованието в образователната институция, съобразно препоръките на НИО, РУО 

и други органи, имащи пряка и косвена връзка с изпълнение на приоритетите на 

образователната политика на Република България. 

През настоящата учебна година плановата дейност ще се осъществява на основата 

на анализа на работата на училището за учебната 2020 – 2021 г. 

При разработването на анализа, всеки преподавател се придържаше към 

определената схема: 

• постановка на целите и задачите; 

• реализация на целите и задачите; 

• изводи; 

•  предложения за подобряване на образователните дейности в училището; 

В резултат на направените анализи за 2020 - 2021 година, бяха формулирани следните 

положителни резултати: 

• подобрена организационно-управленска структура; 

• намаляване процента на отпадналите ученици; 

•  подобрен микроклимат в училище; 

• промяна на негативната нагласа и повишено доверие на родителите към 

училището; 

•  популяризиране на училищните дейности чрез публични изяви и участие в 

състезания и конкурси; 

•  оптимизиране   на   образователните   дейности   и   управлението   на 

училището,  изменение  на  начина  на  действие  и  стила  на  мислене,  който  е 

свързан с тях;  

• превръщане на училището в център на социални взаимоотношения; 

• привличане на кадрови персонал, чиято възраст е под 30 години, което е 

предпоставка за за повишаване на образователните иновативни и дигитаални 

ресурси , използвани в училищната дейност. 

• Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти чрез 

наставничество, вътрешни и външни обучения. 

 

Въпреки трудностите, съществено значение за постигнатите резултати в училището има 

създадената система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и 

отчетност на резултатите,  единство и непрекъснатост на УВП. Правилното планиране 

на УВП бе решаващо условие за   усъвършенстването   на   качеството   на   

организацията,   структурата  и методиката на обучение в училище, въпреки големия 

брой новопостъпили учители. 

Дребните прояви на учениците, които нарушаваха реда в училището бяха отстранявани 

и годината приключи без сериозни противообществени прояви. Слабата   мотивация   за   



учебен   труд   на   отделни   ученици   и   допуснатите отсъствия по неуважителни 

причини е проблем за педагогическия колектив, за образователния и възпитателния 

процес в училище. Учителският колектив има възможности да се справи и да решава 

възникналите проблеми. Всички отговорно отстояваха професионалните си 

ангажименти и им беше предоставена творческа свобода за възможно най-пълно 

реализиране на УВР. 

В Обединено училище „Свети Свети Кирил и Методий“, с. Априлово работят 20 пе-

дагогически специалисти. 17 от тях са правоспособни учители по съответните учебни 

предмети. 5 са педагогическите специалисти, постъпващи за първи път в образовател-

ната сфера, 12 от педагогическите специалисти притежават значителен професионален 

опит и професионални компетентности. Целият педагогически екип работи за развиви-

тие и усъвършенстване на своите компетентности в различни квалификационни форми 

на училищно, регионално и национално ниво. Носители на ПКС са 5 педагогически спе-

циалисти. 

Учители и ученици се включват активно в образователни, културни и социални дей-

ности и инициативи, организирани на училищно и общинско ниво.  

 

Постиженията в дейността на ОбУ „Свети Свети Кирил и Методий“ се обусла-

вят от следните фактори, които определят и силните страни в дейността на учили-

щето: 

 

1. Дейността в училището се осъществява в условията на добра вътрешна организа-

ция и традиции. 

2. Пълноценното използване на учебното време и извънкласните дейности, взаимо-

действие и партньорство с институции, културни институти,  чрез които са пос-

тигнати образователните цели на обучението.  

3. Квалифициран, мотивиран и отговорен педагогически екип, който познава и при-

лага съвременни методи на обучение. 

4. Добре организирано партньорство между учителите и учениците и взаимодейст-

вие с родителите. 

5. Успешно приобщаване на ученици със СОП. 

6. Утвърдени успешни практики за работа с учениците за превенция на агресията. 

7. Успешно управление на финансовите средства в условията на делегиран бюджет 

и постоянно намаляващ брой ученици. 

8. Изграден капацитет по усвояване на средства от национални програми и проекти 

на МОН.  

9. Осигурена творческа свобода на всички учители за възможно най-пълно реализи-

ране целите на образователния процес.  



10. Установена практика за активно популяризиране дейността на училището пред 

обществеността. 

11. Отговорно изпълнение на професионалните задължения от педагогическите спе-

циалисти и непедагогическия персонал. 

12. Утвърдени успешни практики за работа с ученици от уязвими групи. 

 

На вниманието на училищния екип са проблеми, свързани с: 

 

1. Прогресивно намаляващия брой ученици в резултат на демографския срив, което 

рефлектира върху бюджета на училището и осигуряването на ЗНПР за всички 

учители. 

2. Увеличаващата се демотивация за учебна работа, поради което някои ученици 

(най-вече от прогимназиален и гимназиален етап) проявяват несериозно отноше-

ние към учебния труд, имат пропуски в знанията си и допускат  отсъствия по не-

уважителни причини.  

3. Част от учениците нямат ясното съзнание за опазване на материалната база. 

4. Ниска заинтересованост и посещаемост на родителите на родителските срещи и 

консултации. 

5. Недостатъчна активност на методически обединения и училищни комисии. 

6. Необходимост от подобряване на материалната база – вътрешен и външен ремонт 

на сградата, ремонт на физкултурния салон, на кабинета по професионална прак-

тика, на външната дворна част на училището и други важни дейности, свързани с 

поборяване и обновяване на материално-техническата база, с цел предоставяне на 

по-добри възможности за образователен процес. 

Необходимо е: 

 

1. Да се работи за намаляване броя на безпричинните отсъствия. 

2. Повишаване квалификацията на учителите и придобиване на 

практически умения за работа в мултикултурна и електронна среда. 

3. Да  се  повиши  училищната  адаптация  и    мотивацията  за  учене,  чрез 

включване на иновативни методи на работа / презентации, компютърни 

уроци, интерактивни методи, ролеви игри и др./ и   показване на практическата 

приложимост на изученото учебно съдържание, най-вече в начален етап. 

4.  Организиране на физическата среда така, че тя да се превърне в благоприятна и 

стимулираща. 

5. Прилагане подхода «Ученици помагат на ученици» . Ученици се включват като 

наставници на други ученици, с обучителни затруднения или порблеми с 

общуването. 



6.  Учебните следобедни часове по самоподготовка да се разнообразят с 

прилагането на нестандартни методи на работа, занимателни игри, ролеви игри и 

др, които  да улеснят възприемането на учебното съдържание. 

7.  Да се прилагат допълнителни занимания от преподавателите по предмети за 

ученици, които занчително изостават или изпитват затруднения с усвояването на 

учебното съдържание. 

8. Да се определят конкретни правила в клас, да се прилагат стимули за постигне 

определен резултат или да се налагат санкции при нарушаване на правилата. 

9.  Да се разработят ясни и еднакви критерии за оценяване резултатите от 

обучението на  учениците. 

10. Да се засили контрола по обхващане на децата след приключване на учебните 

часове  от учителите в ЦОУД и дежурните учители, с цел недопускане на 

ситуации на безконтролно поведение на учениците и опазване на здравето им. 

11.  Пълно обхващане на учениците от начален етап и недопускане на своеволно 

напускане на учебни занимания. 

12.  Специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се 

привлекат възможно по-голям брой родители, съпричастни към  училищния живот. 

13.  Да се учреди Ученическо самоуправление с участието на учениците от                      

V – X клас. 

14.  Да продължи прилагането на  гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на 

противообществени прояви и продължаване активната дейност на училищната 

комисия за превенция на  противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни. 

15.  Да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество. 

 

 

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

Формиране на личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за 

ефективна обществена реализация и социализация. Формиране на общочовешки и 

национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите 

заложби. 

 

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

Утвърждаване на Обединено училище „Свети Свети Кирил и Методий”, с. Априлово 

като конкурентноспособно училище, което да формира у учениците национални и 

общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация в 

обществения живот.  Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия 

колегиум, обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи 

толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство. Училището се стреми 

чрез високо квалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у 

учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските 



права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресия и насилие, здравна и 

екологична култура. 

 

 

ІІ. ПРИОРИТЕТИ В УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГО-

ДИНА, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ, СЪГЛАСНО СТРА-

ТЕГИЧЕСКАТА РАМКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ОБУЧЕНИЕТО 

И УЧЕНЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2021 – 2030) И НА ПРИОРИТЕТИТЕ 

НА МОН: 

 

 

1. Управление на училищната институция за реализиране на държавната образова-

телна политика за подобряване на качеството на образование и осигуряване на 

равен достъп и пълноценна социализация на учениците.  

2. Осъществяване на дейността на Обединено училище „Свети Свети Кирил и Мето-

дий“ в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното 

образование и прилагане на държавните образователни стандарти. 

3. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Стимулиране об-

мена на добри практики, партньорство и практическо приложение на придобити 

умения в резултат на участие в квалификационни форми. 

4. Реализиране на приобщаващо образование и политика за подкрепа за личностно 

развитие на учениците в училището.  

5. Ефективно взаимодействие с родители, институции и структури, работещи в об-

ластта на образованието и младежта. Изграждане и функциониране на обществе-

ния съвет към училището. 

 

 

ІІІ. ГЛАВНА ЦЕЛ. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ  

 

ГЛАВНА ЦЕЛ 

Развитие на Обединено училище „Свети Свети Кирил и Методий“ в условията на прила-

гането на Закона за предучилищното и училищното образование и на растяща конкурен-

ция чрез създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за учениците и 

учителите и в партньорство с родителите и институциите, с което да се утвърди като 

предпочитано място за обучение и възпитание на подрастващите от града и общината, и 

се превърне от училище за всички в училище за всеки. 

 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

 

1. Поддържане на високо качество и ефективност в процеса на училищното образо-

вание съобразно индивидуалните способности и потребности на учениците чрез 

привеждане дейността на училището в съответствие с разпоредбите на ЗПУО и 

ДОС. 



2. Изграждане и поддържане на институционална организационна култура чрез при-

лагане на училищни политики в подкрепа на гражданското, здравното, екологич-

ното и интеркултурното образование 

3. Училището да бъде желано място за обучение, изява и подкрепа за личностното 

развитие на учениците. 

4. Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на педагогичес-

ките специалисти. 

5. Взаимодействия с родители, институции и структури, работещи в областта на об-

разованието и младежките политики. 

      6. Поставяне личността на ученика в центъра на образователните взаимодействия; 

 
     7. Реализация на контролната дейност в условията на развитие на училището като 

интелектуална система. Осъществявания контрол да води до балансирано разпределение 

на отговорностите на различни нива, осигуряване на реално участие в процеса на вземане 

на решение по управление на училището и образователните дейности на всеки член на 

училищната общност. 

 

ЗАДАЧИ НА УЧИЛИЩЕТО 

1. Повишаване мотивацията за учене чрез включване на иновационни методи на работа 

– ( мултимедийни уроци, презентации, ролеви игри ) и наличните пособия. Да се промени 

структурата на традиционния урок. 

2. Разширяване и задълбочаване работата с изоставащите ученици чрез допълнителни 

занимания. 

3. Включване на повече ученици в извънкласни дейности чрез организиране на 

занимания по интереси. 

5. Осигуряване на необходимите материали за работа. 

6. Включване на учениците със СОП в училищни и регионални мероприятия. 

7. Повишаване родителската активност чрез включването им в планирането и 

организацията на училищните мероприятия. 

8. Провеждане на ежемесечни срещи с родителите и домашни посещения. 

9. Организиране помощ и подкрепа на семействата в най-тежко материално състояние. 

10. Включване на учителите в квалификационни курсове по тяхно 

предпочитание. 

11. Организиране на вътрешно — училищна квалификационна дейност. 

12. Разработване и участие в проекти и набиране на дарителски средства. 

13. Включване на учители, ученици и персонал с доброволен труд за обновяване на 

материалната база и почистването на училищния двор. 

14. Участие в училищни, общински, регионални и национални мероприятия. 

15. Рекламна дейност – изработване на брошури, визитки, уебстраница, летописна книга, 

публикации. 

17. Работа по Национални програми и проекти. 



18. Координиране дейността на училището с институциите свързани с образователната 

система. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

 

1. ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ 

СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКИ  

Дейности по НП „ИКТ в системата 

на предучилищното и училищното 

образование“ 

 

Съгласно 

сроковете на 

програмата 

Директор  обновяване на компютърната 

техника, достъп до съвре-

менни ИКТ, електронно обу-

чение, електронни образова-

телни ресурси, регистри, 

информационни системи, 

портали и онлайн образова-

телни услуги 

Дейности по НП „Осигуряване на 

съвременна образователна среда“, 

модул „Подобряване на условията за 

лабораторна и експериментална ра-

бота по природни науки“. 

Съгласно 

сроковете на 

програмата 

Директор  обезпечаване с уреди, при-

бори, пособия, стъклария, ре-

активи и други консумативи, 

необходими за провеждане 

на практически 

дейности по учебния предмет 

човекът и природата в V клас 

Дейности по НП „Без свободен час в 

училище” 

Съгласно 

сроковете на 

програмата 

Директор  100% осигурено заместване 

на отсъстващи педагогически 

специалисти 

Участие на педагогически специали-

сти в квалификационните форми на 

НП за квалификация. 

Съгласно 

сроковете на 

програмата 

Директор  Брой педагогически специа-

листи 

Участие на училището в НП „Заедно 

за всяко дете“ 

Съгласно 

сроковете на 

програмата 

Директор  % на обхванатите в систе-

мата на училищното образо-

вание ученици от района за 

обхват  

Дейности по проект «Подкрепа за 

успех 
Съгласно 

сроковете на 

програмата 

Координатор 

по проекта 

Увеличаване % на усвоените 

компетентности  на учени-

ците чрез допълнително обу-

чение 

Дейности по проект «Равен достъп 

до образование в условията на 

кризи» 

Съгласно 

сроковете на 

програмата 

Координатор 

по проекта 

Обучение на ученици, педа-

гогически специалисти и ро-

дители за работа с елект-

ронни образователни плат-

форми и електронен дневник; 

осигуряване на технически 



средства за работа в елект-

ронна среда 

Диагностициране на учениците с 

обучителни трудности и с ниска че-

тивна грамотност. 

Октомври  

2021 

Учителите в 

трети, чет-

върти и пети 

клас 

Картотека  

Картотекиране на конкретните про-

пуски на учениците в усвояването на 

задължителния общообразователен 

минимум по класове и учебни пред-

мети и планиране на допълнител-

ната работа. 

Октомври  

2021 

Учителите 

по предмети 

Картотека  

Провеждане на консултации по 

предмети. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Учителите 

по предмети 

График за консултации, 

дневник на консултациите 

Допълнителна и индивидуална ра-

бота с ученици във връзка с НВО и 

ДЗИ и провеждане на пробно НВО и 

ДЗИ. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Учителите 

по предме-

тите от НВО 

и ДЗИ  

График за консултации, 

дневник на консултациите 

Включване в ЦОУД на ученици с 

пропуски в усвояването на учебния 

материал или без родителски конт-

рол. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Учител с 

група 

Ученици в групата 

Проследяване на отсъствията на 

учениците и резултатите им от учеб-

ната дейност. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Класни ръ-

ководите-ли 

Брой отсъствия – оценки 

 Изпълнение на функционални за-

дължения на учителите, свързани с 

предварителната подготовка, плани-

рането, провеждането на образова-

телните дейности и оценяването. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Учителите 

по предмети 

Планове, разработки, КДД 

Промяна в образователната дейност 

на учителите: 

− ежедневно планиране на уроч-

ната дейност; 

− задаване и проверка на домашна 

работа, тетрадки и др.; 

− разнообразяване на методиката 

на преподаване – интерактивни 

дейности, учебни проекти, целе-

насочено прилагане на ИКТ, 

електронни учебни ресурси и др. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Учителите 

по предмети 

Планове, разработки, КДД 

Съвместни уроци и приемственост 

между началните учители и учите-

лите в прогимназиален етап. 

Март 2021 Учителите 

по предмети  

Планове, разработки  



Мотивиране и стимулиране на уче-

ниците за личностна изява – участие 

в олимпиади, състезания, конкурси; 

публичност на постиженията им. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Учителите 

по предмети 

Резултати от участия 

 

 

2. ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ УЧИЛИЩНИ ЦЕЛИ И 

ПРИОРИТЕТИ  

ДЕЙНОСТИ СРОК ОТГОВОРНИ 

ЛИЦА 

ИНДИКАТОРИ ФИНАНСИ-

РАНЕ 

2 3 4 5 6 

1.1. Планиране, организация и контрол на дейността на училището 

1.1.1. Изготвяне и актуализация на 

основните училищни документи в 

съответствие със ЗПУО и ДОС: 

стратегия за развитие на учили-

щето, годишен план, ПДУ, ПВТР, 

ПБУВОТ, етичен кодекс и др.  

м. 09 Директор и ра-

ботна група  

Училищни доку-

менти 

Не е необхо-

димо 

1.1.2. Определяне състава на посто-

янните училищни комисии за пла-

ниране и организация на основните 

направления в дейността на учили-

щето. 

м. 09 Директор  Планове  Не е необхо-

димо 

1.1.3. Актуализиране на училищ-

ната програма за часовете, които не 

се водят от учители специалисти, 

по време на заместване на отсъства-

щия учител. 

м. 10 Главни учители Училищна прог-

рама, осигурено 

заместване 

Не е необхо-

димо 

1.1.4. Изготвяне и заверка на пла-

нове за ЧК, програми за избираеми 

и факултативни учебни часове 

м. 09 Учители  

Директор  

Училищни доку-

менти 

Не е необхо-

димо 

1.1.5. Осъществяване на ефективен 

контрол на образователния процес 

от директора, съобразно целите на 

училищната стратегия и при необ-

ходимост – своевременно предпри-

емане на действия за подобрява-

нето му. 

През 

учебната 

година 

Директор Протоколи от 

КД на директора,  

Не е необхо-

димо 

1.1.6. Създаване на необходимата 

организация за получаване/връ-

щане на безплатните учебници за V 

– VІІ клас. 

м. 09 

м. 06 

Класни ръково-

дители 

учебници Целеви сред-

ства 

1.1.7. Изготвяне на: 

• график за провеждане на ЧК,  

консултиране на родители и уче-

ници и за работа с документация 

м. 09 

м. 02 

Учители, тех-

нически секре-

тар 

Училищни доку-

менти 

Не е необхо-

димо 



ДЕЙНОСТИ СРОК ОТГОВОРНИ 

ЛИЦА 

ИНДИКАТОРИ ФИНАНСИ-

РАНЕ 

2 3 4 5 6 

и график на приемното време на 

учителите; 

• график за провеждане на класни 

и контролни работи, допълни-

телна работа с учениците и кон-

султации; 

• седмичното разписание за пър-

вия/втория учебен срок. 

1.1.8. Изпълнение на дейности и 

процедури по управление на качес-

твото на образованието в учили-

щето. 

През 

учебната 

година 

Директор  Самооценка  Училищен 

бюджет 

1.2. Осъществяване на привлекателен и мотивиращ процес на училищно образование 

1.2.1. Използване на съвременни 

образователни технологии и форми 

на педагогическо взаимодействие 

за мотивиране на учениците и при-

лагане на усвоените знания в прак-

тиката.  

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в края 

на учебната го-

дина 

Училищен 

бюджет 

1.2.2. Промяна на стила и методите 

на работа и ориентиране на обуче-

нието към потребностите на отдел-

ния ученик. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в края 

на учебната го-

дина, КДД 

Училищен 

бюджет 

1.2.3. Подкрепа на личностното раз-

витие на учениците, превенция на 

обучителните трудности и ранно 

оценяване на риска – ранно иденти-

фициране на учениците в риск чрез 

проучване и оценка на потребнос-

тите и интересите им, откриване и 

предотвратяване на причините, ко-

ито биха довели до отпадане от учи-

лище. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в края 

на учебната го-

дина 

Училищен 

бюджет 

1.2.4. Диагностициране на четив-

ната техника на учениците в про-

гимназиален етап и провеждане на 

дейности за подобряването ѝ – със-

тезания, извънкласно четене, чита-

телски дневник, проектна дейност. 

м. 09 Учители по 

БЕЛ 

Резултати в края 

на учебната го-

дина 

Училищен 

бюджет 

1.2.5. Анализ на резултатите от 

входно ниво и предприемане на 

м. 09 Учители по 

БЕЛ 

Резултати в края 

на учебната го-

дина 

Не е необхо-

димо 



ДЕЙНОСТИ СРОК ОТГОВОРНИ 

ЛИЦА 

ИНДИКАТОРИ ФИНАНСИ-

РАНЕ 

2 3 4 5 6 

мерки за преодоляване на констати-

раните пропуски . 

1.3. Осъществяване на училищен и държавен план-прием   

1.3.1. Изготвяне на предложение за 

държавен план-прием. 

м. 12 Директор  План-прием Не е необхо-

димо 

1.3.2. Дейности по осъществяване 

на училищния план-прием. 

м. 12 Директор  План-прием Не е необхо-

димо 

1.3.3. Разработване на училищна 

политика и рекламна стратегия за 

изпълнение на приема и задържане 

на учениците в училището. 

м. 02 Работна група в 

състав:  

Виктория Дя-

кова, Анелия 

Дудинова, 

Невена Ненова, 

Нора Тодорова 

 

План-прием Училищен 

бюджет 

2.1. Гражданско образование 

2.1.1. Насоченост на обучението по 

всички предмети към формиране и 

усвояване на умения за разбиране и 

отговорно поведение в обществото; 

подпомагане процеса на личностно 

развитие и себепознание в контек-

ста на взаимодействие с другите 

хора. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в края 

на учебната го-

дина 

Училищен 

бюджет 

2.1.2. Целенасочена възпитателна 

работа по класове, съобразена с 

възрастта на учениците и особенос-

тите в тяхното развитие и интереси, 

изготвяне на планове за ЧК, етичен 

кодекс на училището и паралел-

ките. 

През 

учебната 

година 

Класни ръково-

дители 

Училищни доку-

менти 

Не е необхо-

димо 

2.1.3. Изпълнение на дейности за 

повишаване информираността на 

учениците по въпроси като: 

• функциите на институции и уп-

равленски структури (съд, поли-

ция, общинска/областна админис-

трация и др.) – проект; 

• правата на човека, дискриминаци-

ята, равнопоставеността на поло-

вете; 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в края 

на учебната го-

дина 

Училищен 

бюджет 
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• здравна култура и здравословен 

начин на живот. 

2.1.4. Провеждане на училищни 

дейности, свързани с исторически 

събития, обществено значими ини-

циативи, отбелязване на празници: 

откриване на новата учебна година, 

патронен празник на училището, 

ден на народните будители, ко-

ледни тържества, национален праз-

ник, ден на българската просвета и 

култура и на славянската писме-

ност, ден на Ботев и на загиналите 

за освобождението на България, из-

пращане на ученеците от десети 

клас и др. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в края 

на учебната го-

дина 

Училищен 

бюджет 

2.2. Ученическо самоуправление 

2.2.1. Повишаване ролята на съве-

тите на класа и Училищния парла-

мент при организиране и осъщест-

вяване дейността на училището. 

През 

учебната 

година 

Класни ръково-

дители,  

Анелия Дуди-

нова 

 Дейности на УП Не е необхо-

димо 

2.2.2. Участие на представители на 

ученическата общност при обсъж-

дане на проблеми и вземане на уп-

равленски решения, както и при от-

читане на резултатите от образова-

телния процес. 

През 

учебната 

година 

Анелия Дуди-

нова, класни 

ръководители 

Резултати в края 

на учебната го-

дина 

Не е необхо-

димо 

2.3. Екологична култура и навици за здравословен начин на живот 

2.3.1. Изпълнение на програма за 

здравно образование, спортно-ту-

ристически календар, насочени към 

комплексно здравно образование 

чрез интерактивни дейности и зани-

мания в часовете на класа, посве-

тени на превенцията на тютюнопу-

шенето, наркоманиите и злоупотре-

бата с алкохол, активна спортна и 

туристическа дейност. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в края 

на учебната го-

дина 

Училищен 

бюджет 

2.3.2. Инициативи и мероприятия, 

имащи за цел формирането на на-

вици за здравословен начин на жи-

вот и правилни житейски избори в 

детска възраст и по време на ран-

ното полово съзряване. 

През 

учебната 

година 

Учител по био-

логия и здравно 

образование, 

класни ръково-

дители в нача-

Резултати в края 

на учебната го-

дина 

Училищен 

бюджет 
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лен етап на ос-

новно образо-

вание образова-

телен медиатор 

2.3.3. Обучения:  

• по безопасност на движението; 

• за действия при бедствия, аварии, 

катастрофи и пожари; 

• началното военно обучение в IX и 

X клас; 

• поведение при кризи и екстремни 

ситуации. 

През 

учебната 

година 

Класни ръково-

дители и пред-

седатели на ко-

мисии 

Резултати в края 

на учебната го-

дина 

Училищен 

бюджет 

2.3.4. Изпълнение на училищни 

проекти за подпомагане на физи-

ческото възпитание и спорта. 

През 

учебната 

година 

Учители по 

ФВС 

Резултати в края 

на учебната го-

дина 

Целеви сред-

ства 

2.4. Превенция на агресията и негативните прояви сред учениците 

2.4.1. Разработване и изпълнение на 

програма за превенция на агресията 

и негативните прояви сред учени-

ците. 

През 

учебната 

година 

Учители, и 

предсетател на 

комисията, об-

разователен ме-

диатор 

Резултати в края 

на учебната го-

дина 

Училищен 

бюджет 

2.4.2. Подобряване на уменията на 

работещите в училището за адек-

ватна реакция при предотвратяване 

на случаи на агресия и насилие в 

училищна среда. 

През 

учебната 

година 

Директор, пред-

седател на ко-

мисията  

Резултати в края 

на учебната го-

дина 

Училищен 

бюджет 

2.5. Подкрепа на личностното развитие на учениците 

2.5.1. Сформиране на екипи за под-

крепа за личностно развитие на уче-

ниците. Осигуряване изпълнението 

на изготвените планове за подк-

репа.  

През 

учебната 

година 

Координатор,  

участници в 

екипите 

Резултати в края 

на учебната го-

дина 

Училищен 

бюджет 

2.5.2. Откриване и проследяване на 

развитието на ученици с изявени 

дарби, изготвяне на база данни и 

създаване на условия за тяхната 

изява на училищно и извънучи-

лищно ниво. 

През 

учебната 

година 

Учители Резултати в края 

на учебната го-

дина 

Не е необхо-

димо 

2.5.3. Мотивиране на учителите и 

създаване на условия за работа с 

През 

учебната 

година 

Директор, ко-

ординатор  

Резултати в края 

на учебната го-

дина 

Училищен 

бюджет 
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ученици с изявени дарби чрез до-

пълнително материално стимули-

ране и факултативни форми. 

2.5.4. Изпълнение на програма за 

превенция на отпадането и/или 

преждевременното напускане на 

училище, която да съдържа: 

• мерки за превенция и огранича-

ване на отпадането; 

• действия за интервенция при от-

падане и/или преждевременното 

напускане на училище. 

През 

учебната 

година 

Учители,  обра-

зователен ме-

диатор, предсе-

дател на коми-

сията 

Резултати в края 

на учебната го-

дина 

Училищен 

бюджет 

3.1. Извънкласни и извънучилищни форми 

3.1.1. Организиране на учениците в 

извънкласни и форми, стимули-

ращи техните интереси, таланти и 

творчески способности  

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в края 

на учебната го-

дина 

Бюджет на 

проекта 

3.1.2. Участие на учениците при 

разработване и реализиране на про-

екти по национални и европейски 

програми за развитие на извънклас-

ната дейност. 

През 

учебната 

година 

Учители Проекти  Не е необхо-

димо 

3.1.3. Участие на ученици и учени-

чески отбори в състезания, кон-

курси, олимпиади. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в края 

на учебната го-

дина 

Училищен 

бюджет 

3.1.4. Участие на учениците в орга-

низацията и провеждането на учи-

лищни празници и активности. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в края 

на учебната го-

дина 

Училищен 

бюджет 

3.1.5. Предоставяне на свободен 

достъп на училищната база за про-

веждане на различни видове дей-

ност. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в края 

на учебната го-

дина 

Не е необхо-

димо 

3.2. Създаване и поддържане на благоприятна среда за обучение и развитие 

3.2.1. Осигуряване на здравословни 

и безопасни условия на обучение и 

труд, подходящо интериорно офор-

мление на учебните помещения. 

През 

учебната 

година 

Директор  Резултати в края 

на учебната го-

дина 

Училищен 

бюджет 

3.2.2. Поддържане на благоприятна 

и толерантна атмосфера на общу-

ване, доверие и взаимопомощ. 

През 

учебната 

година 

Директор, учи-

тели  

Резултати в края 

на учебната го-

дина 

Не е необхо-

димо 
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3.2.3. Модернизиране на базата През 

учебната 

година 

Директор  Резултати в края 

на годината 

Бюджет на 

проекта 

3.2.3. Поддръжка на системата за 

постоянно видеонаблюдение и 

спазване на пропопускателния ре-

жим. 

През 

учебната 

година 

Технически 

секретар, охра-

нител, помо-

щен персонал 

 

Брой камери Училищен 

бюджет 

3.2.4. Поддръжка и поетапно обно-

вяване на компютърната и комуни-

кационната техника – кандидатст-

ване по НП „ИКТ“. 

През 

учебната 

година 

Директор, тех-

нически секре-

тар, учител по 

ИТ, КМ и 

КМИТ 

Резултати в края 

на учебната го-

дина 

Училищен 

бюджет, бю-

джет на НП 

3.2.5. Осигуряване на ресурси за е-

обучение, използване на елект-

ронни образователни ресурси. 

През 

учебната 

година 

Директор, учи-

тели  

Резултати в края 

на учебната го-

дина 

Училищен 

бюджет 

3.2.6. Подобряване на условията за 

лабораторна и експериментална ра-

бота по природни науки чрез изпъл-

нение на НП „Осигуряване на съв-

ременна образователна среда“. 

През 

учебната 

година 

Учители по 

природни на-

уки 

Резултати в края 

на учебната го-

дина 

 Бюджет на 

НП 

4.1. Квалификация на педагогическите специалисти 

4.1.1. Изготвяне на портфолио и ли-

чен план за развитие, в съответст-

вие с професионалния профил на 

педагогическите специалисти като 

съвкупност от знания, умения и от-

ношения съгласно Наредба № 15 от 

22.07.2019 г.  за статута и професи-

оналното развитие на учителите, 

директорите и другите педагоги-

чески специалисти.  

IX, X 

2021 г.  
Учители  Портфолио, пла-

нове 

Училищен 

бюджет 

4.1.2. Осигуряване на условия и 

възможности за подобряване на 

компетентностите на педагогичес-

ките специалисти за ефективно из-

пълнение на изискванията на из-

пълняваната работа и за кариерно 

развитие чрез квалификационна 

дейност. 

През 

учебната 

година 

Директор, учи-

тели  

Резултати в края 

на учебната го-

дина, участия в 

квалификаци-

онни форми, кре-

дити 

Училищен 

бюджет 

4.1.3. Мотивиране на учителите за 

придобиване на по-висока ПКС, 

като едно от основанията за по-

бързо кариерно развитие. 

През 

учебната 

година 

Директор, учи-

тели  

Резултати в края 

на учебната го-

дина 

Не е необхо-

димо 
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5.1. Взаимодействие с родителите 

5.1.1. Структуриране и дейност на 

обществения съвет. 

През 

учебната 

година 

Директор    Училищен 

бюджет 

5.1.2. Усъвършенстване на систе-

мата от взаимовръзки и обратна ин-

формация в релацията „училище-

семейство“: 

• укрепване на положителното от-

ношение към училището като ин-

ституция от страна на ученици и 

родители и проява на съпричаст-

ност към училищния живот; 

• установяване на система от форми 

и средства за сътрудничество и 

взаимодействие с родителите: ро-

дителски и индивидуални срещи, 

индивидуални консултации, обу-

чения и др. 

През 

учебната 

година 

Учители,  обра-

зователен ме-

диатор 

Резултати в края 

на учебната го-

дина 

Училищен 

бюджет 

5.1.3. Информиране на родителите 

и стимулиране на родителската ак-

тивност за основните нормативни и 

училищни документи, по повод ин-

формация за резултатите от учеб-

ната дейност, консултиране по 

проблеми, решаване на конфликти 

и налагане на санкции и др. 

През 

учебната 

година 

Учители , обра-

зователен ме-

диатор 

Резултати в края 

на учебната го-

дина 

Училищен 

бюджет 

5.1.4. Сътрудничество и съдействие 

от родителите: 

• при организиране на училищни 

дейности; 

• в процеса на кариерното инфор-

миране, ориентиране и развитие; 

• при идентифициран риск за уче-

ника от отпадане и/или преждев-

ременно напускане на училище.  

5.1.5. Създаване на информационна 

банка с данни и координати за сво-

евременна връзка с ученика и него-

вите родители/настойници. 

През 

учебната 

година 

Учители,  обра-

зователен ме-

диатор 

Резултати в края 

на учебната го-

дина 

Не е необхо-

димо 

5.2. Взаимодействие с институции 
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5.2.1. Популяризиране дейността на 

училището на общински, областни, 

национални и международни фо-

руми и в медийното пространство. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в края 

на учебната го-

дина 

Училищен 

бюджет 

5.2.2. Реализиране на съвместни 

проекти с партниращи организации 

( читалище, библиотека и др.), с 

дейци на науката, културата, изкус-

твото и спорта и др. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в края 

на учебната го-

дина 

Не е необхо-

димо 

5.3. Присъствие на училището в общественото пространство 

5.3.1. Участие на учители и уче-

ници в общински празници, състе-

зания, форуми и др. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в края 

на учебната го-

дина 

Училищен 

бюджет 

5.3.2. Поддържане и своевременно 

обновяване сайта на училището с 

актуална информация за норматив-

ната база, организацията на дей-

ността, изявите в различни направ-

ления на училищния живот и др. 

През 

учебната 

година 

Анелия Дуди-

нова 

Христина Мин-

чева 

Сайт на учили-

щето 

Училищен 

бюджет 

5.3.3. Издигане авторитета на учи-

лището чрез информация в мест-

ните печатни и електронни медии. 

През 

учебната 

година 

Директор  Медийно отразя-

ване 

Училищен 

бюджет 

  

V. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ - Приложение към годишния план № 1 
 

 

ПЛАН 

 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛ-

НАТА 

ИНСТИТУЦИЯ  

 

 

за учебната 2021/2022 година 

 

 

 



 

Годишният план за квалификация на педагогическите специалисти е 

част/приложение към Годишния план на училището за учебната 2021/2022 

година. Приет на Педагогически съвет с Протокол № 10/14.09.2021 г. и е ут-

върден със Заповед № 3/14.09.2021 г. на директора на училището. 

 

 

 

 

I. Анализ на квалификационната дейност през предходната учебна година 
 

През учебната 2020/2021 година в Обединено училище „Свети Свети Кирил и Методий“, 

с. Априлово педагогическите специалисти са 20. Носители на професионално-квалифи-

кационна степен са 4 от тях.  

 

Всички педагогически специалисти са участвали вьв форми на квалификация на раз-

лични нива, които сьс своята ефективност намериха приложение в практиката, прила-

гайки усвоените компетентности. Училищното ръководство насърчава квалификацион-

ната дейност на педагозите и координира връзката с институциитехза квалификация на 

учители, с експерти на РУО София област, с неправителстени организациии и други с 

цел повишаване квалификацията и развитието на педагозите в техните специалности и 

според техните потребности. Оказана бе методическа и педагогическа помощ и подкрепа 

на новоназначините учители.  

 

Беше създадена организация за популяризиране на добрите практики. Средствата за ква-

лификация се изразходваха частично, но рационално. 

  

Бяха идентифицирани дефицити и потребности от квалификация за работа с деца сьс 

СОП. 

На педагогическите специалисти училищното ръководство предостави възможността 

всеки да направи самостоятелно своя избор за професионална квалификация според пот-

ребностите им за развитие и интереса им към различни те направления, свързани с учи-

лищната дейност. 

 

Силните страни: 

• Обогатяване и преосмисляне на методиката на обучение, възпитание и социали-

зация; 

• Усъвършенстване преподавателската дейност в електронна среда; 

• Изготвяне на електронни уроци; 

• Обратна вързка в електронна среда и оценяване  резултатите от обучението на 

учениците в електронна среда от разстояние; 

• Споделяне на добри практики и осъвременяването им чрез нови идеи и форми на 

реализация; 

• Създаване на екипи, мислещи и действащи иновативно и позитивно в посока по-

вишаване качеството на образованието чрез квалификации и нови знания, уме-

ниия и практики; 

• Експериментиране на нови идеи в образователния и възпитателния процес; 

• Създаване на нови и ползотворни контакти. 

 

Слаби страни: 



• Несъобразени предложения на образователните институции и организации за из-

вънинституционална квалификация с учебната заетост на педагогическите специ-

алисти. 

• Проблеми при планирането и усвояването на планираните финансови средства, 

поради развинаване на бюджетната и учебната година. 

• Различна степен на активност от страна на педагогическите специалисти за про-

дължаваща професионална квалификация. 

 

Резултати от проведените квалификации: 

• Усъвършенстване на компютърните и дигиталните умения на педагогичес-

ките специалисти за работа в електронна среда и електронни образователни 

платформи; 

• Развитие на учмения за изготвяне на електронни уроци; 

• Осъвременяване на знания по предметна област; 

• Иновативна преподавателска и управленска дейност. 

 

Затруднения при осъществяването на квалификационната дейност: 

 

 Затрудненията бяха свързани с епидемиологичната обстановка в страната, която нала-

гаше обучение от разстояние. За много от педагогическите специалисти подобна форма 

на обучение за развитие на тяхната квалификация не бе достаъчно ефективна и поради 

тази причина не бе прадпочитана от тях. Формата, която по-голяма част от педагогичес-

кия колектив предпочиташе бе присъствена и в стградата на училището, без да се налага 

да пътуват до други образователни центрове, съобразявайки се със семейното или здра-

вословното си състояние. Това наложи провеждането само на една външна квалифика-

ция, свързана с развитие на уменията на педагозите за работа в образователната плат-

форма Тeams и вътрешноинституционални квалификации. 
 

II. Цели 
 

1. Усъвършенстване и обогатяване на придобити и/или придобиване на нови профе-

сионални компетентности по отношение на научната, педагогическата, методи-

ческата и управленската подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и 

самоусъвършенстване. 

2. Подкрепа за професионално развитие и усъвършенстване на уменията на педаго-

гическите специалисти с цел повишаване качеството на образование. 

 

 

III. Задачи 
 

1. Усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специа-

листи за ефективно изпьлнение на изискванията  на изпьлняваната работа  и за 

кариерното им развитие. 

2. Актуализиране или усъвършенстване на придобити компетентности в съответст-

вие с професионалния профил на изпълняваната дльжност. 

3. Подобряване на образователните резултати на учениците. 

4. Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия специалист в 

съответствие с професионалния профил на заеманата длъжност и осигуряване на 

възможност за планиране на личностното и професионалното и кариерно израст-

ване. 



5. Създаване на условия за превръщане на училището в среда за изява чрез разгръ-

щане на творчеството и иновациите и за обмяна на добри практики. 

6. Ефективно използване на съвременни информационни източници и технологии 

за повишаване качеството на образованието и въвеждане на иновации в образова-

телния процес. 

7. Подобряване ефективността на учебния час, успешно усвояване на учебното 

съдьржание, повишаване мотивацията на учениците и стимулиране на личност-

ната им изява, овладяване в учебния процес на ключови компетентности и прила-

гането им в конкретни практически задачи. 

8. Разнообразяване на формите за проверка и оценка на знанията, уменията и ком-

петенциите на учениците за интерпретиране и прилагане на учебното съдържание 

чрез практическа дейност. 

9. Формиране на професионални умения у младите учители и успешна адаптация в 

училищната среда на новоназначените педагогически специалисти. 

10. Екипна работа на педагогическия колектив. 

11. Подобряване на обратната връзка, анализа и оценката на постигнатите резултати 

и неуспехите и съвместни решения за преодоляване на затрудненията в процеса 

на обучение, възпитание и управление на училищната общност. 

 

 

IV. Очаквани резултати 

 

1. Ефективна препадавателска дейност в елктронна среда. 

2. Ефективно използване на съвременни информационни източници и технологии 

за повишавени качествотоо на образованеието. 

3. Ефективна система за квалификационна дейност на педагогическия персонал. 

4. Повишаване ефективността на учебния час, успешно усвояване на учебното съ-

държание, повишавене на мативацията за учене на учениците и стимулиране на 

личностната им изява. 

5. Оладяване на ключови кампетентности и прилагането им в канкретни практи-

чески задачи. 

6. Формиране на професионални умения у младите учители и успешна адаптация в 

училищната среда на новоназначените специалисти. 

7. Разнообразяване на формите за проверка и оценка на знанията, уменията и ком-

петенциите на учениците за интерпретиране и прелагане на учебното съдържание 

чрез практическа дейност. 

8. Високо мотивирани педагогически специалисти за усъвършенстване на придо-

бити и/или придобиване на нови компетенции в контекста на ученето през целия 

живот. 

 

 

IV. Квалификационни дейности за учебната 2021/2022година  
 

Вътрешноинституционална квалификация 

Тема Продължи 

телност в 

академични 

часове 

Форма Участици Отговорник Срок/място 

на провеж-

дане 



Основни насоки 

за организиране и 

провеждане на 

образователния 

процес през учеб-

ната година, пла-

ниране на дей-

ността 

4 Работна 

среща 

Всички педаго-

гически специа-

листи 

директор Септември/ 

училището 

Работа с електро-

нен дневник 

4 практикум Всички педаго-

гически специа-

листи 

Директор 

Администра- 

тор  на Елект-

ронен днев-

ник 

Септември/ 

училището 

Наставничество 

на новоназначени 

учители 

постоянно практикум Новоназначе- 

ни педагоги-

чески специа-

листи 

Нели Свилле-

нова 

Надя Цончева 

Румяна Торо-

сян 

Септеври-

Юни/ 

училището 

Обаазователна 

платформа за 

обучение от разс-

тояние в елект-

ронна среда 

Мicrosoft Teams 

12 Тренинг Всички педаго-

гически специа-

листи 

Виктория Дя-

кова 

Цветелина 

Милева 

Анелия Дуди-

нова 

Септември/ 

училището 

Подготовка за 

атестиране, само-

оценяване и 

професионално 

порфолио 

12 Работна 

среща 

Всички педаго-

гически специа-

листи 

Директор 

Румяна Торо-

сян 

Ваня Димит-

рова 

Септември/ 

Училището 

ЦОУД – страте-

гии за успешно 

усвояване на 

учебното съдър-

жания и дейности 

за развитие на ор-

ганизирания от-

дих и спорт и за-

ниманията по ин-

тереси на учени-

ците 

6 практикум Педагогически 

специалисти 

Председате-

ли на ЕКК 

Септември-

Юни/ 

училището 

Електронни обра-

зователни ре-

сурси и работа в 

дигитална среда 

4 Семинар/ 

Практикум 

Педагогически 

специалисти 

Председате-

ли на ЕКК 

Септември-

Юни/ 

училището 

Споделяне на 

добри практики – 

„ Подготовка за 

реакция при на-

воднения и пос-

ледващи кризи‘ 

4 Семинар Всички педаго-

гически 

Невена Не-

нова 

Христина 

Минчева 

Ноември/ 

училището 



Работа с деца в 

уязвими групи и 

деца в риск, при-

общаващо обра-

зование 

12 семинар Всички педаго-

гически 

Бонка Янкова 

Нора Тодо-

рова 

Октомври/ 

училището 

Прилагане на раз-

нообразни форми 

на оценяване, 

компетентностен 

подход в обуче-

нието 

16 практикум Всички педаго-

гически специа-

листи 

Невена Не-

нова 

Цветелина 

Милева 

Януари-

Юни/ 

училището 

Прилагане на Ме-

ханизма за проти-

водействие на 

училищния тор-

моз 

4 семинар Всички педаго-

гически специа-

листи 

Румяна Торо-

сян 

Виктория Дя-

кова 

Декември/ 

училището 

БДП, противопо-

жарна безопас-

ност. Безопасност 

при бедствия и 

аварии 

16 Семинар/ 

практикум 

Всички педаго-

гически специа-

листи 

Стефан Кал-

чев 

Вектория Дя-

кова 

Нели Свиле-

нова 

Октомври-

Юни/ 

училището 

Споделяне на 

добри педагоги-

чески практики. 

Провеждане на 

открити уроци по 

учебни предмети. 

32 практикум Педагогически 

специалисти 

Председате-

ли на ЕКК 

Февруари-

Юни/ 

Училището 

Работа по про-

екти и Нацио-

нални програми 

 Работна 

среща 

Педагогически 

специалисти 

Директор 

Ваня Димит-

рова 

 

Май/ 

училището 

 

 

Извънинституционална квалификационна дейност 

Период на про-

веждане 

Тема на 

квалифика-

ционната 

дейност 

Форма на 

провеждане 

Целева група/ 

Брой участ-

ници 

Обучител 

или обучи-

телна орга-

низация, ръ-

ководител на 

квалифика-

ционната 

форма от пе-

дагогиче-

ските специ-

алисти 

Място на 

провеждане 

Септември  Дейности 

за откри-

ване на 

Работна 

среща 

директор РУО  

София об-

ласт 

Електронна 

среда/ 

присътвено 



учебната 

година 

Септември- 

Октомври 

Методика на 

обучението 

по учебна 

дисциплина 

Работни съ-

вещания 

21  

педагогически 

специалисти  

Експерти по 

редметни об-

ласти към 

РУО София 

област 

Електронна 

среда/ 

присъствено 

Септември Мотивация. 

Екипност. 

Лидерство 

Курс/ 

Тренинг 

20  

педагогически 

специалисти 

Обучител Училищна и 

извънучили-

щна среда 

Септември 

Октомври 

Атестиране 

и самоо-

ценя-ване на 

педагогичес-

ките специа-

листи 

Курс 21 педагоги-

чески специа-

листи 

Обучителна 

организация 

Училищна/ 

извънучили-

щна среда 

Ноември  

Юни 

Дизайн на 

иновативна-

та образова-

тел-на среда 

Курс. 

Практикум 

5  

педагогически 

специалисти 

Обучителна 

организация 

Училищна/ 

Извънучили-

щна среда 

Януари 

Юни 

Родителска-

та общност – 

основен фак-

тор за пови-

шаване ка-

чеството на 

образование. 

Общуване. 

Форми на 

общуване в 

мултикул-

турна среда 

Курс 

 

5 

педагогически 

специалисти 

Обучителна 

организация 

Извънучили-

щна среда 

Съобразно гра-

фик 

Национално 

външно оце-

няване в 4, 7 

и 10 клас. 

ДИ по част 

от професия. 

Работни съ-

вещания 

Педагогически 

специалисти по 

БЕЛ и матема-

тика. 

Преподаватели 

в професионал-

ните направле-

ния 

Експерти на 

РУО София 

област 

Училищна/ 

Извънучили- 

щна среда 

 Работа с 

ученици със 

СОП 

Курс 3 

педагогически 

специалисти 

Обучителна 

организация 

Извънучили-

щна среда 

Октомври- 

Юни 

Тема по из-

бор на педа-

гогичес-ките 

специалисти 

Курс 

Практикум 

Тренинг 

21 

педагогически 

специалисти 

Обучителна 

организация 

Извънучили-

щна среда 

 

 



IV. Участие във форми за квалификация и методическа подкрепа, организирани от 

РУО, МОН и общини 
  

По предложени графици от РУО, МОН, общини и други институции за учебната 

2021/2022 година провеждане на семинари, курсове, работни срещи, споделяне на 

добри практики и кръгли маси. 
 

 

V. Финансиране на квалификационната дейност  

 

Финансирането на квалификационната дейност на педагогическите специалисти е за 

сметка на училищния бюджет. Средствата се определят в началота на всяка календарна 

година в съответствие с КТД и с бюджета на училището и са в размер на 1,2% от ФРЗ. 

При изчерпване на предвидените средства от училищния бюджет за квалификационна 

дейност финансирането маже да се осъществи и от спомоществователи. Допустими са и 

лични финансови средства за квалификация.  Финансирането на квалификационната дей-

ност се контролира от счетоводител и директор. 

 

 

VI. Контрол и мониторинг на квалификационната дейност  
Директорът утвърждава със заповед комисия за квалификационна дейност, в която се 

включват председателите на МО. Решенията на комисията се съгласуват с директора на 

училището. 

Провеждане на мониторинг чрез анкета за проучване/изследване на мнението на педаго-

гическите специалисти за дефицитите и потребностите от квалификация. 

Изпьлнението на плана и проведените квалификационни дейности ще се организират и 

контролират от екип в състав: 

- Директор; 
- Комися за квалификационна дейност 

В частта вътрешноинституционална квалификационна дейност участие вземат членовете 

на комисията по квалификационната дейност. 

Извънинституционалната квалификационна дейност се контролира от директора. 

Документите, удостоверяващи участието на лицата във форма на квалификация /удосто-

верения, сертификати и други/ се представят своевременно в училището и съставляват 

част от портфолиото на всеки от педагогическите специалисти. 
 

VII. Отчет на проведените квалификационни форми  
 

Документацията на всяка проведена вътрешна квалификационна форма включва: 

 

1. Пакет на проведена вътрешна квалификационна форма: 
 

- Покана/сьобщение/уведомление до педагогическите специалисти за участие в ор-

ганизираната 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; 

- Ксерокопие на работните материали, които се предостсвят на хартиен носител, а 

при желание и на електронен носител; 



- Финансова справка в свободен формат при изразходени средства за проведената 

форма – за размножаване на обучителни материали, химикали, маркери, папки и 

други административни разходи; 

- Брой участници 
 

2. Карта за отчитане на вътрешноинституционална квалификация за учебната 

2021/2022 г., в която се описва: 

 

- Тема на квалификационната форма/наименование на програмата за обучение; 

- Дата на провеждане; 

- Място на провеждане; 

- Време на провеждане в астрономически часове и минути; 

- Организационна форма на квалификацията; 

- Място на съхранение на пакета документацията от проведената  квалификация; 

- Ръководител/ отговорник за провеждане на квалификационната форма 

 

 Участниците в извънинституционални квалификационни дейности са длъжни да запоз-

наят педагогическата колегия с новостите на семинари, работни срещи, лектории или на 

работни срещи на МО. 

Документацията се съхранява в класьор за вътрешна квалификация за всяка учебна го-

дина. 

 

Планът е отворен и подлежи на актуализация във връзка с променящите се условия, неп-

редвидени обстоятелства и задачи. 
 

 

VІ. ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ  

Време на 

провеждане 

Тематика 

м. октомври  1. Резултати от установяване на входно ниво и приемане на мерки за подобря-

ване на образователните резултати. 

2. Избор на работна група за извършване на самооценка на качеството на пред-

лаганото образование. 

м. декември  Предложение за училищен и държавен план-прием. 

м. януари Тематичен ПС „Класният ръководител – фактор за успешно взаимодействие 

между училището и семейството“. 

м. февруари Отчет за резултатите от образователния процес и КДД през първия учебен 

срок и приемане на мерки между учителите с цел подобряване на образова-

телните резултати. 

м. март Тематичен ПС на тема „Критерии, показатели и инструменти за самооценя-

ване на качеството на предоставяното образование“. 

м. април Разглеждане на предложения за награждаване на учители и ученици. 

м. май Предложение за разкриване на занимания по интереси и определяне на спор-

тните дейности за уч. 2021/2022 г.  

м. юни Отчет за дейността на училището през учебната година, изпълнението на при-

етите мерки, плановете и програмите.  

м. септември 1. Приемане на: 



• актуализация на Стратегия за развитие на училището за периода 2020-

2024 г.; 

• правилник за дейността на училището;  

• училищни учебни планове;  

• форми на обучение;  

• годишен план за дейността на училището през уч. 2021/2022 година;  

• мерки за повишаване качеството на образованието;  

• програма за превенция на ранното напускане на училище;  

• програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

децата и учениците от уязвими групи. 

 

VІІ. НЕОБХОДИМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ във връзка с изпълнението на годиш-

ния план и реализиране на цялостната училищна политика  

1. Взаимодействия с институции и структури, работещи в областта на образовани-

ето и младежките политики: МОН, РУО, областна и общинска администрация, 

МКБППМН, МВР, РДСП, ОЗД към ДСД, ДАЗД и др. 

2. Взаимодействия с родители. 

3. Взаимодействия с институции и структури с обществено значение (РБ, РИМ, чи-

талище, спортни клубове и др), сдружения и НПО и др. 

 

 

 

 

 

 

  

 


