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Годишният план на институцията е приет на заседание на Педагогическия 

съвет - протокол № 10/09.09.2016 г., и е утвърден със заповед на директора 

№594/10.09.2016 г 



 

РАЗДЕЛ І 

КРАТЪК, ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА 

УЧИЛИЩЕТО 

 

Първо основно училище „Св.Св. Кирил и Методий” е училище с висок авторитет, активно 

работещо и променящо се, така че да постига съответствие на резултатите от цялостната си 

дейност с неговата визия, мисия, цели, които да удовлетворяват интересите и потребностите на 

учениците, родителите и обществото в съвременната бързо променяща се глобална среда.   

През учебната 2015/ 2016 година бе създадена организация на училищните дейности, 

която да осигури единство и непрекъснатост на образователно – възпитателния процес. 

Планирането на всички  дейности,  изготвянето на графици, разпределянето на задачите между 

служителите, добрата координация между отделните методически обединения, комисиите и 

плановете на всички учители бе важно условие за постигане целите на училището. 

Образователно – възпитателният процес се водеше съгласно училищния учебен план за 

всеки клас. Предварителните проучвания на интересите на учениците бяха основание за 

сформиране на групите по ЗИП/ избираеми часове, СИП/ факултативни часове, ИКД и 

отговориха в максимална степен на интересите и потребностите на нашите възпитаници. 

Резултатите от учебната дейност на учениците и обучаващата дейност на учителите бяха 

обсъждани ритмично през учебната година и бяха набелязвани мерки за преодоляване на 

пропуските 

        Цялостната дейност на Първо основно училище „Св.Св.Кирил и Методий”, град Гоце 

Делчев през учебната 2015/ 2016 година бе подчинена на изпълнението на мисията, стратегията, 

целите и задачите, произтичащи от Годишния план на училището. През  изминалата учебна 

година в училището се обучаваха  640 ученици /в края на годината/ разпределени в 26 паралелки 

– 14 в начален етап и 12 в прогимназиален етап на основното образование.        Кадровото 

обезпечаване за учебната 2015/2016 г. бе с 50 души педагогически персонал, в това число 

директор, 2 помощник-директори, 1 педагогически съветник. 1 логопед. Всички  отговарят на 

изискванията за образование, професионална квалификация и правоспособност за заемане на 

съответната длъжност. 

        Училището бе осигурено с необходимата училищна документация и учебници. 

        Правилното планиране на образователно – възпитателната работа бе решаващо условие за 

усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в 

училище. Постигнатите много добри резултати са благодарение на положените усилия от целия 

училищния колектив. 

        В училището се обучаваха  интегрирано 12 ученици със СОП, от които 11 на ресурсно 

подпомагане: 

1 – ІІ а клас 

1 – ІІІб клас  

1 – ІІІв клас  

1 – ІІІг клас  

1 – ІVа клас 

1 – IVв клас   

1 – Vб клас  

1 – Vв клас  

1 – VIа клас  

1 – VIIв клас  



2 – VIIIб клас  

 

Учебната 2016/ 2017 година започваме с 10 ученици със СОП, от които 10 на ресурсно 

подпомагане. 

1 – ІІIа клас 

1 – VIб клас 

1 – VІв клас  

1 – ІVг клас 

1 – Vа клас   

1 – Vв клас  

1 – VIб клас  

1 – VIв клас  

1 – VIIа клас 

1 – VIIв клас  

          Всички ученици, които се обучаваха в училището продължават образованието си в по-

горен клас с изключение 3 ученици, от които 2-ма повтарят  VII и 1- VIII клас, защото не са 

положили успешно поправителни изпити. 

        Постигнахме високи резултати в следните направления: 

Тази учебна година училището работеше иновативно, като внедряваше и използваше 

успешно технологиите на Майкрософт. Учителят по ИТ Людмила Дерменджиева е един от 

тримата българи, изпратени на форума на Майкросфт в Будапеща. 

Първо ОУ се е утвърдило в годините като домакин на Национални състезания „Знам и мога“, 

„Технологии и предприемачество“ и „Ключът на музиката“. 

В Първо ОУ се обучаваха 650 ученици от 51 висококвалифицирани специалисти. Гордеем се 

с Ангелина Маркова, номинирана за учител на годината по БЕЛ, с Людмила Дерменджиева, 

номинирана за престижната награда „Стоян Михайловски“, Магдалена Цветкова – с почетно 

отличие „Неофит Рилски“. 

Директорът на училището Катерина Янева е два пъти носител на най-високото отличие в 

сферата на образованието  - Неофит Рилски. 

С висок професионализъм в работата са учителите по БЕЛ. Христина Попаркова, Атанас 

Терзиев, Ангелина Маркова и Северина Миладинова изведоха учениците в призовата тройка на 

Национални състезания „Любословие“ и „Стъпала на знанието“. 

Учителят по история Теодора Пашалиева подготви двама ученици, класирани на първо място 

в Национален конкурс за историческо есе, който ще пътуваха до Брюксел. 

Математиците, под ръководството на Костадинка Пирнарева, Цветанка Хаджидиманова и 

Марияна Пиронева се представиха много добре в Коледно математическо състезание и 

Европейско кенгуру. 

Тази учебна година Първо ОУ достигна и до Национална олимпиада по Биология и здравно 

образование, благодарение на работата на Соня Божикова. 

Учениците на Първо участваха в Национален Фестивал на авторската драматургия и театър 

на английски език и Трети Национален конкурс за руска поезия, песни и танци. 

Огнеборците на Първо ОУ са най-добрите в община Гоце Делчев. Отборът по Безопасност 

на движение по пътищата представи област Благоевград на Национална викторина. 

Първо ОУ се гордее с началните си учители Головодова, Менова, Петкова, Трайкова, 

Караманова, Цекова, които изведоха учениците си в призовата тройка на математически 

състезания, национални конкурси „Аз, детето“, „Децата четат поезия в ефир“, „Нарисувай ми 

слънце“. 



Първо ОУ въвежда нова методика на обучение по математика JUMP Math в начален етап. 

Наши ученици представиха отлично училището: 

1. Иван Иванов Пашалиев, за класиране на: 

 Национален конкурс за историческо есе „Заветите на първоучителя Климент Охридски“ 

и посещение на Европейския парламент в Брюксел ; 

 Първо място на Национално състезание за дигитални компетентности; 

 Първо място на Национално състезание „Технологии, творчество, предприемачество“; 

 Първо място на Национален кръг на Национално състезание по ИТ Знайко Team; 

 Първо място в конкурса „За тези, които помня и обичам“. 

2. Виргиния Иванова Спасова, за класиране на: 

 Областен кръг на олимпиада по БЕЛ и ХООС; 

 Първо място на Национално състезание „Технологии, творчество, предприемачество“; 

 Второ място на Национално състезание за дигитални компетентности; 

 Първо място на Национален кръг на Национално състезание по ИТ Знайко Team; 

 Първо място в конкурса „За тези, които помня и обичам“. 

3. Виктория Иванова Спасова, за класиране на: 

 Конкурс на Ротари клуб и областен кръг на олимпиада по БЕЛ и ХООС; 

 Първо място на Национално състезание „Технологии, творчество, предприемачество“; 

 Второ място на Национално състезание за дигитални компетентности; 

 Първо място на Национален кръг на Национално състезание по ИТ Знайко Team; 

 Първо място в конкурса „За тези, които помня и обичам“. 

4. Ивана Костадинова Златкова, за класиране на: 

 Финален кръг на Национално състезание по БЕЛ „Стъпала на знанието“; 

 Отлично представяне на конкурс на Ротари клуб и областен кръг на олимпиада по БЕЛ и 

Биология и здравно образование; 

 Първо място на Национален кръг на Национално състезание по ИТ Знайко Team; 

 Първо място на областен кръг на олимпиадата по ИТ; 

 Първо място в конкурса „За тези, които помня и обичам“. 

5. Ивана Тодорова Кобакова, за класиране на: 

 Второ място на областен кръг на Национално състезание за речеви и комуникативни 

умения на английски език; 

 Национален конкурс за историческо есе „Заветите на първоучителя Климент Охридски“ 

и посещение на Европейския парламент в Брюксел ; 

 Класирана за финал на Национално състезание „Любословие“, организирано то 

Сдружението на учителите филолози, СБУ и БАН; 

6. Александра Димитрова Христова, за класиране на: 

 Национален конкурс за историческо есе „Заветите на първоучителя Климент Охридски“.  

7. Калина Петрова Кръстилова, за отлично представяне на олимпиадите по Български 

език и литература, Биология и здравно образование и История и цивилизация и 

Национално състезание „Стъпала на знанието“ на Сдружение „10 книги“ и активно 

участие в извънкласни дейности. 

8. Емили Трендафилова Трендафилова, за класиране на: 

 Национален конкурс за историческо есе „Заветите на първоучителя Климент Охридски; 



 Индивидуална награда за най-добри презентационни умения от Национален фестивал на 

авторската драматургия и театър на английски език, организиран от МОН и Британски 

съвет; 

 Отлично представяне на олимпиади, състезания и извънкласни дейности 

9. Ивана Георгиева Ванчева, за класиране на: 

 Първо място на Национален кръг на Национално състезание по ИТ Знайко Team; 

 Второ място на Национално състезание „Технологии, творчество, предприемачество“; 

 Трето място на на Национално състезание за дигитални компетентности; 

10. Йоанна Аспарухова Апостолова, за класиране на: 

 Първо място на Национален кръг на Национално състезание по ИТ Знайко Team; 

 Второ място на Национално състезание „Технологии, творчество, предприемачество“; 

 Трето място на на Национално състезание за дигитални компетентности; 

11. Иван Владимиров Горанов, за класиране на: 

 Първо място на Национален кръг на Национално състезание по ИТ Знайко Уеб; 

 Второ място на на Национално състезание за дигитални компетентности; 

 Трето място на Национално състезание „Технологии, творчество, предприемачество“; 

12. Виолета Георгиева Попова, за класиране на: 

 Трето място на финала на Национално състезание по БЕЛ „Любословие“; 

 Първо място на Национално състезание „Технологии, творчество, предприемачество“; 

 Първо място на Национален кръг на Национално състезание по ИТ Знайко. 

13. Мария Петрова Гудева, за класиране на: 

 Първо място на Национално състезание „Технологии, творчество, предприемачество“; 

 Трето място на Национален кръг на Национално състезание по ИТ Знайко. 

14. Симона Симеонова Пейчинова, за класиране на: 

 Второ място на Национален кръг на Национално състезание по ИТ Знайко. 

15. Мартин Борисов Христов, за класиране на: 

 Второ място на Национален кръг на Национално състезание по ИТ Знайко Team. 

16. Румен Руменов Пехливанов, за класиране на: 

 Второ място на Национален кръг на Национално състезание по ИТ Знайко Team. 

17.  Дениз Миленова Тюмбелекчиева, за класиране на: 

 Трето място на Областен кръг на Национално състезание по ИТ Знайко Team. 

18. Антония Спасова Геранова, за класиране на: 

 Трето място на Областен кръг на Национално състезание по ИТ Знайко Team. 

19. Жана Тодорова Панайотова, за класиране на: 

 Трето място на Областен кръг на Национално състезание по ИТ Знайко Team. 

20. Кирил Иванов Пашалиев, за класиране на: 

 Първо място на Национално състезание за дигитални кмпетентности; 

 Първо място на Областен кръг на Национално състезание по ИТ Знайко. 

21. Атанас Петров Бекташев, за класиране на Национален кръг на олимпиадата по 

Биология и здравно образование. 

 



 Участие в 70-ти Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета“ 

Козлодуй – Околчица, под патронажа на Президента на Репубрика България Росен 

Плевнелиев, 27 май – 02 юни 2016 година взеха 19 ученици 

 За цялостен принос в и високи постижения в образователно – възпитателния процес кметът 

на община Гоце Делчев награди учителите Катерина Головодова, Лина Петкова, Олга 

Трайкова, Теодора Пашалиева, Соня Божикова; 

През учебната година в училището се работеше по следните проекти: 

 Национална програма за по – пълно обхващане на учениците в задължителна 

училищна възраст – модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните 

групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците 

от І – ІV клас”; 

 1 проект по национална програма „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на 

обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”; 

 5 проекта по национална програма „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на 

допълнително обучение на учениците от прогимназиален етап на основното 

образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна 

подготовка”; 

 Национална програма „На училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час” 

 Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище“ 

 Училищен плод 

        Настоящата 2016/2017  учебна година започваме с 640 ученици в дневна форма на обучение, 

разпределени в  27 паралелки, 15 в начален етап и 12 в прогимназиален етап; 340 ученици в 

начален и 300 ученици в прогимназиален етап; 1 ученик в самостоятелна форма на обучение. 

       Чрез работа в комисии и методическите обединения – теоретични разработки и открити 

уроци, разчитаме учителите да популяризират сред колегите опита си.  

Планирали сме много и интересни  дейности в групи по СИП и факултативни часове, които ще 

отговорят на интересите на нашите ученици и ще дадат поле за изява на техните заложби. Ще 

работим и по проект  “С грижа за всеки ученик “, модул „Осигуряване на обучение на талантливи 

ученици за участие в ученическите олимпиади”. 

Сформирани са 7  методически обединения: 

 МО на учителите от начален етап на основното образование 

 МО на учителите от начален етап на основното образование 

 МО на учителите от културно-образователна област български език и литература 

 МО на учителите от културно-образователна област чужди езици 

 МО на учителите от културно- образователна област математика, информатика и 

информационни технологии, природни и обществени науки 

 МО на учителите от културно-образователни области изкуства, бит и технологии и 

физическа култура и спорт 

 МО на класните ръководители 

 МО на учителите в ПИГ 

Плановете на Методическите обединения са неразделна част от настоящия Годишен план 

(приложени) 

 В помощ но учебната и възпитателна дейност са сформирани 22 комисии: 

 Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 

 Комисия по културно-масова дейност 

 Комисия по спортно-туристическата дейност 

 Комисия за обучението по безопасност на движението 



 Комисия по гражданска защита 

 Комисия по професионално ориентиране 

 Комисия за повишаване на квалификацията на учителите 

 Комисия по хранене на учениците 

 Комисия по превенция и противодействия на корупцията 

 Комисия за идентифициране, оценяване и мониторинг на рисковете, които биха повлияли 

върху постигане на целите на училището 

 Комисия по етика 

 Комисия за определяне на трудов стаж и професионален опит 

 Комисия по награди 

 Комисия по информиране и консултиране по чл. 130(а,б,в, и г) от КТ 

 Бюджетна комисия 

 Комисия по обществени поръчки 

 Комитет по условия на труд 

 Комисия за връзка с медиите    

 Комисия за приемане на даренията 

 Комисия за преценка на допустимостна кандидатите по представени документи и 

изготвяне на предложение за назначение 

 Комисия по планиране 

 Комисия за изготвяне на седмично разписание 

Силни страни в дейността на училището са: 

 Пълно обхващане на всички подлежащи на задължително обучение деца; 

 Автономия по отношение на управление на делегиран бюджет 

 Добре разработена система за финансово управление и контрол в публичния сектор. 

 Научна и практическа подготвеност на   директора във връзка с изграждане на училищните 

системи за управление на качеството. 

 Наличие на  

1. Счетоводна политика на образователната институция. 

2. Процедура по разделянето на отговорностите по вземане на решение 

осъществяване на контрол и изпълнение. 

3. Процедура по осигуряването на пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на 

всички операции. 

4. Система за двоен подпис. 

5. Инструкция за вътрешния контрол във връзка с поемането на задължения и извършване на 

разход. 

6. Инструкция за предварителния  контрол във връзка със завеждането и изписването на 

краткотрайни и дълготрайни активи. 

7. Работна инструкция за контрол върху общинската собственост. 

8.. Разработване на бюджета съобразно действащата нормативна база. 

9. Осигуряване на прозрачност и публично отчитане на средствата от бюджета и извън 

бюджетните приходи. Училището прави тримесечни отчети, които публикува на интернет 

страницата си и представя своевременно  в РУ. 

10. Обществените поръчки по ЗОП се качват на интернет страницата на училището. 

11. Наличие на процедури по постъпване и разходване на извънбюджетни средства: 

- от дарения, спонсорства, наеми, проекти и др. 

12. ОСигуряване на алтернативни източници на финансиране – чрез работа по проекти и 

програми. До момента училището е разработило и е финансирано по проекти със 



средства от ЕС за последните 10 години: 

Проект Успех, Проект Коменски, Проект Училищен плод, Проект Грижа за всеки ученик , Проект 

Еразъм+ КД2,  Проект Без свободен час, Проект Нов шанс за успех,  Проект Училищно мляко, 

Проект Топъл обяд, Проект Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, 

Проект Обновяване на сградата, Проект Физическо възпитание и спорт, JUMP Math,  ИКТ в 

образованието 

13. Осигуряване на средства от наеми. 

 Наличие на квалифициран ръководен персонал – директор и двама заместник директори. 

 Функциите и отговорностите са разпределени според длъжностните характеристики 

 наличие на правоспособни учители по всички учебни предмети; учители с ПКС: 

- с втора - 18 

- трета - 1 

- четвърта - 6 

- пета – 3 

- без ПКС - 19 

- професионално отговорен и подготвен педагогически съветник 

- добра система за библиотечно и информационно обслужване 

 Наличие на квалифициран и компетентен непедагогически персонал, отдаден на 

задълженията си в полза на развитие на учебното заведение.  

 -Добра комуникация с ученици, родители и общественост.  

 Функциите и отговорностите са разпределени според длъжностните характеристики 

 Реализиране на плана за вътрешна квалификация на 100%. 

 Поддържане и актуализиране на информационния поток в училищните библиотеки 

 Наличие на мерки за адаптиране на ученика към училищната среда; 

Индивидуална среда на ученика: 

-  охрана и сигурност - /училището като безопасно място/ 

- собствена модерна материална база; 

- обновени мебели в кабинетите в целия училищен корпус; 

- нова спортна площадка с акрилна настилка; 

- кабинети по ИТ с терминални решения. 

- Изградена система за библиотечно обслужване и перманентно актуализиране на 

библиотечните единици; 

- изградени модерни клубове по интереси; 

 Създадени възможности за включване на ученика в различни училищни общности в 

зависимост от неговите интереси и потребности; 

 Голям брой ученици в сравнение с останалите училища в града, но намалял спрямо 

предишни години. 

 Домакинство на единственото национално състезание по предприемачество и 

информационни технологии; 

 Изградени  клубове за дейности по интереси. 

 Мобилност в дейностите във всички възрастови групи. 

 Целодневна организация на учебния ден; 

 Лятна ваканционна програма за бъдещите първокласници и всички желаещи ученици от 

2 до 7 клас; 

 Партньорство и сътрудничество с действащо училищно настоятелство; 

 Партньорство с НПО и институции на местната власт. 

 Осигурени условия за интерактивно учене: 



- Осигурени 3 тъч дисплея с интерактивен софтуер MozaBook; 

- Проведено обучение на 50 педагогически специалисти за работа с облачни технологии. 

- Перманентно споделяне на добри педагогически практики за интерактивно учене. 

 Перманентен анализ на резултатите от вътрешното и външно оценяване  на база  

постигнатите резултати,  

 Поставяне на цели и реализиране на дейности с цел изготвяне на обективна самооценка  

на база резултатите от проведеното оценяване. 

 Скали за оценяване са изготвени по всички учебни предмети. 

Трудности: 

 Слаба активност на  учителите при търсенето на възможности за финансиране чрез 

кандидаттване по проекти и програми  

 Недостатъчни компетентности по владеенето на чужди езици за изготвяне на проектната 

документация /апликационни формуляри, отчетни форми, кореспонценция/ 

 Необходимост от повече приемственост, възможност за взаимозаменяемост; 

 Реализиране на квалификационна дейност от външни институции спрямо потребностите 

на педагогическите специалисти на 50%. 

 Необходимост от привеждане номенклатурата на делата в съответствие със Стандарта за 

информация и документите 

 Непрекъснато повреждане загражденията на малката спортна площадка /разкъсване на 

мрежовите заграждения/, което периодично застрашава здравето на децата.  

 Необходимост от видеонаблюдение с достъп до всички точки на дворното пространство; 

 Необходимост от обособяване на още поне една спортна площадка; 

 Необходимост от график за ползване на физкултурния салон за учениците от начален 

етап; 

 Затруднен контрол и охрана на външните спортни съоръжения в извънучебно време. 

 Преобладават добрите практики в начален етап,но се забелязва слаба активност на част от 

учителите. 

 Липса на анализ за ефекта на проведените квалификации. 

 Липсва регистър за прозрачност и публичност на резултатите на регионално и национално 

ниво, според който училището да се съизмери с останалите от региона и страната. 

 Срещаме трудности при общуване с родители, особено с тези на ученици с проблеми в 

една или друга сфера на училищния живот. Необходимо е да се засили връзката учители-

родители; 

 Въпреки засиления контрол се допускат грешки в училищната документация; 

 Необходимо е да се води по-добра отчетност за резултатите от проведените 

квалификационни дейности върху повишаването на резултатите на учениците от 

образователно-възпитателния процес; 

 Наличната техника не се използва най-рационално в учебните часове или в други 

дейности; 

 Физкултурният салон е недостатъчен за провеждане на часовете по ФВС; 

 Учителите в Първо основно училище полагат усилия за усъвършенстване на уменията си 

за анализ на резултатите от образователно-възпитателния процес и набелязването на 

комплексни мерки за преодоляване на пропуските. Все още има пропуски в тази посока, 

но продължаваме работата за преодоляването им. 

 

Тенденции: 



 Осигуряване на програми за квалификация и финансови средства за обезпечаване 

обучението на персонала през 2016-2020 година във връзка с получаване на 

необходимия брой кредити -16 на година, 48 за 4 годишния период на атестиране. 

 Осигуряване на целеви средства /от проекти или програми / за ремонт на 

физкултурния салон. 

 Обучение на педагогическите специалисти по всички учебни предмети с цел 

повишаване качеството на работа в учебния процес и издигане авторитета на 

училището 

  Разработване на: 

- Програма за осигуряване на равен достъп до образование;  

- Програма за превенция на ранното напускане на училище; 

- Механизъм за превенция на агресията и насилието; 

- Актуализация на Етичен кодекс. 

 Прогнози за 2018 година за всички области на училищния живот 

 Квалификация на кадрите за разработване и управление на проекти; 

 Квалификация при овладяване на компетентности по чужд език /английски, френски/  

 

Възможности и опасности: 

 Финансови затруднения, произтичащи от външни фактори; 

 Обучение на учители и ученици за привличане на средства по програми; 

 Търсене на нови партньорства, включително с НПО и медии; 

 Липса на информация и непознаване на различните етноси; 

 Самоизолация на различните етноси; 

 Недостатъци в планирането на дейностите; 

 

 

Дейности за реализиране на целите, приоритетите, задачите 

 Оперативна цел 1:  

1.1. Разработване и утвърждаване на единна и непротиворечива система за ефективно управление 

на институцията.  

 Дейност 1. Изграждане на Система за осигуряване качество на 

образованието  

 

 Дейност  Срок за 

изпълне

ние 

Отговорни

к  

Контрол  Критерий за 

оценка 

  

 Изготвяне на 

анализ на 

образователната 

реформа в 

страната в 

контекста на 

европейските 

политики и 

стратегически 

цели за 

Запознаване на 

служителите с 

най-важните 

акценти на 

образователна

та реформа, 

касаещи 

училището 

 

Адаптиране на 

училищни 

при 

необходи

мост 

 

 

 

 

 

при 

необходи

мост 

Директорът 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

зам. 

директори, 

председате

РУО  
 Утвърден 

план за 

изпълнение 

на 

стратегиче

ските цели. 

Актуализир

ани 

вътрешни 

правлиници.  
 



превръщането на 

образованието 

като национален 

приоритет и 

намиране мястото 

на 

образователната 

институция в 

контекста на 

промените. 

Квалификация на 

ръководния 

персонал по 

проблемите, 

свързани с 

образователната 

реформа и 

адаптирането на 

училищните 

политики към 

новите 

образователни 

цели.  
 

документи към 

новостите в 

образователна

та реформа 

ли на МО и 

комисии 

 Създаване на 

актуална вътрешна 

нормативна уредба 

за изпълнение 

дейностите.  

Създаване и 

поддържане на 

списък със 

задължителнит

е 

вътрешнонорм

етивни 

документи и 

срокове за 

създаването 

им, съобразени 

с променящите 

се нормативни 

документи на 

МОН 

Актуализиране 

на 

вътрешноучил

ищните 

нормативни 

документи 

Постояне

н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не по- 

късно от 

една 

седмица 

след 

обнародв

ане на 

промени 

Директор, 

зам. 

Директори, 

председате

ли на МО и 

комисии 

 

Педагоги

чески 

съвет 

Актуализиран

и вътрешни 

нормативни 

актове  
Да  

Не 

 Изграждане на 

училищна система 

за качество. 

Разработване 

на Програмата 

за повишаване 

на качеството 

до 

05.септе

мври на 

база 

проект на 

ДОС 

Комисия за 

идентифиц

иране, 

оценяване и 

мониторинг 

на 

Директор 

Педагоги

чески 

съвет 

Изградена 

система за 

качество  

Да  

Не  



Приемане на 

Училищна 

програма 

за повишаване 

на качеството 

на 

образованието  

до една 

седмица 

след 

приемане 

на ДОС 

рисковете, 

които биха 

повлияли 

върху 

постигане 

целите на 

училището 

 Разработване на 

общи и специфични 

училищни 

стандарти за 

качество.  

 Месец 

септемвр

и 

Педагогиче

ски съвет 

Директор 

ЗДУД, 

ЗДАСД 

 

Разработен и 

утвърден 

училищен 

стандарт.  

- Да  

- Не  

 
Публикуване 
на интернет 
страницата 
на училището 
на вътрешна 
система за 
управление на 
качеството.  

 Адаптиране на 

политики за 

постигането на 

образователните 

цели спрямо ЗПУО и 

стандартите./чл.1

74, ал.2,ЗПУО/  

 

 м. 

Септемвр

и  

Председате

ли на 

постоянни 

комисии 

Директор Разработени 

актуални 

вътрешни 

нормативни 

актове.  

- Да  

- Не  

 Разработване на 

училищни учебни 

планове за всяка 

паралелка – всяка 

година. съгласно 

изискванията на  

Стандарта за 

учебния план, 

приемането им с 

решение на 

педагогическия 

съвет, съгласуване с 

обществения съвет 

към училището при 

условията и по реда 

на чл. 269, ал. 2 и 3 

от Закона за 

предучилищното и 

училищното 

образование.Утвър

ждаване от 

проучване 

интересите и 

потребностите 

на учениците 

за избираеми и 

факултативни 

часове; 

разработване 

на училищни 

учебни 

планове за 

всяка 

паралелка от I 

и V клас за 

учебната 2017/ 

2018 г. 

 приемането 

им с решение 

на ПС; 

Април 

2017 

 

 

 

 

Май 2017 

 

 

 

 

 

 

Юни 

2017 

Комисия за 

проучване 

желанията 

на 

учениците 

и събиране 

на 

заявления 

от 

родителите, 

директор 

Директор Разработени 

и утвърдени 

училищни 

учебни 

планове – по  

паралелки за 1 

и 5 клас / за 

2017/2018 

год./  

- Да  

- Не  

 



директора на 

училището.  

 съгласуване с 

обществения 

съвет и с РУО 

 Разработване на 

годишна училищна 

програма за 

целодневна 

организация на 

учебния ден в 

съответствие със 

стратегията и 

спецификата на 

училището. /чл.19, 

ал.1 от Стандарта 

за организация на 

дейностите/  

Проучване на 

интересите и 

потребностите 

на учениците в 

ЦДО 

Обособяване 

на групи по 

интереси 

Приемане на 

програма с 

решение на ПС 

Целогоди

шно 

 

 

 

Септемвр

и 2017 

Септемвр

и 2017 

Председате

л МО 

ЦОУД 

1.Ванюшки

на 

2.Попарков

а 

3.Дарева 

4.Учителит

е на 2 клас 

Директор Разработена и 

утвърдена 

програма за 

целодневна 

организация / 

за 2016-2017 

год  

 Изграждане на 

училищни екипи за:  

- подкрепа за 

личностно 

развитие на 

детето и 

ученика;  

- изграждане 

на позитивен 

организацио

нен климат;  

- утвърждава

не на 

позитивна 

дисциплина;  

- развитие на 

училищната 

общност  

Определяне на 

списъчния 

състав на 

учениците, 

нуждаещи се 

от 

допълнителна 

подкрепа 

Издаване на 

заповед за 

сформиране на 

екипи за 

допълнителна 

подкрепа 

 

До 

01.септе

мври 

 

 

 

До 

01.септе

мври или 

при 

необходи

мост 

Председате

ли на 

постоянни 

комисии  

Педагоги

чески 

специалис

ти 

Педагоги

чески 

съвет 

Директор 

 
1. Изградени 

училищни 

екипи за  

подкрепа 

за личностно 

развитие на 

детето и 

ученика;  

изгражда

не на 

позитивен 

организационе

н климат;  

утвържд

аване на 

позитивна 

дисциплина;  

развитие 

на 

училищната  
общност. /за 

2016-2017 

год./  

 Предефиниране на 

политики, 

приоритети и 

ценности.  

 м. Август Педагогиче

ски съвет 

Директор  

 Ясно дефиниране на 

системата от 

индикатори за 

контрол и 

инспектиране на 

образователната 

институция  

 Септемвр

и / 

октомври 

ЗДУД 

Гл. Учител 

Педагоги

чески 

съвет 

Директор 

Разработени 

индикатори за 

контрол и 

инспектиране 

на 

образователна

та  
 



 Запознаване със 

Стандарта за 

инспектиране и 

изготвяне на 

вътрешна система 

за ефективен 

мониторинг и 

контрол. 

/ЕФЕКТИВЕН 

=РЕЗУЛТАТЕН, А 

НЕ ФИКТИВЕН/  

 м. 

септемвр

и при 

необходи

мост 

Педагогиче

ски 

специалист

и 

 

Директор  

 

 

Дейност 2: Инвестиции в образованието или 

финансови ресурси  

 

 Дейност Срок за 

изпълнение 

Отговорник  Контрол  Критерий за 

оценка 

 Създаване на условия за 

участие в национални, 

европейски и други 

международни 

програми и проекти. 

Разработване на 

училищни проекти;  

Постоянен Председатели 

на МО и 

комисии 

Директор Осигурени 

помещения;  

Обучения;  

Техника;  

Други необходими 
ресурси.  

 Изграждане на 

училищни екипи за 

разработване на 

проекти.  

При 

необходимос

т 

Екип от 

педагогическ

и 

специалисти 

Директор Изградени 

училищни екипи за 

разработване на 

проекти  

 Квалификация на 

екипите по 

разработване, 

управление и 

мониторинг на 

проекти.   

Постоянен Председател 

на ККД 

Директор Проведени 

обучения 

на екипите по 

разработване, 

управление и 

мониторинг на 

проекти.  

 Осигуряване на 

законосъобразно, 

икономически 

целесъобразно и 

прозрачно управление 

на бюджета. 

Постоянен ЗДАСД 

Главен 

счетоводител 

Директор ЗД 

АСД 

Комисия по 

бюджет 

Обществен 

съвет 

Директор 

 

 Адаптиране на 

Системите за 

финансово управление и 

контрол в 

образователната 

институция спрямо 

Стандарта за 

Постоянен 

 

 

 

 

Постоянен 

 

 

Счетоводител 

 

 

 

 

ЗДАСД 

Счетоводител 

 

ЗДАСД 

Главен 

счетоводител 

 

 

Директор 

ЗДАСД 

Разработени и 

актуализирани 

документи по 

СФУК / за 2016-

2017 год./  

- Да  

- Не  

 



финансиране към 

ЗПУО:  

- Счетоводна 

политика на 

образователнат

а институция.  

 

 

- Процедура по 

разделянето на 

отговорностит

е по вземане на 

решение, 

осъществяване 

на контрол и 

изпълнение  

- Процедура по 

осигуряването 

на пълно, вярно, 

точно и 

своевременно 

осчетоводяване 

на всички 

операции  

- Система за 

двоен подпис  

 

- Инструкция за 

вътрешния 

контрол във 

връзка с 

поемането на 

задължения и 

извършване на 

разход.  

- Инструкция за 

предварителния 

контрол във 

връзка със 

завеждането и 

изписването на 

краткотрайни и 

дълготрайни 

активи  

- Работна 

инструкция за 

контрол върху 

общинската 

собственост.  

 

 

Постоянен 

 

 

 

 

Постоянен 

 

 

 

 

 

Постоянен 

 

Постоянен 

 

 

 

Постоянен  

 

 

 

 

 

 

Постоянен 

 

 

 

ЗДАСД 

Счетоводител 

 

 

 

ЗДАСД 

Счетоводител 

 

 

 

 

Счетоводител 

ЗДАСД 

Главен 

счетоводител 

Данева 

 

Касиер  

 

 

 

 

 

 

Домакин 

ЗДАСД 

Главен 

счетоводител 

 

ЗДАСД 

Главен 

счетоводител 

 

 

ЗДАСД 

Директор 

Главен 

счетоводител 

 

 

Директор 

Главен 

счетоводител 

Директор  

 

 

Главен 

счетоводител 

ЗДАСД 

 

 

 

 

Директор 

ПР - община 

Гоце Делчев 

За всеки 
документ 
поотделно.  



 Разработване на 

бюджета съобразно 

действащата 

нормативна уредба  

м. Декември Гл. 

счетоводител 

ЗДАСД 

Директор 

ПР - община 

Гоце Делчев 

Разработен и 

актуализиран 

бюджет от 

01.01.2017 

съгласно 

Стандарта за 

финансиране на 

институциите.  

Да  

Не  

 Осигуряване на 

прозрачност и 

публично отчитане на 

средствата от 

бюджета и извън 

бюджетните приходи.  

Постоянен Главен 

счетоводител 

 

Педагогическ

и съвет 

Директор  

1.Публикувани на 

сайта на 

училището:  

-Бюджет на 

училището;  

-Отчети по 

тримесечия, 

полугодия и 

календарна 

година;  

2.Процедура за 

възлагане на 

обществена 

поръчка.  

3.Обществени 
поръчки на 
училището 
хранене, 
ремонти, 
доставки и др./  

 Разработване на 

процедури по 

постъпване и 

разходване на 

извънбюджетни 

средства от дарения, 

спонсорство, наеми, 

проекти и др.  

Постоянен  Комисия по 

даренията 

 

Главен 

счетоводител 

Директор  

Разработени 

процедури по 

постъпване и 

разходване на 

извънбюджетнит

е средства  

Да  

Не  

 Наличие на приходи 

на училището.  

    

 Осигуряване на 

инвестиции в 

образователната 

институция и тяхното 

законосъобразно, 

целесъобразно и 

икономично използване.  

Постоянен  ЗДАСД 

Счетоводител  

 

Директор 

Главен 

счетоводител 

Относителен % 

приходи от наеми, 

проекти, 

спонсорства 

дарения спрямо 

общия бюджет.  

 Осигуряване на 

прозрачност на 

финансовото 

управление чрез 

Постоянен  ЗДАСД 

Счетоводител  

 

Директор 

Главен 

счетоводител 

Публикувани на 

сайта на 

училището:  

 



публикуване на плана и 

отчета по бюджета, 

процедурите за 

обществени поръчки и 

др. финансови 

документи на 

интернет страницата 

на институцията;  

 Привличане на 

алтернативни 

източници за 

финансиране от 

работа по проекти и 

програми, дарения, 

наеми, спонсорство и 

др. 

Постоянен  Счетоводител  

ЗДАСД 

Комисия за 

дарения 

Главен 

счетоводител 

Директор  

Брой договори за 

привличане на 

алтернативни 

източници за 

финансиране  

 

Дейност 3. Квалификация  

 

 Дейност Срок за 

изпълнение 

Отговорник  Контрол  Критерий за 

оценка 

 Планиране, 

реализиране и 

документиране на 

квалификационната 

дейност за 

педагогическите 

специалисти на 

вътрешно училищно 

ниво;  

 

м. Септември  

 

ККД 

 

Директор  

-Относителен дял 

(%) на 

педагогическите 

кадри, участвали 

през 

календарната 

година в 

продължаваща 

квалификация.  

-Относителен дял 

(%) на 

педагогическите 

кадри, участвали 

през 

календарната 

година в 16 учебни 

часа .  

-Относителен 
дял (%) на 
педагогическите 
кадри, участвали 
през 
календарната 
година в 
дългосрочни 
обучения над 60 
учебни часа по 
видове 
образователни 
институции.  



 Запознаване на 

педагогическите 

специалисти с 

Наредбата за 

статута и 

професионалното 

развитие на 

учителите, 

директорите и 

другите педагогически 

специалисти и Глава XI 

от Закона –„Учители, 

директори и други 

педагогически 

специалисти“ и 

повишаването на 

тяхната квалификация 

в Раздел три от 

същата глава.  

м. Септември ЗДУД Директор  Проведен 

педагогически. 

съвет и обучение 

на 

педагогическия 

екип  

Да  

Не  

 Проучване на 

нагласите и 

потребностите от 

квалификация на 

персонала в училище и 

провеждане на 

ефективни обучения с 

доказан резултат 

съобразно 

придобитите нови 

компетентности.  

м. Септември  Гл. Учител 

Училищни 

екипи 

ККД 

Директор Проведени 

анкети за 

допитване  

Да  

Не  

 Изработване на План 

за  

квалификация, 

съобразен с 

изискването 

педагогическите 

специалисти да 

повишават 

квалификацията си с не 

по-малко от 48 

академични часа за 

всеки период на 

атестиране и не по-

малко от 16 

академични часа 

годишно за 

всеки./чл.223 ЗПУО /;  

м. Септември Гл. Учител 

ККД 

Директор Изработен план  

Да  
не  

 

 Насочване 

повишаването на 

квалификацията на 

Постоянен  ККД  Директор  



конкретния 

педагогически 

специалист към 

напредъка на децата и 

учениците, както и 

към подобряване на 

образователните им 

резултати./ 224, ал.2 

ЗПУО/  

 Създаване на стимули 

за мотивация за 

повишаване 

квалификацията на 

кадрите чрез учене 

през целия живот.  

Постоянен  ККД Директор Утвърден 

механизъм за 

мотивация  

 

 Мултиплициране и 

практическо 

приложение на добрия 

педагогически опит, 

получен по време на 

квалификационната 

дейност.  

Постоянен  Педагогически 

специалисти 

Гл. учител 

Директор Проведени дни на 

отворени врати  

Да  

не  

 Планиране, 

реализиране и 

документиране на 

квалификационна 

дейност за 

педагогическите 

специалист, проведена 

от други институции 

Начало на 

учебната 

година  

Председатели 

на комисии 

Директор  

 Изграждане на 

система за външна 

квалификация. /От 

регистъра/.  

Начало на 

учебната 

година 

ЗДУД 

Гл. учител 

ККД 

Директор Изградена 

система за 

квалификация 

 Повишаване на 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти от 

специализирани 

обслужващи звена, от 

висши училища и 

научни организации.  

Постоянен  ЗДАСД 

Гл. учител 

ККД 

Директор  

 Споделяне на 

ефективни практики.  

Постоянен  Педагогически 

специалисти 

ЗДУД 

Директор Проведени 

съвместни уроци 

с учители-

новатори  

 Изграждане на 

механизъм за 

популяризиране на 

Постоянен  Председатели 

на МО 

ЗДУД Изграден 

механизъм  

 



добрия педагогически 

опит.  

 Споделяне на 

резултатите от 

обученията и 

мултиплициране на 

добрия педагогически 

опит чрез различни 

форми на изява:  

- Дни на отворени 

врати, събирания на 

Педагогическите екипи 

по ключови 

компетентности и др.  

- Осигуряване на 

условия за 

популяризиране на 

добрия педагогически 

опит – по направления 

– /клубове, техника, 

постери и др.- по 

направления - 

хуманитарно, 

природонаучно, 

технологично, 

изкуства и спорт  

Постоянен  Педагогически 

специалисти 

Директор  

 

 

Дейност 4. Нормативно 

осигуряване.  

 Дейност Срок за 

изпълнение 

Отговорник  Контрол  Критерий за 

оценка 

 Осигуряване на 

достъп до законовата 

и подзаконовата 

нормативна уредба 

за осъществяване 

дейността на 

училището;  

Постоянен Библиотекар  

Смилкова  

 

Директор  

 Изграждане на 

вътрешна система 

за движение на 

информацията и 

документите в 

образователната 

институция /справка 

СФУК/  

- Инструкция за 

вътрешна 

комуникация;  

Постоянен  Счетоводители  

 

Директор Утвърден 

правилник за 

движение на 

информацията  

 



- Правилник за 

документооборота  

 Запознаване на 

педагогическия екип 

със Стандарта за 

физическата среда и 

информационното и 

библиотечното 

осигуряване и 

Стандарта за 

информация и 

документите.  

м. 

Септември 

м. Октомври 

Педагогическите 

специалисти 

Директор Изградена 

вътрешна 

система за 

движение на 

информацията и 

документите в 

образователната 

институция.  

Да  

Не  

 Изграждане на 

автоматизирано 

библиотечно 

обслужване  

м. Декември Библиотекар 

ЗДАСД 

 

Директор Действаща 

библиотека 

/изградено 

автоматизирано 

библиотечно 

обслужване  

 Осигуряване на 

достъп до учебната 

документация по 

изучаваните учебни 

дисциплини;  

Постоянен  Домакин  

 

ЗДАСД  

 Поддържане и 

актуализиране на 

информационния 

поток в училищните 

библиотеки;  

Постоянен  Библиотекар  

 

ЗДУД Актуализирани 

библиотечни 

единици  

Да  

Не  

 Осигуряване на 

резервни комплекти 

от учебници и учебни 

помагала в 

училищната 

библиотека  

Постоянен  Библиотекар  

Домакин 

 

ЗДАСД наличие на 

достатъчен брой 

резервни 

комплекти. %  

 Поетапна 

актуализация на 

библиотечните 

единици.  

Постоянен  Библиотекар  

 

ЗДАСД  

 Осигуряване изрядно 

водене на 

училищната 

документация  

    

 Осъществяване на 

текущ контрол по 

изрядно водене на 

училищната 

документация;  

Постоянен  Педагогически 

специалисти  

ЗДУД Брой 

осъществени 

проверки;  

Брой 
констативни 
протоколи без 
препоръки.  



 Съхраняване и 

архивиране на 

училищната 

документация 

съгласно 

изискванията на 

Стандарта за 

информация и 

документите.  

Постоянен  Училищна 

експертна 

комисия по 

архивиране  

- Домакин 

- Данева 

- Тошева  

ЗДАСД 

Директор  

РУО 

Наличие на 

училищен архив – 

Да, не  

Актуализиран 

правилник за 

архивиране на 

документите; Да, 

не  

Изработена 
номенклатура на 
делата съгласно 
изискванията на 
Държавен архив - 
Да, не  

 Поддържане 

състоянието на  

библиотечната 

информация 

съгласно 

изискванията на 

Стандарта за 

физическата среда, 

информационното и 

библиотечно 

обслужване.  

Постоянен  Библиотекар  

Гл. учител 

ЗДАСД  

 Набавяне на 

справочна и 

художествена 

българска 

литература  

Постоанен  Библиотекар  

 

ЗДАСД Набавена 

справочна и 

художествена 

българска 

литература; Да, 

не  

 Справочна и 

художествена 

англоезична 

литература  

Постоянен  Библиотекар  

Преподавателите 

по английски 

език 

ЗДАСД Набавена 

справочна и 

художествена 

англоезична 

литература; Да, 

не  

 Философска и 

психологическа 

литература  

Постоянен  Педагогически 

съветник  

Ресурсен учител 

Библиотекар   

ЗДАСД Набавена 

философска и 

психологическа 

литература - Да, 

не  

 Методическа 

литература и др.  

Постоянен  Председатели на 

МО 

ЗДАСД Набавена 

методическа 

литература и др.- 

Да, не  

 Провеждане на 

инвентаризация 

съгласно сроковете в 

нормативната 

уредба.  

м. Декември  Домакин  ЗДАСД 

Гл. 

счетоводител  

Проведена 

инвентаризация 

съгласно 

сроковете в 



нормативната 

уредба. - Да, не  

 

 

 

 

Дейност 5. Училищен   персонал.  

 

 Дейност Срок за 

изпълнение 

Отговорник  Контрол  Критерий за 

оценка 

 Разработване на 

правила и/или 

процедури при 

назначаване и 

съкращаване на 

персонала;  

м. август  

м. септември 

ЗДАСД Директор   

 Вътрешни указания за 

осъществяване на 

подбор при 

назначаване на 

персонал, за 

сключване и 

прекратяване на 

трудови договори.  

м. Август  

м. 

Септември 

Комисия за 

преценка на 

допустимост на 

кандидатите по 

представени 

документи и 

изготвяне на 

предложение за 

назначаване; 

Директор  Утвърдени 

вътрешни 

правила и 

процедури за 

назначаване и 

съкращаване 

на персонал: 

Да, не  

 Инструкция за 

вътрешна 

комуникация;  

Постоянен  Комисия по 

етика; 

Председатели 

на методически 

обединения 

Директор   

 Създаване на 

механизъм за 

откритост и 

прозрачност при 

вземане на 

управленски решения;  

Начало на 

учебната 

година  

Председатели 

на сендикати  

Директори  

 

Педагогически 

съвет 

Утвърден 

механизъм  

 

 Правилник за вземане 

на управленски 

решения.  

Начало на 

учебната 

година  

Председатели 

на сендикати  

Директори  

 

Педагогически 

съвет 

Утвърден 

механизъм  

 

 Политика на 

сътрудничество със 

заинтересованите 

лица при вземане на 

управленски решения, 

свързани с 

развитието на 

образователната 

институция.  

Постоянен  Обществен 

съвет по 

образование  

Педагогически 

съвет 

Утвърден 

механизъм за 

откритост и 

прозрачност 

при вземане на 

управленски 

решения.  

– Да, не.  

 



 Създаване на правила 

за делегиране на права  

Постоянен  ЗДАСД 

ЗДУД 

Председател на 

комисия по 

етика 

Директори на 

педагогически 

съвет 

Директор  Утвърдени 

правила  

 

 Разработване на 

процедура по 

разделянето на 

отговорностите по 

вземане на решение, 

осъществяване на 

контрол и изпълнение.  

м. 

Септември 

м. Октомври 

Председатели 

на МО 

Гл. учител  

Директор 

ЗДАСД  

ЗДУД 

Утвърдена 

процедура  

 

 Процедури по 

разрешение, 

одобрение, 

оторизация и 

разделяне на 

отговорностите.  

Начало на 

учебната 

година  

ЗДАСД 

Главен 

счетоводител 

Директор  Утвърдени 

правила за 

делегиране на 

права – Да, не  

 Изработване на 

критерии за оценка 

труда на учителите и 

служителите  

Начало на 

учебната 

година  

Комисия по 

качество, 

ръководство. 

Педагогически 

съвет 

Директор  

Утвърдени 

критерии за 

оценка труда 

на учителите и 

служителите 

–  

Да, не.  

 Изработване на 

критерии за 

поощряване на 

педагогическите 

специалисти с 

морални и 

материални награди 

за високи постижения 

в предучилищното и 

училищното 

образование /Чл. 246. 

(1) от ЗПУО/  

м. Октомври 

м. Ноември 

Комисия 

Гл. учител 

Синдикати  

Директор  

Педагогически 

съвет 

Утвърдени 

критерии  

 

 Адаптирани критерии 

за диференцирано 

заплащане труда на 

педагогическите и 

непедагогически 

специалисти съгласно 

стандарта за 

финансиране.  

м. Октомври 

м. Ноември 

Комисия  

Счетоводител  

Главен 

счетоводител 

Директор  

 

 Адаптиране на 

вътрешните правила 

м. 

Септември 

ЗДАСД 

Счетоводител  

Главен 

счетоводител 

 



за работната 

заплата спрямо 

стандарта за 

финансиране.  

Директор  

 Осигуряване на 

капацитет за оценка на 

състоянието на 

качеството на 

предлаганото 

образование  

Начало на 

учебната 

госина 

Комисия по 

качество  

 

Директор   

 Изграждане на 

комисия за управление 

на качеството на 

образованието като 

помощен, 

консултативен и 

постоянен работен 

орган към директора 

на училището за 

оказване на подкрепа 

при управление на 

качеството в 

институцията  

м. 

Септември 

Педагогически 

съвет 

Директор   

 Регламентиране на 

задължения, 

правомощия, състав и 

време за заседания на 

комисията в 

правилника за 

устройството и 

дейността на 

образователната 

институция. 

/Стандарт за 

управление на 

качеството/.  

м. 

Септември 

м. Октомври  

Комисия по 

качеството 

Директор   

 Разработване на 

политика за 

насърчаване и 

ресурсно подпомагане 

на извънкласни 

дейности  

м. 

Септември 

м. Октомври 

Ресурсен 

учител 

Педагогически 

съветник 

Логопед  

Директор  

 

 

 Вътрешни политики 

за допълнителна 

подкрепа и ресурсно 

подпомагане.  

м. 

Септември 

м. Октомври 

Ресурсен 

учител 

Педагогически 

съветник 

Логопед 

Директор  

 

 

 Регламентиране 

съвместната дейност 

на ръководството, 

Начало на 

учебната 

година  

Педагогически 

специалисти  

Директор   



класните 

ръководители и 

екипите за подкрепа 

на личностното 

развитие.  

Ресурсен 

учител  

Логопед  

Главен учител 

 Изграждане на 

система за 

менторство на 

новоназначени 

педагогически 

специалисти и условия 

за приемственост при 

заместване.  

Начало на 

учебната 

година  

Комисия  

 

ЗДУД Утвърдена 

система  

 

 Създаване на правила 

за качество на 

административното 

обслужване.  

Начало на 

учебната 

година 

Комисия  ЗДАСД Утвърдени 

правила  

 

 Антикорупционна 

програма;  

Постоянен Комисия  Директор  Утвърдена 

програма  

 Работна инструкция 

за регистриране и 

разглеждане на 

сигнали за корупция.  

Начало на 

учебната 

година  

Комисия за 

съгнали и 

корупция 

 

УН 

Обществен 

съвет 

Утвърдена 

инструкция  

 

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА АДАПТИРАНЕ 

 НА УЧЕНИКА КЪМ УЧИЛИЩНАТА СРЕДАТА 

 

Дейност 1. Индивидуална среда на ученика  

 

 Дейност Срок за 

изпълнение 

Отговорник  Контрол  Критерий за 

оценка 

 Разработване на 

мерки за адаптиране 

на ученика към 

училищната среда  

м. Октомври  Комисия за 

мониторинг на 

риковете  

Директор   

 Запознаване със 

Стандарта за 

физическата среда, 

информационното и 

библиотечно 

обслужване;  

Постоянен  Педагогическите 

специалисти  

Педагогически 

съвет  

 

 Изграждане на 

система за охрана и 

сигурност с видео-

наблюдение и жива 

охрана.  

Начало на 

учебната 

година 

ЗДАСД 

Охрана 

 

Директор  Изградена 

система за 

охрана и 

сигурност  

 Изграждане на 

механизъм с мерки и 

дейности за 

Начало на 

учебната 

година  

ЗДУД 

Комисия  

Главен учител  

Директор  Изграден 

механизъм с 

мерки и 



адаптиране на 

ученика към 

училищната 

средата и 

условията в 

различните форми 

на обучение, 

сътрудничество на 

училището с външни 

партньори и 

осигуряване на 

условия за 

интерактивно 

учене.  

дейности за 

адаптиране на 

ученика към 

училищната 

средата  

 

 Актуализация на 

Оценката на риска 

на физическата 

среда от Службите 

по трудова  

медицина и 

изпълнение на 

конкретните 

предписания спрямо 

Стандарта за 

физическата среда, 

информационното и 

библиотечно 

обслужване.  

Постоянен  Служба по 

трудова 

медицина  

ЗДАСД  Актуализирана 

оценка на риска – 

Да, не  

 

 Изграждане на 

КУТ, ГУТ и 

училищни Комисии 

по безопасност и 

здраве и уреждане в 

правилник правата и 

задълженията им за 

предотвратяване на 

рисковете;  

Регламентиране 

условията за 

записване и промяна 

на формите на 

обучение за 

конкретната учебна 

година съгласно 

Стандарта за 

организация на 

дейностите чл.31, 

ал.3 и чл. 12, ал. 2 на 

ЗПУО.  

м. Август КУТ 

ЗДАСД 

ЗДУД 

Директор  Действащи 

комитети и 

групи по условия 

на труд  

 



 Създаване на 

възможности за 

включване на 

ученика в различни 

училищни общности 

в зависимост от 

неговите интереси и 

потребности;  

-Включването на 

ученика  

в различни училищни 

общности в 

зависимост от 

неговите интереси и 

потребности.  

Постоянен  Педагогически 

специалисти  

Ресурсен учител 

Логопед  

ЗДУД Създадени 

възможности за 

включване на 

ученика в 

различни 

училищни 

общности – 

клубове, школи и 

др.  

 

 Осигуряване на 

условия за 

неформално и 

информално учене.  

Постоянен  Педагогически 

специалисти 

ЗДУД  

Директор   

 Осигуряване на 

алтернативни 

форми на обучение: 

/виж пояснения след 

таблицата/  

- Обучение от 

смесен тип 

„хибридно 

обучение“;  

- Електронно;  

- Дистанционно;  

- Виртуално.  

Начало на 

учебната 

година  

Директор  Педагогически 

съвет 

Осигурени 

алтернативни 

форми на 

обучение  

 

 Осигуряване на 

условия за 

интерактивно 

учене.  

Постоянен  ЗДАСД 

ЗДУД 

Директор 

Педагогически 

съвет 

Осигурени 

условия за 

интерактивно 

учене  

 Създадени 

възможности за 

приложение на ИКТ 

в образователния 

процес по всички 

учебни предмети;  

Постоянен  ЗДАСД 

ЗДУД 

Директор 

 

Наличие на 

достъпни 

източници:  

-Научна 

литература за 

подготовка на 

педагогическите 

специалисти;  

-Методически 

помагала на 

електронен и 

хартиен 

носител;  

-Интернет 
платформа за 
справочна  



литература;  

-Кабинети и 
стаи с 
интерактивна 
образователна 
среда;  

 Разработване от 

страна на 

педагогическите 

специалисти на свои 

модели на 

интерактивни 

добри педагогически 

практики;  

Постоянен  Педагогически 

специалисти   

Председатели 

на методически 

обединения   

 

 Осъществяване на 

контрол по 

планирането на 

материала по 

учебните предмети 

и разработване на 

различни 

образователни 

материали (вкл. 

интерактивни 

методи на 

преподаване)  

Постоянен  ЗДУД Директор  Брой проверки за 

педагогически 

контрол, свързан 

с интерактивния 

образователен 

процес.  

 

 Създаване условия 

за гъвкаво 

прилагане, изменяне 

и адаптиране 

методите на 

преподаване от 

страна на 

учителите с оглед 

постигането на по- 

добри резултати от 

ученето;  

Постоянен  Педагогически 

специалисти 

 

Директор  

ЗДАСД 

 

 Създаване условия 

за използване на 

интерактивни 

техники за 

окуражаване на  

учениците да 

правят връзки и да 

участват активно в 

учебния процес. 

/Стандарт 14 – 

професионалния 

профил/  

Постоянен  ЗДАСД Директор  Създадени 

условия за 

използване на 

интерактивни 

техники  

 

 



Дейност 2. Изграждане на училището като социално място.  

 

 Дейност Срок за 

изпълнение 

Отговорник  Контрол  Критерий за 

оценка 

 Създаване условия за 

интегриране на 

ученици със СОП;  

 

м. Септември Класни 

ръководители 

Преподаватели 

по предмети 

Ресурсен учител 

Логопед  

Директор  

 Запознаване със 

Стандарт за 

приобщаващото 

образование; 

Изготвяне на 

програма за 

осигуряване на равен 

достъп до 

образование;  

м. Септември ЗДУД Директор  

 Предприемане на 

мерки за 

социализиране на 

ученици, за които 

българският език не е 

майчин;  

-Програма за 

превенция на 

ранното напускане 

от училище.  

-Участие в различни 

форми на 

сътрудничество с 

неправителствени 

организации, 

регионалните 

управления по 

образование, 

органите за закрила 

на детето и др.  

м. Септември Класни 

ръководители  

Педагогически 

съветник 

Директор  Утвърдени мерки  

за социализиране 
на ученици, за 
които 
българският език 
не е майчин  

 Изграждане на 

правила за 

разрешаване на 

възникнали 

конфликти;  

- Изграждане на 

механизъм за 

превенцията и 

разрешаването на 

конфликти и търсене 

на подкрепа и 

м. Септември Педагогически 

съветник 

Училищна 

комисия за 

превенция на 

тормоза и 

насилието. 

Директор  Изградени правила 

за разрешаване на 

възникнали  

конфликти  



партньорство в и 

извън общността  

- Създаване на 

правила в 

училищните 

общности за 

решаване на 

конфликти в дух на 

сътрудничество с 

цел постигане на 

бързи и обосновани 

резултати 

посредством 

използването на 

доказани стратегии 

за решаване на 

конфликти.  

- Изграждане на 

училищна комисия за 

превенция на 

тормоза и 

насилието.  

 Реализиране на 

дейности за 

превенция и 

разрешаване на 

конфликти;  

Постоянен  Педагогически 

съветник 

Училищна 

комисия за 

превенция на 

тормоза и 

насилието 

Външни лектори.  

Директор   

 Съвместна работа 

на педагогическия 

съветник с класните 

ръководители по 

изпълнение на 

Програмата за 

превенция на 

тормоза и 

насилието, както и  

дейности за 

мотивация и 

преодоляване на 

проблемното 

поведение, които са 

израз на общата воля 

и на координираните 

усилия на всички 

участници в 

образователния 

процес.  

Постоянен  Класни 

ръководители 

Педагогически 

съветник 

Директор   



 Осигуряване на 

практически опит в 

интеркултурното 

сътрудничество за 

учащи се и 

преподаватели.  

Постоянен  ЗДУД 

Педагогически 

специалисти 

Председатели 

МО 

Директор  

 Изграждане на 

вътрешна 

информационна 

система за 

разпространяване на 

информация, 

свързана с дейността 

на училището;  

Постоянен  ЗДУД 

Информатик  

Главен учител 

 

Директор  Изграждане на 

вътрешна 

информационна 

система за 

разпространяване 

на информация, 

свързана с 

дейността на 

училището;  

 Интернет страница 

на училището;  

Постоянен  Главни учители 

Учители ИТ 

ЗДАСД Интернет 

страница на 

училището;  

Да, Не  

 Електронен дневник;  

 

Постоянен  Педагогически 

специалисти 

 

ЗДУД Електронен 

дневник;  

Да, Не  

 Електронни 

портфолиа на 

учители;  

Постоянен  Педагогически 

специалисти 

Директор  Електронни 

портфолиа на 

учители;  

Да, Не  

 Осигуряване на 

начини и средства за 

разпространяване на 

информацията:  

 Постоянен  Педагогически 

специалисти 

Информатик  

Комисия за 

медии 

Директор   Наличие на начини 

и средства за 

разпространяване 

на информация, 

свързана с 

дейността на 

училището;  

 Провеждане на 

ефективна медийна 

политика  

Постоянен  Комисия по 

медии 

Директор   

 Поддържане 

интернет страница 

на училището  

Постоянен  Главни учители 

Учители ИТ 

Директор   

 Активно включване 

на учениците в 

дейността на 

училищните медии:  

- училищен вестник – 

„ 

 

- радио 

Постоянен  г-жа Маркова 

Комисия ККМД 

Директор  Брой издания  

 

 Поддържане на 

училищния сайт с 

актуална 

информация.  

Постоянен  Педагогическите 

специалисти 

 Наличие на 

училищен сайт с 

актуална 

информация  



 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ 

ПРОЦЕС ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ, 

ОРИЕНТИРАНА КЪМ МИСЛЕНЕ 

Дейност 1: Учебна дейност  

 

 

 Дейност Срок за 

изпълнени

е 

Отговорник  Контрол  Критерий за 

оценка 

 Разработване и 

въвеждане на модел за 

подготовка и 

планиране на уроците, 

включващ:  

 

Месец  

Септември 

Педагогическите 

специалисти 

Директор  

 Разработване и 

утвърждаване на 

тематичен план на 

учебния материал, 

съобразен с ДОС и 

учебния план на 

училището. 

Предварително 

планиране целите на 

урока. Тяхното ясно 

формулиране и 

правилно обосноваване  

Месец  

Септември 

Педагогическите 

специалисти 

Директор Планира 

предварително 

цели на урока и ги 

операционализир

а според 

особеностите на 

учебния 

материал, 

мястото на 

урока в 

системата от 

уроци по темата, 

нивото на 

подготовка на 

класа, 

потребностите 

на учениците  

 

 Съобразяване на 

урочното планиране с 

учебната програма и с 

резултатите от 

входяща, изходяща 

диагностика и 

текущото оценяване и 

го променя гъвкаво при 

необходимост  

Постоянен Преподаватели 

по учебни 

предмети,  

Главен учител и  

Председатели на 

МО 

Директор 

ЗДУД 

При годишното и 

урочното 

планиране се 

съобразява с 

учебната 

програма и с 

резултатите от 

входяща, 

изходяща 

диагностика и 

текущото 

оценяване и го 

променя гъвкаво  

при 
необходимост.  



 Гъвкаво променяне на 

годишното и урочното 

планиране при 

необходимост  

Постоянен Педагогически 

специалисти 

Директор 

ЗДУД 

 

 Предвиждане на мерки 

за диференциран и  

индивидуализиран 

подход с нуждаещи се 

от подкрепа ученици в 

урочните планове.  

Постоянен Педагогически 

специалисти 

Директор 

ЗДУД 

Има механизъм 

за промяна на  

годишното и 

урочното 

планиране 

съобразно 

потребностите 

на учениците  

 Разпределяне на 

съотношението на 

уроците за нови знания 

към тези за 

затвърдяване съгласно 

изискванията на ДОС 

за 

общообразователната 

подготовка и ДОС за 

оценяване.  

Месец 

септември 

Педагогически 

специалисти 

ЗДУД 

Директор Осъществява 

актуализация на 

опорни знания и 

умения, имащи 

връзка с 

учебното 

съдържание, 

предвидено за 

усвояване  

 

 Адаптиране на 

урочните планове за 

различните паралелки 

спрямо равнището на 

подготовка и 

различните 

потребности на 

учениците.  

Месец 

септември 

Педагогически 

специалисти 

Директор 

ЗДУД 

Прилага 

диференцирано 

обучение според 

равнището на 

справяне на 

учениците  

 

 Предварителна 

подготовка на учебни 

материали за урока.  

Постоянен Педагогически 

специалисти 

Директор и 

ЗДУД 

За урока има 

подготвени 

разнообразни 

учебни 

материали, 

съответстващи 

на различните 

стилове на учене 

на учениците.  

 Включване на 

учениците в 

предварителната 

подготовка на урока 

със задачи за 

проучване, с 

презентации, с 

информационни 

съобщения и др.  

Постоянен Педагогически 

специалисти 

Главен 

учител, 

председатели 

на 

методически 

обединения 

Учениците са 

включени в 

предварителнат

а подготовка на 

урока;  

Да, понякога,  

Не се наблюдава  

 Изграждане на ясна и 

методически 

    



обоснована структура 

на урока:  

 Включване на 

значителна част от 

учениците в 

отделните 

структурни елементи 

на урока и събуждане 

на интереса им и на 

потребност от 

аргументирана 

позиция и защитата й.  

Постоянен  Учители по 

учебни предмети 

Главен 

учител, 

председатели 

на 

методически 

обединения 

Ясна и 

методически 

обоснована 

структура на 

урока  

 

 Открояване на 

структурни елементи, 

които са 

предпочитани и 

очаквани от 

учениците.  

Постоянен Педагогически 

специалисти 

Главен 

учител, 

ЗДУД 

Да,  

Да, но не винаги  

Не се наблюдава  

 Целесъобразно 

управляване на 

урочното време и 

постигане на баланс 

между отделните 

структурни елементи.  

 

Постоянен Педагогически 

специалисти 

ЗДУД Структурните 

компоненти на 

урока се 

разпределят 

равномерно във 

времето  

 Осъвременяване и 

актуализиране на 

учебното съдържание 

от страна на учителя. 

Постоянен Педагогически 

специалисти 

Главен 

учител 

1.Преподаваното 

учебно 

съдържание 

съответства на 

изискванията на 

учебната 

програма по 

предмета.  

2. 

Съдържанието 

на 

изложението е 

адекватно на 

поставените 

цели, като се 

съобразява с 

възможностите, 

интересите и 

потребностите 

на учениците.  

2.Осигурява 

връзка между 

съдържанието 

на настоящия 

урок и предходни 

уроци и по-рано 



изучаван 

материал  

3.Учениците са 

включени в 

предварителнат

а подготовка на 

урока.   

 Планиране и 

използване на ИКТ в 

урока  

    

 Разработване и 

въвеждане на система 

за квалификация на 

учителите във връзка с 

ефективното 

използване съвременни 

информационни и 

комуникационни 

технологии в 

обучението.  

м. 

септември 

Комисия за 

квалификационн

а дейност 

Директор Утвърдена 

система за 

квалификация на 

учителите  

 

 Самостоятелно 

разработване на 

мултимедийни и 

електронни уроци.  

Постоянен Педагогически 

специалисти, 

информатик 

Председател

и на 

методически 

обединения 

Брой 

разработени 

уроци  

 

 Осигуряване на 

обучения за 

методически насоки за 

работата с 

интерактивно 

съдържание в 

мултимедийна и 

електронна среда 

Постоянен Комиция по 

квалификационн

а дейност 

Директор Осигурени 

методически 

насоки  

 

 Интерактивен подход 

на обучение, създаване 

условия за формиране 

на умения за правилно, 

трайно, 

самостоятелно и 

съзнателно усвояване 

на учебния материал   

Постоянен, 

когато 

темата 

предполага 

това 

Педагогически 

специалисти 

ЗДУД Използва 

ефективно 

интерактивни 

методи  

Да,  
Понякога  

Не се наблюдава  

 Повишаване на 

привлекателността и 

подобряване на 

качеството на 

професионалното 

образование и 

обучение за 

гарантиране на 

заетост и 

Постоянен Педагогически 

специалисти 

ЗДУД  



конкурентоспособнос

т 

 

Дейност 2: Оценяване и самооценяване  

 Дейност Срок за 

изпълнение 

Отговорник  Контрол  Критерий за 

оценка 

 Използване на 

разнообразни форми за 

проверка и оценка на  

ученици.  

    

 Запознаване и спазване 

на ДОС за оценяване 

на резултатите от 

обучението на 

учениците. 

Разясняване на 

педагогическите 

специалисти на 

целите и подходите за 

тълкуване на 

резултатите: 

нормативен, 

критериален, смесен, 

както и функциите на 

оценяването – 

диагностична, 

прогностична, 

констатираща, 

информативна, 

мотивационна, 

селективна.  

м. септември ЗДУД Директор, 

педагогически 

съвет 

 

 Осигуряване на 

обучение за учителите 

по доцимология – 

свързано с методи на 

оценяване на 

учениците, тестово 

изпитване, формиране 

на оценка, използване 

на разнообразни 

форми на проверка и 

оценка, основани на:  

-Достъпност на 

оценяването  
-Точност 

Сравнителен анализ  

Яснота  

Съгласуваност 

Сравнимост -

Свързаност  

Постоянен ЗДУД, ЗДАСД Директор  



Надеждност  

Безпристрастност  
Обективност - 

непредубеден начин. 

Предварителен 

достъп – 

прозрачност в  

системата. 

Подобряване на 

качеството 

(дейности).  

 Прилагане на 

разнообразие от 

форми за проверка и 

оценка на 

постиженията на 

учениците (формални, 

неформални, 

вътрешни, външни 

форми на оценяване, 

самооценяване и 

взаимно оценяване).  

Постоянен Педагогически 

специалисти 

Директор  

 Осигуряване на 

възможности за 

валидиране на 

компетентности, 

придобити чрез 

неформално обучения 

и информално учене.  

Постоянен Педагогически 

специалисти 

Директор  

 Изготвяне на критерии 

за оценяване, известни 

на учениците  

    

 Разработване и 

утвърждаване на 

училищни 

"стандарти" 

/училищни добри 

практики/ за 

оценяване по отделни 

предмети и 

запознаване на 

учениците с тях.  

м. септември Педагогически 

специалисти 

Директор   

 Провеждане на 

ежегодни 

информационни 

кампании в началото 

на учебната година с 

ученици и родители за 

запознаване с 

м. септември 

и м. октомври 

Учители по 

учебни 

предмети и 

класни 

ръководители 

Директор  



критериите за 

оценяване.  

 Прилагане на еднаква 

система и единни 

изисквания за 

оценяване при 

различни учители по 

един предмет.  

м. септември Учители от 

отделни 

методически 

обединения 

Директор  

 Изготвяне на график 

за датите за 

тестовете и класните 

работи 

предварителното му 

оповестяване на 

учениците и на 

родителите. Наличие 

на доказателства, 

чрез които това може 

да бъде доказано.  

м. септември 

– м. февруари 

Педагогически 

специалисти 

ЗДУД  

 Обсег на използването 

на ИКТ при 

оценяването по учебни 

предмети от 

професионална 

подготовка.  

    

 Изграждане на 

система за 

визуализиране на 

резултатите от НВО 

на училищно равнище 

във вид, който е удобен 

за анализи и 

обработка с цел 

разработване на 

политики за 

подобряване на 

резултатите  

м. май – м. 

юни 

Комисия по 

НВО 

ЗДУД  

 Генериране на данни в 

системата:  

-Средните резултати 

на училището от 

националното външно 

оценяване,  

-средните резултати 

за областта,  

-средните резултати 

за страната,  

-представяне на 

средните резултати 

на учениците по пол и 

м. май – м. 

юни 

Комисия по 

НВО,  учители 

по БЕЛ и 

математика – 4, 

7 клас, 

информатик 

ЗДУД  



за език, на който най-

често се говори в 

семейството.  

 Публично 

оповестяване на 

данните.  

м. май – м. 

юни 

Информатик, 

ЗДУД 

Директор  

 Разработване на 

вътрешни нормативни 

актове, които да 

гарантират 

ритмичност на 

оценяването.  

    

 Осъществяване на 

перманентен контрол 

за ритмичност на 

оценяването съгласно 

чл. 11 от Наредбата 

за оценяване на 

резултатите от 

обучението на 

учениците.  

Постоянен ЗДУД Директор  

 Установяване на 

входното равнище на 

учениците по 

учебните предмети 

или модули, които са 

изучавали през 

предходната година в 

задължителните 

учебни часове, в 

триседмичен срок от 

началото на учебната 

година чрез текущо 

изпитване.  

м. септември 

– м. октомври 

Педагогически 

специалисти 

ЗДУД  

 Установяване на 

дефицитите от 

входното равнище и 

предприемане на мерки 

за преодоляването им.  

м. октомври Педагогически 

специалисти 

Педагогически 

съвет, директор 

 

 Провеждане на 

текущо изпитване за 

установяване на 

изходното ниво на 

учениците две седмици  

преди оформянето на 

годишната оценка по 

учебните предмети, 

по които не се 

провежда класна 

работа и не се 

м. май – м. 

юни 

Педагогически 

специалисти 

ЗДУД  



провежда външно 

оценяване.  

Изграждане на умения 

у учениците за 

самооценяване чрез 

използване на 

адекватни критерии и 

показатели.  

 Аргументирано устно 

и писмено оценяване / 

чл.13,ал.3 ДОС 

оценяване/.  

Постоянен Учители по 

учебни 

предмети 

ЗДУД  

 Направляване на 

учениците да 

преценяват и 

самооценяват, за да 

знаят какво трябва да 

развият у себе си.  

Постоянен Учители по 

учебни 

предмети 

ЗДУД  

 Разяснение пред 

учениците на 

методиката за 

групови изпитвания 

/чл.15 ДОС – 

оценяване/ - При 

груповите устни 

изпитвания всеки 

ученик дава устни 

решения и отговори на 

групово поставени 

задачи или въпроси.  

Постоянен Учители по 

учебни 

предмети и 

ученици 

Главен учител, 

ЗДУД 

 

 

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

ученик  

 Дейност Срок за 

изпълнение 

Отговорник  Контрол  Критерий за 

оценка 

 Изграждане на 

взаимоотношения на 

партньорство между 

учителите и 

учениците.  

   Изградени 

взаимоотношения 

на партньорство 

между учителите 

и учениците  

 Изграждане на 

политики за подкрепа 

за личностно 

развитие на детето и 

ученика между 

институциите в 

системата на 

предучилищното и 

училищно 

образование:  

м. 

септември 

Комисия за 

инструкции 

Община Гоце 

Делчев, 

директор 

 



-Подкрепа за 

личностно развитие 

на детето и ученика;  

-Изграждане на 

позитивен 

организационен 

климат;  

-Утвърждаване на 

позитивна 

дисциплина;  

-Развитие на 

училищната 

общност. /174, ал.2 

от ЗПУО/  

 Превенция на 

обучителните 

трудности и ранно 

отстраняване на 

риска от тях.  

/При работата с 

учениците 

институциите в 

системата на 

предучилищното и 

училищното 

образование 

основават дейността 

си на принципа на 

превенцията на 

обучителните 

трудности и ранното 

оценяване на риска от 

тях. Тези мерки се 

прилагат към всички 

ученици в обща класна 

стая по ред, 

определен в 

държавния 

образователен 

стандарт за 

приобщаващото 

образование.  

Чл.174, ал.5 от ЗПУО/  

Постоянен Комисия по 

превенция на 

обучителните 

трудности и 

отпадане от 

училище 

Директор, 

ЗДУД  

 

 Изграждане на умения 

за работа в екип в 

паралелката  

    

 Създаване на условия 

за проетно учене;  

Постоянен Педагогически 

специалисти 

Директор  



 Използване на 

интерактивни 

методи на обучение с 

доказан ефект върху 

изграждане умения за 

работа в екип.  

Постоянен Педагогически 

специалисти, 

главен учител 

ЗДУД Умения за работа 

в екип  

 

 Установяване от 

учителя на позитивна 

атмосфера в 

паралелките  

   Установена от 

учителя 

позитивна 

атмосфера в 

паралелките  

 Планиране и 

реализация на 

дейности по:  

-осигуряване на 

обучение и 

възпитание в 

здравословна, 

безопасна и сигурна 

среда;  

-зачитане на 

учениците като 

активни участници в 

образователния 

процес;  

-получаване на 

информация относно 

обучението, 

възпитанието, 

правата и 

задълженията на 

учениците;  

-осигуряване на обща 

и допълнителна 

подкрепа за 

личностно развитие 

на учениците;  

-осигуряване на 

индивидуално 

консултиране по 

проблеми, свързани с 

тяхното поведение и  

взаимоотношенията 

с връстници, 

родители и учители. 

/чл.208, ал.1 от ЗПУО/  

-осигуряване на 

условия за участие в 

проектни дейности за 

формиране на знания, 

Постоянен Педагогически 

специалисти, 

ЗДУД, 

медицинска 

сестра, 

ЗДАСД, 

Комисия по 

хранене 

Директор  



учения и нагласи за 

здравословен начин на 

живот.  

-екологично 

възпитание чрез 

проектни дейности, 

хепънинги, 

състезания и др. /Чл. 

171. (1) ЗПУО – Права 

на учениците/  

 Обсъждане на 

въпроси, засягащи 

училищния живот и 

училищната 

общност, в т.ч. 

училищния учебен 

план чрез формите на 

ученическо 

самоуправление.  

Постоянен Педагогически 

съветник 

Педагогически 

съвет, 

директор 

 

 Подпомагане на 

учениците за 

получаване на 

съдействие от 

училището и от 

органите на 

местното 

самоуправление при 

изразяване на 

тяхното мнение по 

въпроси, които пряко 

ги засягат, както и 

при участие в 

живота на 

общността  

Постоянен Педагогически 

съветник, 

класни 

ръководители 

Директор  

 Поощряване с 

морални и 

материални награди 

при показани високи 

постижения в 

областта на 

науката, изкуството 

и спорта.  

Постоянен Педагогически 

специалисти 

Директор  

 Участие в 

ритуализацията на 

училищния живот  

чрез предложения и 

дейности, свързани с 

училищните 

традиции и 

изграждане на 

Постоянен Обществен 

съвет, 

педагогически 

специалисти 

Директор, 

педагогически 

съвет 

 



новата визия на 

училището  

 

 

Дейност 4: Повишаване резултатите от обучението  

 Дейност Срок за 

изпълнение 

Отговорник  Контрол  Критерий за 

оценка 

 Подготовка на учениците за 

успешно полагане на изпитите 

от НВО.  

Постоянен Педагогически 

специалисти 

Директор, 

ЗДУД 

1.Относителен 

дял ( в %) на 

учениците, 

успешно 

положили 

изпитите от 

НВО към 

общия брой 

ученици 

съответно в ІV 

и VІІ клас   

 Организиране на допълнително 

обучение по време на лятната 

ваканция при условия и по ред, 

определени със заповед на 

директора на училището за 

ученици с обучителни 

трудности. При необходимост 

допълнителното обучение 

може да продължи и през 

следващата учебна година. /чл. 

124, ал.2 от ЗПУО/.  

м. май – 

м.юни 

Педагогически 

специалисти 

ЗДУД Проведени 

допълнителни 

обучения. 

Относителен 

дял ( в %) на 

учениците на 

изпит към 

общия брой 

ученици  

 

 Перманентно  консултиране 

на учениците, 

полагащи 

поправителен 

изпит и 

изготвяне на 

програми за 

допълнителна 

работа по 

учебни 

предмети или 

модули.  

  
 

м. юни – м. 

септември 

Учители, 

ЗДУД 

Директор Проведени  

конкултации.  

Относителен 

дял ( в %) на 

повтарящите 

ученици към 

общия брой 

ученици  

 

 Преустановяване на 

индивидуалната учебна 

програма и продължанаване на 

обучението по общата при 

постигане изискванията на 

учебната програма  

/На учениците със специални 

образователни потребности, 

Постоянен Екип от 

педагогически 

специалисти 

по учебни 

предмети, 

ресурсен 

учител, 

логопед 

ЗДУД Прекратени 

индивидуални 

програми.  

Относителен 
дял (в 
процент) на 
успешно 
завършилите 



които се обучават по 

индивидуална учебна програма, 

се поставят оценки само с 

качествен показател, които 

може да са: "постига 

изискванията", "справя се" и 

"среща затруднения".  

(8) Когато се установи, че 

учениците по ал. 7 са 

постигнали изискванията на 

учебната програма по учебен 

предмет от училищния учебен 

план, се поставя оценка с 

количествен показател и по 

този учебен предмет и 

обучението по индивидуална 

учебна програма се 

преустановява./чл.120, ал.7 и 8 

от ЗПУО.  

(и получили 
документ) 
ученици със 
СОП  

 Изготвяне на програма за 

превенция на  

ранното отпадане от училище 

по различни причини.  

м. 

септември 

Комисия за 

превенция за 

ранното 

отпадане от 

училище по 

различни 

причини 

Директор Относителен 

дял ( в %) на 

отпадналите  

по различни 

причини от 

обучение  

 

      

 

Дейност 5: Надграждане на знания и 

умения  

 

 Дейност Срок за 

изпълнение 

Отговорник  Контрол  Критерий за 

оценка 

 Организиране от 

училището 

състезания, 

конкурси и др.  

 

  

 

Постоянен Педагогически 

специалисти, 

Комисия по 

културно – 

масова дейност 

Директор, 

главен учител 

Организирани и 

реализирани от 

училището 

състезания, 

конкурси  

 

 Планиране и 

реализация на 

дейности, 

мотивиращи 

учениците за 

усвояване на 

допълнителни 

знания и умения  

 

Постоянен Учители по 

съответната 

учебна 

дисциплина 

Директор Реализирани 

дейности, 

мотивиращи 

учениците за 

усвояване на 

допълнителни 

знания и 

умения.  

 



 Подготовка за 

участие на ученици 

в състезания, 

олимпиади, 

конкурси и др.  

Най-голяма 

активност – в 

начален етап:-

….състезания  

„Лингвистично 

кенгуру“  

„Европейско 

кенгуру“  

„Тодор Чимев“  

И мн.др.  

Следват – ИТ – 

с….участника от 

отбори на 

училището –  

„IT Znaiko“;  

„Аз мога тук и 

сега“,  

„Национално 

състезание по ИТ – 

Благоевград;  

„Speling bee“  

„Национално 

състезание по АЕ на 

Асоциацията на 

Кеймбридж 

училищата в 

България“  

Постоянен Учители по 

съответните 

учебни 

дисциплини 

Председатели 

на методически 

обединения 

Резултати от 

участието на 

ученици в 

състезания, 

олимпиади, 

конкурси и др.  

 

 Изграждане на 

екипи за работа по 

проекти  

  

Постоянен Педагогически 

специалисти по 

съответни 

учебни 

предмети 

Директор, 

ЗДУД, ЗДАСД 

Изградени 

екипи за 

работа по 

проекти  

 

      

 

 

Дейност 6: Постигане на високи педагогически 

постижения  

 Дейност Срок за 

изпълнение 

Отговорник  Контрол  Критерий за 

оценка 

 Изграждане на 

система за мотивация 

на учителите, 

директорите и 

другите 

педагогически 

м. октомври Комисия за 

квалификационна 

дейност – ККД 

Директор Относителен 

дял на 

учителите с 

придобита 

следдипломна 

квалификация 



специалисти за 

повишаване 

квалификацията и за 

кариерно развитие.  

- Планиране, 

координирането, 

управлението и 

контролът на 

дейностите за 

повишаване 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти на 

училищно ниво.  

- Създаване на 

условия за 

повишаване на 

квалификацията – 

вкл. финансови.  

- за придобиване на 

следдипломна 

квалификация;  

- 

спрямо броя на 

заявилите 

такава.  

 

      

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4:  

ИЗГРАЖАДЕНЕ НА УЧИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗИЦЯ 

НА УЧЕНИЦИТЕ. 

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

 Дейност Срок за 

изпълнение 

Отговорник  Контрол  Критерий за оценка 

 Разработване на 

план за 

възпитателната 

дейност в 

партньорство с 

представителите 

на ученическото 

самоуправление и 

родителите  

м. 

октомври 

Педагогически 

съветник, училищно 

настоятелство 

ЗДУД Утвърден план на 

възпитателната 

дейност в 

партньорство с 

представителите на 

ученическото 

самоуправление и  

родителите  

 Разработване на 

система от 

специални мерки 

за възпитание, 

привличане, 

задържане и 

развитие на 

учениците в 

училището за 

осигуряване на 

интелектуалното, 

м. 

септември 

– м. 

октомври 

Педагогически 

съветник, 

педагогически 

специалисти 

ЗДУД Утвърдена система за 

възпитание, 

привличане, задържане 

и развитие на 

учениците в 

училището  

 



емоционалното, 

социалното, 

духовно-

нравственото и 

физическото им 

развитие в 

съответствие с 

техните 

потребности, 

способности и 

интереси.  

 Изграждане на 

училище без 

агресия, 

осигуряващо 

подкрепяща 

среда, 

индивидуално 

консултиране по 

възрастови 

проблеми  

Постоянен Педагогически 

съветник, 

педагогически 

специалисти, 

Комисия за борба с 

противобществените 

прояви 

Директор  

 Създаване на 

система за 

поощрения и 

награди на 

ученици и 

учители за 

активно 

включване в 

извънкласните и 

извънучилищни 

дейности.  

м. 

септември 

Синдикати към 

училището 

Директор Утвърдена система за 

поощрения и награди 

на ученици и учители за 

активно включване в 

извънкласните и 

извънучилищни 

дейности  

 Създаване и 

функциониране 

на различни 

форми на 

извънкласна и 

извънучилищна 

дейност. 

Разработване на 

планове по 

направления за 

усвояване на 

ключовите 

компетентности.  

м. 

септември 

Педагогически 

специалисти 

Директор Наличие на 

функциониращи 

различни форми на 

извънкласна и 

извънучилищна 

дейност.  

 

 Назначаване на 

педагогически 

съветници и 

психолози в 

училище/там 

м. 

септември 

Комисия за преценка 

на допустимост на 

кандидатите по 

представени 

документи и 

Директор Наличие на 

педагогически 

съветници и психолози 

в училище и 

организация на 



където е няма/ и 

организация на 

работата им за 

активна подкрепа 

на възпитателната 

дейност  

изготвяне на 

предпожения за 

назначаване 

работата им за 

активна подкрепа на 

възпитателната  

дейност  

 Популяризиране 

на добри 

практики с цел 

приобщаване и 

участие на 

ученици в 

извънкласни и 

извънучилищни 

прояви.  

Постоянен Председатели на 

комисии, 

председатели на МО 

Главен 

учител 

Брой споделени добри 

практики с цел 

приобщаване и участие 

на ученици в 

извънкласни и 

извънучилищни прояви.  

 Разработване и 

реализиране план 

на Дейност на 

УКБППМН.  

-Изготвяне на 

системен 

периодичен 

анализ на 

резултатите от 

дейността на 

комисията;  

-Предприемане на 

мерки за 

подобряване на 

резултатите.  

м. 

септември 

УКБППМН Директор Изготвен план и 

аналитичен отчет на 

УКБППМН  

Предприети мерки за 

отстраняване на 

противообществените 

прояви.  

      

 

 

Дейност 2: Инициативи по основнu направления на възпитателната дейност  

 

 Дейност Срок за 

изпълнение 

Отговорник  Контрол  Критерий за 

оценка 

 Планиране и 

реализация на 

дейности за 

преодоляване на 

агресията в училище.  

-На ниво паралелки;  

-Чрез формите на 

ученическото 

самоуправление;  

-Чрез изяви в 

училищните медии;  

-Чрез проекти и 

програми;  

Постоянен Педагогически 

специалисти, 

педагогически 

съветник 

Директор Брой реализирани 

дейности за 

преодоляване на 

агресията в 

училище  

 



-Чрез съдействие от 

компетентни органи.  

-Чрез партньорство с  

институции по чл. Чл. 

49. (1), т.2, 3 и т.5.  

 Кариерно ориентиране 

и консултиране;  

Постоянен Комисия по 

професионално 

ориентиране 

Директор  

 Превантивна, 

диагностична, 

рехабилитационна, 

корекционна и 

ресоциализираща 

работа с деца и 

ученици;  

Постоянен Логопед, 

педагогически 

съветник, 

медицинска 

сестра 

директор  

 Педагогическа и 

психологическа 

подкрепа.  

-Чрез осигуряване на 

обща подкрепа /чл.178 

от ЗПУО/:  

. екипна работа 

между учителите и 

другите педагогически 

специалисти;  

. кариерно 

ориентиране на 

учениците;  

. занимания по 

интереси;  

. библиотечно-

информационно 

обслужване;  

. грижа за здравето;  

. дейности по 

превенция на 

насилието и 

преодоляване на 

проблемното 

поведение;  

-Чрез осигуряване на 

допълнителна 

подкрепа /ОТ 

СТАНДАРАТА ЗА 

ПРИОБЩАВАЩО 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ЗПУО:  

Постоянен Педагогически 

съветник, 

библиотекар, 

медицинска 

сестра, 

педагогически 

специалисти 

Директор  

 Създаване на 

подкрепяща среда за 

деца и ученици, 

Постоянен Педагогически 

съветник, 

медицинска 

Директор  



склонни към насилие и 

агресия  

сестра, 

педагогически 

специалисти 

 Ранно откриване на 

ученици с асоциално 

поведение и 

предприемане на 

съответните мерки за 

работа с тях и  

семействата им  

-Провеждане на 

професионално 

подготвени анкети за 

констатиране 

социалния статус на 

учениците.  

 

Постоянен Педагогически 

съветник, 

класни 

ръководители, 

учители 

Директор Брой проведени 

анкети, брой 

срещи и 

разговори с 

доказан ефект  

 

 Индивидуално 

консултиране на 

ученици по проблеми, 

свързани с тяхното 

поведение, с 

взаимоотношенията с 

връстници, родители, 

учители или с 

психичното, 

личностното и 

интелектуалното им 

развитие.  

 

Постоянен Педагогически 

съветник, 

учители 

Директор Брой разговори, 

наблюдения и 

проучвания  

 

 Реализиране на 

дейности за формиране 

на знания и умения за 

здравословен начин на 

живот.  

-Здравни беседи;  

-Дискусии с 

представители на 

здравни организации  

-Обучения;  

-Състезания.  

Постоянен Медицинска 

сестра, външни 

лектори, 

учители 

Директор Брой проведени 

здравени беседи; 

дискусии с 

представители 

на здравни 

организации; 

обучения; 

състезания в 

училището.  

 

 Реализиране на 

дейности за 

екологичното 

възпитание на 

учениците  

- Хепънинги,  

 

Постоянен Класни 

ръководители, 

специалисти по 

природни науки 

Директор Брой реализирани 

дейности с 

екологична 

насоченост  

 



срещи с 

представители на 

Парк Пирин,  

състезания на 

открито;  

посещения в близки 

местности;  

изграждане на еко-

база  

демонстрационни 

модели за ВЕИ;  

и мн.др.  

 Реализиране на 

дейности за 

възпитание в 

национални и 

общочовешки 

ценности.  

-Патриотичен 

календар на класа.  

-Ученически 

инициативи за 

изразяване почит към 

националните герои и 

вековната ни история 

– разписани 

инициативи за всеки 

празник, вкл.  

-Творби на учениците 

и възможности за 

публикуването освен в 

училищните, и в 

местни и национални 

медии.  

Постоянен Педагогически 

съветник, 

учители 

Директор Брой реализирани 

дейности за 

възпитание в 

национални и 

общочовешки 

ценности  

 

 Ритуализация на 

училищния живот.  

-Патронен празник;  

-Ученически 

униформи;  

-Символи и ритуали.  

Постоянен Обществен 

съвет, 

училищно 

настоятелство, 

комисия по 

културно-

масова дейност 

Директор Брой реализирани 

дейности по 

ритуализацията 

в училището  

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5: ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО  

РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА 

УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО, СЪДЗАВАЩА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И 

ОТГОВОРНОСТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ РАБОТА С 

РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ. 

Дейност 1: Партньорство между преките участници в училищното образование  

 

 



 Дейност Срок за 

изпълнение 

Отговорник  Контрол  Критерий за 

оценка 

 Изграждане на 

механизъм за 

партньорство между 

преките участници в 

училищното 

образование.  

   Утвърден 

механизъм и 

система за 

партньорство.  

 

 Създадени условия за 

подкрепа на млади 

учители (ако има 

такива) – Система за 

наставничество или 

менторство.  

Постоянен Педагогически 

специалисти 

Директор, 

ЗДУД 

Разработена 

система за 

наставничество  

 

 Включване на 

учителите в 

управлението на 

промените в 

училището. 

Изграждане на 

професионални 

училищни общности.  

 

Постоянен Главен учител Директор  

 Изграждане на 

комисии за включване 

на учителите в 

управлението на 

промените в 

училището и оказване 

на доверие при 

взимането на 

управленски решения с 

дългосрочен ефект.  

м. септември 

– м. 

октомври 

Председатели на 

методически 

обединения и 

комисии 

Директор  

 Разработване и 

утвърждаване на 

система от специални 

мерки за училищно 

партньорство, 

създаваща социална 

ангажираност и 

отговорности на 

педагогическите 

специалисти при 

работа с родители,  

ученици и 

общественост.  

    

 Планиране на 

дейности и форми на 

сътрудничество за 

осигуряване на 

Постоянен Педагогически 

съветник, 

педагогически 

специалисти 

Директор  



позитивен 

организационен 

климат, ефективна 

комуникация и 

отношения на 

загриженост между 

всички участници в 

процеса на 

образование  

 Планиране и 

реализиране на мерки и 

подходи, гарантиращи 

изслушване на детето 

и ученика, осъзнаване 

на причините за 

проблемното му 

поведение и 

предоставяне на 

възможност за 

усвояване на добри 

поведенчески модели 

спрямо себе си и 

останалите.  

Постоянен Педагогически 

съветник, 

педагогически 

специалисти 

Директор  

 Изграждане на 

механизъм за 

ефективно 

партньорство на 

училищното 

ръководство с 

педагогическите екипи 

за усвояване на 

ключовите 

компетентности, 

училищното 

настоятелство и 

екипа на ученическото 

самоуправление  

Постоянен Училищно 

настоятелство, 

екип за 

ученическо 

самоуправление 

Директор  

 Формиране на нагласи 

у родителите за 

партньорство и  

сътрудничество чрез 

организиране на 

родителски срещи и 

тематични 

инициативи на 

паралелките. /187, 

ал.2, т.5 ЗПУО  

Постоянен Класни 

ръководители 

Директор  

 Реализиране на 

дейности за 

удовлетворяване на 

Постоянен Педагогически 

съветник, 

педагогически 

Директор Брой 

реализирани 

дейности  



родителите по 

конкретни въпроси - 

проучвания чрез 

анкети, интервюта и 

др.  

специалисти, 

главен учител 

 

 Планиране и 

реализация на 

дейности за активно 

участие на 

родителите в 

организираните от 

училището 

извънкласни дейности. 

Чл. 208. (1) 

Сътрудничеството и 

взаимодействието 

между родителите и 

училището се 

осъществяват чрез 

индивидуални 

консултации, 

родителски срещи, 

обучения, както и 

всеки път, когато 

конкретна ситуация 

или поведение на 

детето или ученика го 

прави необходимо/.  

-Коледни конкурси;  

-Празници на словото;  

-Училищни изложби;  

-Форуми за превенция 

на агресията и 

насилието  

-Дарения за деца в 

тежко социално  

Постоянен Клуб „Подай 

ръка!“, 

педагогически 

съветник, 

педагогически 

специалисти 

Директор Брой проведени 

инициативи с 

включване на 

родители.  

 

 Провеждане на  

разяснителна 

кампания сред 

родителите на общи 

родителски срещи за 

механизма за осигурен 

достъп до учебната 

документация, 

техните права и 

задължения спрямо 

ЗПУО и 

Стандартите.  

Постоянен Педагогически 

специалисти, 

класни 

ръководители 

Директор Брой проведени  

родителски 

срещи в 

училището с 

отделните 

паралелки.  

 

 



 Създаване на 

функциониращо 

„Училище за 

родители” с 

превантивни функции  

м. май – м. 

юни 

Главен учител, 

педагогически 

съветник 

Директор  

 Дейност на 

училищното 

настоятелство  

Постоянен Училищно 

настоятелство 

Директор  

 

Дейност 2: Външно партньорство  

 Дейност Срок за 

изпълнение 

Отговорник  Контрол  Критерий за 

оценка 

 Взаимодействие с 

институциите в 

системата на 

образованието, 

териториалните органи 

на изпълнителната 

власт, органите за 

местното управление:  

Постоянен Директор, 

ЗДУД 

Директор  

 Партньорство с 

висши училища и с 

представители на 

работодателите и на 

юридически лица с 

нестопанска цел при 

разработване на 

програми за 

избираемите модули 

за придобиване 

компетентности в 

рамките на 

профилираната 

подготовка, 

определени в учебни 

програми, утвърдени  

от директора на 

училището.  

Постоянен ЗДАСД, ЗДУД Директор Наличие на 

разработени 

съвместни 

програми за 

избираем модули 

с висши училища.  

 

 Партньорство с 

висши училища, 

община Гоце Делчев и 

РУО – Благоевград при 

организирането на 

националните и 

регионални 

състезания, на които 

училището е домакин  

Постоянен ЗДАСД, ЗДУД Директор Брой проведени 

съвместни 

състезания и 

прояви  

 

 Партньорство с 

органите на местно 

самоуправление при 

Постоянен ЗДАСД, ЗДУД Директор Получена реална 

подкрепа от 

община, 



подготовката, 

реализирането и 

управлението на 

национални и 

международни 

програми и проекти, 

подпомагащи 

дейности в областта 

на образованието  

областна 

администрация.  

 

 Взаимодействие с 

Агенцията за закрила 

на детето и 

структурите на 

полицията  

Постоянен Педагогически 

съветник, 

класни 

ръководители 

Директор Брой срещи с 

институции:  

- Агенцията за 

закрила на 

детето  

- структурите 

на полицията  

- Представители 

на с местната 

общественост  

- Социални 

партньори.  

 Взаимодействие с 

местната 

общественост  

Постоянен Педагогически 

съветник, 

класни 

ръководители, 

педагогически 

специалисти 

Директор  

 Сътрудничество със 

социални партньори 

при разработване на 

концепции, 

вътрешнонормативни 

документи, 

предложения, мнения, 

становища за и по 

политически проекти, 

съвместни проекти, 

модернизиране на 

материалната база на 

институцията  

Постоянен ЗДАСД Директор, 

главен 

счетоводител 

Съвместно 

разработени и 

утвърдени 

Вътрешни 

правила за 

работната 

заплата, 

Училищни 

критерии за 

диференциране 

труда на учителя 

и др.  

 Представяне 

стратегията за 

развитието на 

училището пред 

родителската общност, 

и разяснителна 

кампания за план – 

приема като традиции 

и нови тенденции. 

Участие на родителите 

при определянето на 

м. септември 

– м. 

октомври 

Педагогически 

съвет, класни 

ръководители 

Директор -Проведени 

заседания на 

педагогическия 

съвет с 

присъствието на 

представители 

на родителската 

общност;  

-Взети 

съвместни 

решения;  



план-приема в 

училището.  

-Съгласуване и 
утвърдени 
училищни 
нормативни 
актове  

 Удовлетвореност на 

училищните 

партньори по 

конкретни въпроси-

проучвания чрез 

анкети, интервюта и 

др.  

Постоянен Педагогически 

съветник, 

родители, 

главен учител 

Директор Изготвени 

анкети за 

проучвания.  

Установена 
хармония в дух на 
сътрудничество  

 

 

                                                        ПЛАН на ККМД 

                                    за учебната 2016/ 2017 година 

 

 

Председател: Ангелина Маркова 

Членове: Христина Попаркова, Елена Спириева, Васка Ванюшкина, Димитър Сърбов, Теодора 

Пашалиева, Мария Менова 

 

Основни приоритети: 

1. Откриване и развиване на индивидуалните дадености на всеки с цел повишаване 

постиженията на учениците. 

2. Да се дава възможност за извънкласна изява на учениците и учителите 

Цели:  

1. Издигане авторитета на училището чрез популяризиране на  училищните изявите. 

2. Да се даде възможност за пряко участие на родителите в изявите на децата им. 

3. Възпитаване в толерантност и сплотяване на ученическия колектив.  

Задачи: 

1. Да се отбележат важни дати и календарни празници от училищния живот с цел да се 

възпита у учениците уважение и любов към националната ни принадлежност и 

историческото ни минало. 

2.  Ангажиране на учениците с цел намаляване на опасността от вредните влияния на секти, 

наркотици и други. 

3. Ангажиране на учениците с цел намаляване на опасността от вредните влияния на секти, 

наркотици и други. 

Дейности: 

 



Дейност Срок за 

изпълнение 

Отговорни лица Контрол  Критерии за 

оценка 

Финансиране 

 

*Тържестве

но 

откриване 

на учебната 

2016-

2017год. 

15.09. 

2016год. 
Програма ІV 

клас – класните 

ръководители 

Музикално 

оформление 
Елена Спириева, 
Халачев 

Знаменна група 
Бойко 
Грошков,Тодор 
Хаджидиманов, Д. 
Дерменджиева 

Комисия за избор 

на текст на 

поканите 

М. Дарева и А. 

Григорова  

Списък на 

гостите – Мишева 

и Цирова; 

Раздаване на 

поканите: Дарева 

, Терзиева, 

Головодова 

Комисия за 

строяване на 

учениците 
Бойко 
Грошков, 
Иван 
Николов и 
класните 
ръководите
ли 

Комисия за 

украсата 
Димитър Сърбов, 
Николов, 
Пашалиева, 
ДафинкаСтаменова,  
И. Динев, Янка 
Лазарова, А. 
Давидова, 
В.Сърбакова 

Фотограф и 

камера 
Димитър Агов 

Отговорник за 

водосвет: 

ККМД *тържествено 

откриване с 

програма, 

официални 

гости, 

журналисти, 

фотограф и 

камера 

*подаръчни 

ленти – 60лв., 

балони – 

90лв., 

покани/хартия 

и печат/- 

50лв., камера-

150лв. 

ВСИЧКО – 

350лв. 



М. Тошева 
/свещеник/, А. 
Маркова/китка/ 
Комисия за 
закупуване на 
материалите: М. 
Ангелова, Д. 
Дерменджиева 
Комисия за 
изработване на 
арката: 
Цветя осигуряват- 
учителите на 
третите класове; 
Върба: Динев 
Медии: Сърбакова 
Плетене на венец: 
Адамова, Д. Попова, 
Е.Карпатова 
Отговорник – 
менче и звънче- М. 
Калинова 

 

*Отбелязван

е Деня на 

незвисимост

та чрез 

беседи в 

часа на 

класа. 

Табло и 

презентация. 

 

*Изкачване 

на връх 

Свещник по 

случай 107г.  

от  Деня на 

независимос

тта от група 

ученици и 

учители 

 

20.09.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

22.09.2016г 

Класните 

ръководители в 

часа на класа. 

Информацията да 

бъде подготвена 

от Т. Пашалиева 

 

 

 

Ръководител- 
Д.Агов, 

съвместно с 

Комисията по 

спортно- 

туристическа 

дейност. 

ККМД, 

Комисият

а по 

спортно- 

туристиче

ска 

дейност. 

 

Излъчване на 

презентацият

а и доклад за 

часа на класа 

 

Снимков 

материал от 

събитието 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства за 

транспорт до 

Попови 

ливади -100лв. 

*Поднасяне 

цветя на 

паметника 

на Гоце 

Делчев във 

връзка с 

патронния 

Месец 

октомври 

2016г.. 

 

 

 

 

 

Класните 

ръководители на 

Vа,б,в кл. 

 

 

Еетата, 

разказите и 

стиховете се 

ККМД Събрани 

творчески 

материали на 

участниците 

/лит. творби, 

рисунки, 

макети и 

презентации/ 

50 лв.- 

грамоти 



празник на 

града. 

Провеждане 

на конкурс 

сред 

учениците 

на тема: 

„Приказки 

древни 

редим – 

бъдещето 

творим!”/М

ИНАЛОТО 

ПОМНИМ – 

БЪДЕЩЕТО 

ГРАДИМ /- 

есе, разказ, 

стихотворен

ие, 

презентация 

* Беседа за 

освобожден

ието на 

Неврокоп в 

часа на 

класа. 

 

03.10.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.10.2016г 

събират и 

класират от- 

Учителите по 

БЕЛ, Л. Петкова и 

М. Менова 

Рисунките и 

макетите- Сърбов 

и Головодова 

 Комисия за 

оценяване на 
презентациите – 

В. Дунчев, М. 

Пиронева, Л. 

Дерменджиева 

 

Отговорник- Т. 

Пашалиева 

**Отбелязва

не деня на 

народните 

будители с 

табла, 

презентации 

и доклад в 

часа на 

класа. 

*Духът на 

будителите е 

жив- 

програма 

*Екскурзия 

с маршрут: 

Гоце 

Делчев- 

Пловдив./ил

и друг 

маршрут/ 

28.10.2016г Кратки сведения, 

подготвени от 

ученици с 

ръководител Т. 

Пашалиева и А.  

Маркова,  

Програма от 

учителите на 

вторите класове 

Отговорник- 

ККМД и МО на 

класните 

ръководители 

ККМД, 

Директор

а, и МО 

на кл. р-

ли 

Изнесена 

радиопро - 

грама, 

осъществено 

пътуване  и 

снимков 

материал 

 

* Коледни 

празници: 

01.12.2016г. 

 

 

Отговорник-  

 

 

ККМД Брой 

участници в 

обявените 

50лв. за 

грамоти 



Обявяване 

на:*Конкурс 

„Моята 

вълшебна 

Коледа“- 

стихотворен

ие, разказ, 

приказка, 

есе. 

*Конкурс за 

най- 

оригинална 

рисунка и 

плакат-

„Моята 

Коледа” 

*Конкурс за 

най- 

оригинално 

украсена 

сурвачка 

*Коледна 

украса на 

класните 

стаи 

*Благотвори

телен 

коледен търг 

*Коледни 

паралелкови 

тържества за 

учениците 

от 1- 8 клас, 

15.12.2016г. 

 

 

 

 

 

 

16.12.2016г. 

 

 

 

 

 

 

19.12.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.12.2016г 

Маркова, 

Попаркова, 

Терзиев 

 

 

 

 

 

*Сърбов, Цирова, 

възпитателите на 

начален етап на 

обучение, М. 

Цветкова 

 

 

Янка Лазарова, К. 

Головодова, А. 

Давидова 

 

 

*Класните 

ръководители 

 

 

Д. Агов, Е. 

Караманова, Е. 

Карпатова 

 

*Класните 

ръководители 

конкурси, 

класирани 

творби, 

отчетени 

средства от 

благотворите

лния търг и 

списък с 

подпис на 

родителите 

на 

подпомогнат

ите деца. 

* Почитане 

паметта на 

Васил 

Левски 

*Табло и 

презентация; 

*Рецитал 

17.02.2017г Табло и 

презентация- Т. 

Пашалиева 

 

 

Класните 

ръководители на 

трети клас 

Учителят по БЕЛ / 

рецитал с шестите  

класове/ 

 

ККМД Изнесена 

радиопрогра

ма, налични 

табла 

 

* Трети 

март/ табло 

и рецитал/ 

 

 

01.03. 2017г. 

 

 

 

 

Рецитал- Терзиев 

с ученици  от осми 

клас; 

 Табло- Т. 

Пашалиева 

ККМД Изнесена 

радиопрогра

ма и снимков 

материал 

 

 

 

 



 

*Изкачване 

на в. 

Ореляк, най 

– високият 

връх в 

среден 

Пирин от 

група 

ученици и 

учители. 

 

 

03.03.2017 

 

 

  

Отг. Д. Агов, И. 

Николов 

 

 

100лв. за 

транспорт и  

храна на 

участниците. 

* Конкурс за 

най- 

оригинален 

плакат на 

тема 

„Свободна 

България” 

Рецитиране 

на стихове, 

посветени 

на България; 

Награждава

не на 

отличените 

творци в 

конкурса 

„Свободна 

България 

 

01.03.2017г Комисия- 

учителите по 

изобразително 

изкуство. 

Отг. М. Буцева и 

учителите на 

четвърти клас. 

ККМД 

ККМД Рецитал пред 

родители, 

учители и др. 

гости, 

снимков 

материал 

50лв. за 

грамоти 

* Празник 

на буквите 

 

 

Март 2017г. 

 

Класните 

ръководители на 

първи клас 

Директор

а по УД 

Родители, 

гости на 

тържествата, 

снимков 

материал 

 

* Обявяване 

на конкурса 

за рисунка, 

есе, разказ, 

стихотворен

ие и 

презентация 

на тема- 

„Обичам те, 

моя Земя!” 

 

*„Моята 

любима 

книга“ 

03.04.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.04.2017г. 

 

 

Преподавателите 

по изобразително 

изкуство, БЕЛ и 

преподавателите 

по ИТ 

 

 

 

 

 

 

Учителите по 

БЕЛ, за начален 

етап- Менова, 

ККМД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой 

участници, 

наградени 

ученици 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

20лв. за 

грамоти 



 

 

* Великден 

по света- 

традиции и 

уникалност/ 

ТАБЛА И 

ПРЕЗЕНТА

ЦИЯ/. 

 

 

Април 

2017г. 

Тричкова, 

Петкова, Трайкова 

 

Съвместно с МО 

по чужд език 

 

 

 

ККМД и 

МО по 

чужд език 

Кирило-

Методиеви 

празници: 

 

* 

Състезание 

по БЕЛ-

Знаете ли 

български 

език. 

* 

Състезание 

по БЕЛ-

Знаете ли 

български 

език с 

учениците 

от втори 

клас. 

 

 

*Табла, 

посветени 

на делото на 

Кирил и 

Методий 

* Патронен 

празник на 

училището 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май месец 

 

 

 

11.05.2017г. 

 

 

 

 

11.05.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.2017г. 

 

 

 

 

23.05.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Попаркова, 

Маркова, Терзиев,  

 

 

 

* А. Маркова/ 

Съвместно с МО 

на класните 

ръководители и 

МО – БЕЛ и 

история, МО на 

началните 

учители 

 

 

*Класните 

ръководители на 

шести клас 

 

 

Изготвяне на 

сценарий и 

подготвяне на 

програмата:Марко

ва, Попаркова, 

Ванюшкина, 

Спириева, Сърбов 

Знаменна група: 

Бойко Грошков,  

Музикално 

оформление 
Елена Спириева 
Комисия за реда на 
сцената 
А.Маркова, В. 
Ванюшкина, К. 

ККМД и 

МО по 

БЕЛ и 

история 

Проведено 

състезание по 

БЕЛ в 

Читалище 

„Просвето- 

1860г.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тържествена 

програма в 

Дома на 

културата 

пред 

учениците и 

учителите 

20лв. за 

грамоти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За украсата и 

видеозаснеман

ето – 350лв. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головодова, В. 
Сърбакова 

Комисия за 

медии, фотограф 

и камера 
Димитър Агов 

Комисия за 

настаняване на 

учениците 

А. Терзиев, Иван 

Николов, Т. 

Хаджидиманов, 

Алтънка 

Давидова, М. 

Буцева, Дафинка 

Попова и класните 

ръководители 

. Комисия за 

избор на текст на 

поканите 

М. Дарева и А. 

Григорова  

Списък на 

гостите – Мишева 

и Цирова; 

Раздаване на 

поканите: Дарева 

, Терзиева, 

Головодова 
 
 

Комисия за 

строяване на 

учениците 
Бойко 
Грошков, 
Иван 
Николов и 
класните 
ръководите
ли 

Комисия за 

украсата 
Димитър Сърбов, 
Николов, 
Пашалиева 
Дафинка 
Стаменова, Янка 
Лазарова, Д. 
Попова, И. Динев, 
Е.Карпатова, 



 

 

 

 

* Ден на 

българската 

просвета и 

култура и на 

славянската 

писменост 

 

 

 

 

 

*24.05.2017г

. 

Калинова, 
А.Давидова, 
 
* Директор, Зам.- 
Директор по АСД 
 

 

*Закриване 

на учебната 

година и 

тържествено 

изпращане 

на 

осмокласни

ците. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.06.2017г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма ІII 

клас  

Музикално 

оформление 

Елена 

Спириева,Халачев 

Знаменна група 

Бойко 

Грошков,Тодор 

Хаджидиманов, 

Д. Дерменджиева 

Комисия за избор 

на текст на 

поканите 

М. Дарева и А. 

Григорова  

Списък на 

гостите – Мишева 

и Цирова; 

Раздаване на 

поканите: Дарева 

, Терзиева, 

Головодова 

Комисия за 

строяване на 

учениците 
Бойко 
Грошков, 
Иван 
Николов и 
класните 
ръководите
ли 

Комисия за 

украсата 

ККМД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма в 

двора на 

училището 

350лв. за 

покани, украса 

и 

видеозаснеман

е 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Димитър Сърбов, 
Николов, 
Пашалиева, 
Дафинка 
Стаменова, Янка 
Лазарова, А. 
Давидова, 
В.Сърбакова 

Фотограф и 

камера 
Димитър Агов 
Комисия за 
закупуване на 
материалите: М. 
Ангелова, Д. 
Дерменджиева 
Комисия за 
изработване на 
арката: 
Цветя осигуряват- 
учителите на 
третите класове 
класове; 
Върба: Георги 
Лазаров 
Медии: Сърбакова 
Плетене на венец: 
Адамова, 
Карпатова, Д. 
Попова 
Отговорник – 
менче и звънче- М. 
Калинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Изнесено 

обучение на 

трудовия 

колектив на 

Първо 

основно 

училище 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. юни                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директора 

ККМД, 

Председателят на 

МО на класните 

ръководители 

Директор

а 

ККМД, 

Председат

елят на 

МО на 

класните 

ръководит

ели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Планът може да бъде допълван и променян в хода на учебната 2016/2017 година 

 

ПЛАН 

за работа на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни 

за учебната 2016/ 2017 година 

Председател: Мария Калинова 

Членове: Атанас Терзиев 

      Мария Дарева 

Цели:  

4. Свеждане до минимум на противообществените прояви (тютюнопушене, употреба на 

алкохол и наркотици, кражби, физическо или психическо насилие и т.н) на учениците и 

придобиване на  знания и умения за живот свободен от тютюн, алкохол и дрога. 

5. Да се възпитават у учениците коректни и толерантни междуличностни взаимоотношения, 

без оглед на възраст, етнос или пол. 

6. Осигуряване на възможност за подготовка, реализация и успешно приобщаване към 

гражданското общество. 

Задачи: 

1.   Намаляване на условията пораждащи извършването на негативни прояви в 

училището. 

2. Своевременно откриване на извършителите, бързо и ефективно разрешаване на 

случаите и оказване на педагогическо и психологическо въздействие. Системно 



провеждане на индивидуално възпитателна работа с ученици, извършители на 

противообществени прояви и поддържане на връзка с техните родители. 

3. Системен контрол на поведението на застрашените ученици. 

4. Ефективен пропускателен режим в училищната сграда ( недопускане на вкарването в 

училищната сграда на вещи, предмети и други от каквито и да е външни лица, 

неучащи или неработещи в институцията) с оглед опазване живота и здравето на 

работещите и учащите в Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. 

Гоце Делчев. 

5. Провеждане на спортни, културни и други мероприятия с цел гражданско възпитание 

и образование на подрастващите. 

6. Координиране дейността на комисията с държавните и обществени органи и 

организации, имащи отношение към проблемите, касаещи противообществените 

прояви на подрастващите. 

 

Дейности: 

 

Дейност Срок за 

изпълнение 

Отговорни лица Контрол  Критерии 

за оценка 

Финанс

иране 

 

Осигуряване на 

пълен обхват на 

учениците, 

подлежащи на 

задължително 

обучение.  

 

постоянен 

 

Директор Директор

  

Обхванати 

всички 

ученици 

подлежащи 

на 

задължител

но 

обучение 

 

Запознаване на 

педагогическата 

колегия и 

ръководството на 

училището с 

непристойните 

прояви в 

поведението на 

отделни ученици и 

картотекирането на 

извършителите на 

противообществен

и прояви, както и на 

такива живеещи в 

условия на 

повишени рискови 

фактори. 

 

постоянен 

 

Класните 

ръководители 

Педагогическия 

съветник 

Педагогич

еския 

съветник 

класните 

ръководит

ели 

 

Изготвяне 

на 

картотека, 

след 

подадена 

от 

класните 

ръководите

ли 

информаци

я 

 

Проучване на 

причините за 

отклонение в 

поведението на 

децата с 

постоянен Класни ръководители 

Педагогически 

съветник 

Класни 

ръководит

ели 

Педагогич

ески 

Изпълнени

е на 

дейността. 

 



отрицателни 

прояви и 

набелязване на 

мерки за 

въздействие. 

 

съветник 

Провеждане на 

срещи с класните 

ръководители, в 

чийто паралелки 

има ученици с 

непристойни 

прояви набелязване 

на конкретни 

мерки, след 

картотекирането 

им. 

постоянен Педагогически  

съветник 

Педагогич

ески  

съветник 

Изпълнени

е на 

дейността. 

 

Включване в 

плановете на 

класните 

ръководители на 

теми за правни и 

здравни знания на 

учениците. 

 

постоянен Класните 

ръководители 

Класните 

ръководит

ели 

Изпълнени

е на 

дейността. 

 

Засилване контрола 

върху провеждане 

дежурството на 

учителите от 

първия до 

последния учебен 

час. 

постоянен Зам. Директор по АСД Зам. 

Директор 

по АСД 

Изпълнени

е на 

дейността. 

 

Изнасяне на лекции 

и провеждане на 

анкети с учениците 

от пети до осми 

клас от 

педагогическия 

съветник (външен 

лектор) по 

предварително 

заявени от класните 

ръководители теми 

в началото на 

учебната година. 

постоянен Класни ръководители 

Педагогически 

съветник 

Класни 

ръководит

ели 

Педагогич

ески 

съветник 

Изпълнени

е на 

дейността. 

 

Осъществяване на 

ефективен 

пропускателен 

режим в 

училищната сграда, 

постоянен всички работещи в 

училището 

всички 

работещи 

в 

училищет

о 

Изпълнени

е на 

дейността. 

 



с цел недопускане 

вкарването на 

вещи, предмети и 

пр. от външни лица, 

неучащи или 

неработещи в 

институцията, 

които биха могли 

да застрашат  

живота и здравето 

на работещите и 

учащите в Първо 

основно училище 

„Св. Св. Кирил и 

Методий”, гр. Гоце 

Делчев. 

Индивидуална 

работа с проблемни 

деца. 

 

постоянен Педагогически  

Съветник 

Членовете на 

комисията 

Педагогич

ески  

Съветник 

Членовете 

на 

комисията 

Изпълнени

е на 

дейността. 

 

Обсъждане 

проблемите на 

тютюнопушенето, 

алкохола и битовия 

алкохолизъм и 

пораженията от 

тях. 

постоянен Педагогически  

съветник 

Класните 

ръководители 

 

Педагогич

ески  

съветник 

Класните 

ръководит

ели 

 

Изпълнени

е на 

дейността. 

 

Запознаване на 

всички ученици и 

родители с 

Училищния 

правилник. 

м.октомври Класните 

ръководители 

Класните 

ръководит

ели 

Изпълнени

е на 

дейността. 

 

Запознаване на 

учениците и 

родителите с 

Наредба № 1 на 

ОбА- Гоце Делчев, 

относно 

посещението на 

учащи се в 

питейните 

заведения на 

територията на 

общината. 

м. октомври 

 

Класните 

ръководители 

Класните 

ръководит

ели 

Изпълнени

е на 

дейността. 

 

Сформиране на 

отбори по футбол и 

баскетбол за 

профилактика с 

м. октомври учителите по ФВС учителите 

по ФВС 

Изпълнени

е на 

дейността. 

 



противообществен

ите прояви. 

 

Участия в различни 

мероприятия и 

инициативи, 

указващи 

възпитателен 

ефект- 

международни дни, 

благотворителни 

кампании и др. 

 

постоянен Класните 

ръководители 

Класните 

ръководит

ели 

Изпълнени

е на 

дейността. 

 

Уведомяване на 

родителите на 

учениците, 

отсъстващи 

системно от учебни 

занятия. 

 

постоянен Класните 

ръководители 

Класните 

ръководит

ели 

Изпълнени

е на 

дейността. 

 

Провеждане на 

своевременни 

срещи – разговори 

с родителите или 

настойниците на 

учениците с 

рисково поведение 

и обезпечаването 

им /при 

необходимост/ с 

правна и 

педагогическа 

информация. 

постоянен Членовете на 

комисията, 

педагогически 

съветник, кл. 

ръководители 

Членовете 

на 

комисията

Педагогич

ески 

съветник, 

кл. 

ръководит

ели 

Изпълнени

е на 

дейността. 

 

Покана на 

специалист, който 

да проведе беседа, 

чиято тематика е 

свързана с 

превенция на 

наркоманиите, 

вредата от алкохола 

и 

тютюнопушенето. 

 

март Директорът, 

Педагогически 

съветник 

Директор, 

Педагогич

ески 

съветник 

Изпълнени

е на 

дейността. 

 

Създаване на 

контакти и търсене 

на съдействие от 

ОКБППМН, ДПС и 

специализираните 

кабинети. Оказване 

постоянен Педагогически 

съветник 

Педагогич

ески 

съветник 

Изпълнени

е на 

дейността. 

 



на съдействие на 

представителите на 

РУП и ДПС при 

осъществяване на 

връзка с 

родителите на 

ученици, 

извършили 

противообществен

и прояви. 

Изпращане на 

предложения до 

ДПС за завеждане 

на отчет на ученици 

с груби 

противообществен

и прояви. 

Комисията отчита 

дейността си в края 

на всеки учебен 

срок. 

 

В края на I-

ви и II-ри 

срок 

педагогическият 

съветник и 

членовете на 

комисията 

педагогич

еският 

съветник 

и 

членовете 

на 

комисията 

Изпълнени

е на 

дейността. 

 

УКБППМН 

провежда три 

редовни заседания 

през учебната 

година. 

 

Септември 

Февруари 

Юни  

педагогическият 

съветник и 

членовете на 

комисията 

 

педагогич

еският 

съветник

 и 

членовете 

на 

комисията 

Изпълнени

е на 

дейността. 

 

При необходимост 

се провеждат и 

извънредни 

заседания. 

при 

необходимо

ст 

педагогическият 

съветник и 

членовете на 

комисията 

педагогич

еският 

съветник

 и 

членовете 

на 

комисията 

при 

необходим

ост 

 

 

Комисията 

докладва за 

провинили се 

ученици на 

заседанията на 

педагогическия 

съвет. 

 

целогодишн

о 

педагогическият 

съветник и 

членовете на 

комисията 

педагогич

еският 

съветник

 и 

членовете 

на 

комисията 

Изпълнени

е на 

дейността. 

 

В края на всяка 

учебна година 

комисията изпраща 

края на уч. 

година 

педагогическият 

съветник и 

педагогич

еският 

съветник

Изпълнени

е на 

дейността. 

 



информация до 

ОКБППМН – гр. 

Гоце Делчев за 

работата на 

комисията през 

изтеклата учебна 

година. 
 

 

членовете на 

комисията 

 и 

членовете 

на 

комисията 

 

Забележка: Планът е отворен  за допълнения и промени в през настоящата учебна година! 

        

ПЛАН 

на комисията по спортно туристическата дейност 

за учебната 2016/ 2017 година 

Председател: Б. Грошков 

 

Членове: Д. Агов 

                И. Николов 

                Я. Лазарова 

                Д. Сърбов 

                Д. Стаменова 

                И. Динев 

 

 

Цели: 

1.  Повишаване и поддържане  на оптимално ниво на двигателната активност и 

физическата дееспособност на учениците.  

2. Да работим за подобряване защитните функции на организма и здравословното 

състояние на подрастващите. 

3. Да повишим мотивацията за здравословен начин на живот. 

4. Да се формират знания и практически умения в областта на физическата култура и 

спорта, с което да се допринесе за общообразователната подготовка на учениците. 

5. Формиране на морално-волеви качества. 

 

 

Задачи:  1. Провеждане на вътрешно училищни турнири по футбол, лека атлетика, баскетбол, 

волейбол, 

хандбал и други спортни дисциплини. 

                2. Участие в общински и областни състезания. 

                3. Срещи с спортисти и посещение на състезания в новата спортна зала Арена 

 

Дейности: 

 



Дейност Срок за 

изпълнени

е 

Отговорни 

лица 

  Контрол  Критерии 

за оценка 

Финансиране 

 

1.Изкачване на връх  

Свещник 

22.09.2016г

. 

 Д. Агов 

 И. Николов                    

Б. Грошков Изкачен  

в. Свещник 

с двадесет  

ученика 

 

2.Футболна среща 

учители и родители- 

ученици 7,8 клас. 

30.09.2016г

. 

 Б. Грошков 

 

 Проведена 

футболна 

среща 

Финансира се 

от проекта за 

подпомагане  

на 

физическото 

възпитание и 

спорта(40лв.) 

3.Турнир-футбол    

7-8 клас                                                     

03-31.10. 

2016г. 

Б. Грошков 

    

 

 Проведени  

седем 

надесет 

футболни 

срещи с  

четири 

десет и 

двама 

ученика 

Финансира се 

от проекта за 

подпомагане  

на 

физическото 

възпитание и 

спорта(70лв.) 

4.Турнир-  

тенис на маса 5- 8 

клас. 

 

19.12.16г. И. Динев  Проведени  

петнадесет 

срещи с 

шестна 

десет  

ученика 

Финансира се 

от проекта за 

подпомагане  

на 

физическото 

възпитание и 

спорта(25лв.) 

5.Турнир- 

баскетбол  

7- 8 клас 

01-23.12. 

2016г.                                                                                                                                                         

И. Николов  Проведени 

седемнадес

ет баскет 

болни 

срещи с 

четири 

десет и 

двама  

ученика 

Финансира се 

от проекта за 

подпомагане  

на 

физическото 

възпитание и 

спорта(60лв.) 

6.Турнир- 

шахмат съвместно с 

общинско дружество 

„Места” 

 

10.2017г. 

 

И. Динев  Участие 

с четири 

ученика 

 

 

 

 

100лв. 

7.Турнир- 

волейбол 7- 8 клас 

 09-31.01. 

2017г. 

 Б. Грошков  Проведени 

седемнадес

ет 

волейбол 

ни срещи с 

четири 

Финансира се 

от проекта за 

подпомагане  

на 

физическото 



десет и 

двама 

ученика 

възпитание и 

спорта(60лв.) 

8.Турнир- 

футбол     5-6 клас                                                

01- 31.03. 

2017г. 

Б. Грошков  Проведени  

седемнадес

ет 

футболни 

срещи с 

четири 

десет и 

двама 

ученика 

Финансира се 

от проекта за 

подпомагане  

на 

физическото 

възпитание и 

спорта(70лв.) 

9.Коло - поход  

по случай деня на 

Планетата Земя 

21.04.2017г Б. Грошков  Проведен 

поход с 

тридесет 

ученика 

Финансира се 

от проекта за 

подпомагане  

на 

физическото 

възпитание и 

спорта(200лв.) 

10.Млад огнеборец 04.2017г. Т. Хаджиди 

манов 

 Проведена  

среща и 

класиране 

в челната 

тройка 

 

11.Турнир по тенис на 

маса. 

04.2017г. И. Динев  Проведени  

петнадесет 

срещи 

Финансира се 

от проекта за 

подпомагане  

на 

физическото 

възпитание и 

спорта(25лв.) 

12.Ученически игри- 

футбол 

05.2017г Б. Грошков  Участие с 

десет 

ученика 

500лв. 

13.Спортен празник: 06.2017г. Б. Грошков  Проведени 

състезания 

по: 

Финансира се 

от проекта за 

подпомагане  

на 

физическото 

възпитание и 

спорта(250лв.) 

13.1Състезание по 

танци на 

открито(dance street) 

 Е. Спириева   Проведено 

състезание 

със десет 

ученика 

 

13.2Турнир-лека 

атлетика 7-8клас 

        (силов многобой) 

 И. Николов  Проведено 

състезание 

със 

десет 

ученика 

 



13.3Турнир- народна 

топка 5-6 клас                                     

 Класни 

ръково 

дители 

 Проведени 

пет 

срещи с 

четири 

десет и 

осем 

ученика 

 

13.4 Майсторско 

управление на 

велосипед 

 Б. Грошков 

 

 Проведено  

състезание 

с тридесет 

ученика 

 

13.5 Бързи смели 

сръчни 4кл. 

 Класни 

ръководител

и 

 Проведени  

щафетни  

игри с 

тридесет 

ученика 

 

14.Участие в 

състезание по 

приложно колоездене 

06.2017г. И. Динев  Участие с 

пет 

ученика 

 

15. Палатков лагер 

(По стъпките на 

Ботевата чета) 

06.2017г. Д. Агов 

И. Николов 

 Участие в 

похода с 

петнадесет 

ученика 

2000лв. 

16.Събрания на 

комисията за 

отчитане на 

постигнатите 

резултати. 

 септември 

 декември 

 м. март 

 м. юни 

Б. Грошков 

 

 Проведени 

 четири 

 събрания 

 

 

ПЛАН 

на  комисията по БДП 

за учебната 2016/ 2017 година 

Председател:Тодор Хаджидиманов 

Членове: Олга Трайкова 

Миглена Буцева 

Иван Николов 

Алтънка Давидова 

Янка Лазарова 

Елена Бусарова-родител 

Представител на РПУ на МВР 

 

Стратегии в дейността на комисията по БДП : 

 

1.Възпитание и обучение на учениците от Първо ОУ „Св.Св. Кирил и Методий" по безопасност 

на движението по пътищата за формиране на знания и умения и превръщането им в поведение 

за съхранение, отговорност и дисциплина.  

2. Подобряване на учебната материално - техническа база за привеждането й към съвременните 

изисквания за качествен образователно-възпитателен процес; дидактическо осигуряване на 



възпитанието и обучението на децата и учениците, за осъществяване на резултатно обучение за 

опазване живота и здравето им като участници в пътното движение.  

3. Иницииране на съпричастие на родителите и училищното настоятелство чрез търсене на нови 

форми за работа за намаляване на предпоставките за възникване на пътнотранспортни 

произшествия с участието на учениците.  

4. Разширяване на формите на взаимодействие и партньорство с общински и районни структури 

по безопасност на движението. Иницииране на съвместни действия за с представители от 

неправителствени организации и граждански сдружения, с бизнес компаниите и др., за 

решаване на конкретни проблеми, свързани с опазването живота и здравето на децата в пътното 

движение.  

5. Продължаващо обучение на учителите, преподаващи безопасност на движението по 

пътищата в училището.  

6. Участие в провежданите областни и общински кампании и инициативи, свързани с опазване 

на живота и здравето на децата и учениците в пътното движение, участие в национални 

мероприятия и дейности иницииране и провеждане на прояви на училищно ниво. 

Популяризиране на осъществяваното по БДП в Първо ОУ „Св.Св. Кирил и Методий"  .  
 

 

Основни приоритети: 

1. Възпитание и обучение на учениците  по безопасност на движението по пътищата за 

формиране на знания и умения и превръщането им в поведение за съхранение, отговорност и 

дисциплина;  

2. Подобряване на учебната материално - техническа база за привеждането й към съвременните 

изисквания за качествен образователно-възпитателен процес; дидактическо осигуряване на 

възпитанието и обучението на децата и учениците, за осъществяване на резултатно обучение за 

опазване живота и здравето им като участници в пътното движение.  

3. Иницииране на съпричастие на родителите и училищното настоятелство чрез търсене на нови 

форми за работа за намаляване на предпоставките за възникване на пътнотранспортни 

произшествия с участието на учениците.  

4. Разширяване на формите на взаимодействие и партньорство с общински и районни структури 

по безопасност на движението. Иницииране на съвместни действия за с представители от 

неправителствени организации и граждански сдружения, с бизнес компаниите и др., за 

решаване на конкретни проблеми, свързани с опазването живота и здравето на децата в пътното 

движение.  

-Осигуряване в училището на превантивна медицинска, психологическа и законодателна 

информация, свързана с последиците от ПТП и разнообразяване, активизиране и масовизиране 

на формите за извънкласна и училищна дейност по въпроси, свързани с БДП;  

-Осъществяване на системни и постоянни действия, целящи нарастването нивото на 

безопасността в района на училището чрез ефективни организационно- технически защитни 

мерки;  

5. Продължаващо обучение на учителите, преподаващи безопасност на движението по 

пътищата в училището;  

6. Участие в провежданите областни и общински кампании и инициативи, свързани с опазване 

на живота и здравето на децата и учениците в пътното движение, участие в национални 

мероприятия и дейности иницииране и провеждане на прояви на училищно ниво. 

Популяризиране на осъществяваното по БДП в училището.  

Цели:  



 Възпитание на транспортна култура и формиране на умения у учениците да се опазят 

живи на пътя. 

 Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната 

безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и умения за 

разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в околната среда и 

оказване на помощ в случай на опасност. 

 Повишаване качеството на учебно – възпитателната работа и мотивация за учене по 

БДП. 

 Прилагане на иновативни методи в УВР по БДП. 

 Развиване на гражданските компетентности и съзнание в реални ситуации. 

Задачи: 

 

2. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната 

адаптация към живота. 

3. Придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за адекватно 

поведение в ежедневните контакти с автомобили и хората. 

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

опасности на пътя и способите за тяхното предотвратяване . 

5. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на безотговорността и 

неумението правилно да се определи собственото поведение при опасни ситуации. 

6. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на 

движението по пътищата. 

7. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез 

изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и 

учители. 

8. Формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение на пътя. 

 

Дейности: 

 

Дейност Срок за 

изпълн

ение 

Отговорни 

лица 

Контрол  Критерии 

за оценка 

Финанси

ране 

 

  Септември    

1. е

. 

 

15.09.20

16г 

Преподават

елите по 

БДП 

Председа

теля  

Годишни 

разпределен

ия 

 

2.Представяне и  приемане на 

плана на УК по БДП от 

Педагогическия съвет. 

 

до 

14.09.20

16г 

Председате

л УК по 

БДП 

Зам. 

Директо

р УД 

  

3.Осигуреност на учебният 

процес по БДП с учебни 

тетрадки, тестове, нагледни 

средства и пособия, одобрени 

от МОН- авторски 

колектив.Да се представи 

писмена информация до 

директора за наличието на 

30.09.20

16г. 

 

Учителите 

преподава

щи БДП 

Председа

теля  

Броя на 

учебните 

пособия 

,тетрадки, 

тестове 

 



учебни пособия, помагала и 

дидактически материали. 

4.Класните 

ръководители да 

изготвят списък на 

учениците пътуващи с 

обществените автобуси 

от селата и направят 

инструктаж за безопасно 

пътуване. 

 

20.09.20

16г. 

Класните 

ръководите

ли 

Председа

теля  

Проведените 

инстуктажи 

 

5.Изготвяне на график за 

провеждане на обучението по 

БДП в начален и 

прогимназиален етап. 

15.09.20

16г. 

Зам. 

директор 

УД 

Директо

ра  

  

6.На родителски срещи 

да се напомнят на 

родителите да закупуват 

на децата си чанти, дрехи 

и обувки и други със 

светлоотразителни 

елементи по тях. 

 

Постоян

ен  

Класните 

ръководите

ли 

Председа

теля  

Наличието 

на 

светлоотрази

телни 

елементи  

 

7.Определяне на всеки 

ученик от първи и втори 

клас съвместно с 

родителите му, най-

безопасния път от дома 

до училището и обратно 

и предаване  на доклад до 

директора с проблемните 

места за преминаване. 

 

15.09.20

16г 

Класните р-

ли на първи 

и втори 

клас 

Председа

теля  

Изговарянет

о или 

написването 

на маршрута 

 

8.В началото на учебната 

година класните 

ръководители в часа на класа 

да запознаят учениците с 

пътно-транспортната 

обстановка в района на 

училището и проведат  

разговор за поведението на 

учениците като участници в 

пътното движение. 

 

30.09.20

16г 

Класните 

ръководите

ли 

Председа

теля  

Познаването 

на пътната 

обстановка 

 

9.В края на всеки учебен час за 

деня, учителите от първи до 

осми клас да провеждат т.нар. 

„ Петминутка“ – краткотрайно 

занимание за напомняне за 

безопасно поведение на 

Постоян

ен  
Всички 

учители, 

които имат 

последен 

час 

 

Председа

теля  

  



улицата съгласно 

Тематичното разпределение. 

 

10. След завършване на 

учебните часове учителите от 

първи до четвърти клас да 

извеждат учениците до 

улицата и да ги изчакват да се 

разотидат. 

 

Постоян

ен  
Класните р-

ли на 1- 4  

клас 

 

Миглена 

Буцева 

Наличието 

на учители 

 

11. Да се изготвят и 

провеждат инструктажи по 

БДП с всички ученици 

съгласно Училищната 

програма за опазване живота 

и здравето на учениците в 

пътното движение. Да се 

ползват светлоотразителни 

жилетки по време на походи, 

екскурзии, състезания и др. 
 

Постоян

ен  
. УК по 

БДП и 

Класните 

ръководите

ли 
 

Председа

теля  

Наличието 

на 

инстуктажи 

 

  Октомври    

1.Да се организира  в училище 

ученически патрул  с ученици 

от 7 или 8 клас 
 

03.10.20

16г 
Комисията 

 

Председа

теля  

Наличието 

на такъв и 

неговото 

действие 

 

2.Тематична проверка по 

БДП: “Осигуреност на 

учебния процес по БДП с 

учебни помагала, нагледни 

средства и пособия”. 
 

05.10.20

16г 

Комисията ЗД АСД Броя 

пособия 

 

3.Контрол на провеждането 

на 5-минутката в класовете. 
 

Постоян

ен  

Комисията  Председа

теля  

  

4.Отбелязване на  

Европейския ден за пътна 

безопасност – 13 октомври. 
 

12.10.20

16г. 
 

Класните 

ръководите

ли 

Председа

теля  

Информацио

нни 

материали 

 

  Ноември     

1.Контрол относно  

обезопасяване района на 

училището. 
 

Постоян

ен  

Комисията  Председа

теля  

Наличието 

на знаци и 

маркировка 

 

2.Отбелязване на 19 

НОЕМВРИ - Световен ден за 

възпоменание загиналите при 

П Т П   
 

:1 8. 1 1. 2 0 

1 6 г. 

Комисията  Председа

теля  

Информацио

нни 

материали 

 

  Декември     



1.Месечно работно заседание 

на УКБДП 

 

04.12.20

16г. 

Комисията  Председа

теля  

Протокол   

2.Урок по БДП в първи клас 

на тема „Пътното движение“ 

–  презентация 
 

До 

21.12.20

16 

Учителите 

на първи 

клас 

Олга 

Трайкова 

Протокол   

  Януари     

1.Извършване на срочна 

тестова проверка в начален и 

прогимназиален етап. 
 

20.01.20

17г 

Преподават

елите по 

БДП 

Председа

теля  

Предадените 

тестови 

карти 

 

2.Проверка и предаване за 

съхранение на тестовите 

карти на Директора. 
 

28.01.20

17г 

Преподават

елите по 

БДП 

Председа

теля  

Предадените 

тестови 

карти 

 

  Февруари     

1. Информация на УК по БДП 

в края на първия учебен срок 

пред Педагогическия съвет за 

ефективността на обучението 

по БДП по отношение на:  

1.1.Петминутката 

провеждана в края на 

последния час от деня.  

1.2.Резултатите от 

срочните тестове.  

1.3.Обезопасяване 

района на училището.  

1.4..Снабдяване на 

училището с учебни 

материали по БДП. 

 

15.02.20

17г. 

Председате

ля на УК 

ЗД УД Протокол на 

съвета 

 

2„Безопст за всички” -конкурс 

за детска рисунка, изразяваща 

познанията, получени в 

училище  за действия при 

катастрофи на пътя,  аварии и 

други критични ситуации за 

оказване на първа помощ, 

самопомощ и взаимопомощ.  

 

26.02.20

17г 

Комисията  Председа

теля  

Броя на 

творбите 

60лв.-

награди 

  Март     

1.„Междучасие с КАТ” - 

целящо повишаване на 

теоретико-практическата 

подготовка на децата и 

учениците по БДП и 

провеждане  инструктаж на 

30.03.20

17г 

Илия Динев Председа

теля  

Инструктаж   



ученици велосипедисти от 1-8 

клас, от инспектор на МВР. 

 

2. Провеждане на училищно 

състезание по БДП с ученици 

от III и IV клас . 

 

25.03.20

17г 

Кл. р-ли на 

III и IV 

клас 

Председа

теля  

Протокол  20лв-

грамоти 

  Април     

1.Организиране  и провеждане 

на традиционен вело-поход по 

повод 22 април ден на 

Планетата Земя,съвместно с 

комисията по СТД.  

 

22.04.20

17г. 

                                                                         

 

                                                                         

Бойко 

Грошков  

 

Председа

теля  

Броя 

участници  

 

  Май     

Контрол на безопасността в 

авобуси с ученици от 

училището  по време на 

учлищни мероприятия. 

 

Постоян

ен  

Комисията  Председа

теля  

  

2. Извършване на срочна 

тестова проверка по класове – 

начален  етап. Проверка и  

предаване за съхранение 

на тестовите карти на 

Директора 

20.05.20

17г 

Класните 

ръководит

ели на 

начален 

етап 

 

Председа

теля  

Предадените 

тестови 

карти 

 

  Юни     

1.Провеждане на срочна 

тестова проверка и оценка по 

БДП на всички ученици в 5-8 

клас. Проверка и предаване за 

съхранение на тестовите карти 

на Директора. 

 

10.06.20

17г 

Преподават

ели по БДП 

Председа

теля  

Предадените 

тестови 

карти 

 

2.Провеждане на работно 

заседание на УК по БДП  - 

Анализ на работата на 

училищната комисия. 

 

14.06.20

17 

Комисията  Председа

теля  

Протокол   

3. УК по БДП докладва пред 

педагогическия съвет: 

3.1 Изпълнението на 

плана на комисията през 

изтеклата учебна година. 

 

30.06.20

17г 

Председате

ля  

ЗД УД   

 

 



Ч А С Т   П Ъ Р В А 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

        Планът е разработен на основание чл. 36 от Закона за защита при бедствия,   

1. Информация за фирмата /предприятието/:  

- Име на фирмата -Първо основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ 

- Адрес: гр. Гоце Делчев ул „Отец Паисий“ №4 

- Директор: Людмила Атанасова Дерменджиева 

-Телефон: 0893461706 факс: 0751/6-02-91имейл: parvo_gd@abv.bg  

 

2. Основна дейност на фирмата /предприятието/- 

 Основно училище в което се обучават ученици от първи до осми клас 

3.  Фирмата /предприятието/ има общо личен състав: 

 

ЦЕЛОДНЕВНО   

Общ брой:  708 

Преподаватели-51 

Непедагогически персонал-17 

Ученици- 640 

От тях: 

- първа смяна: 451 

V -VIII  клас- 297 

Полуинтернатни  групи -II и IV клас-74 

              Първи клас- 80 

 

 

- втора смяна: 397 

 

II –IV клас-263 

Полуинтернатни групи V и VI клас – 54 

Полуинтернатни групи I клас- 80 

 

  

ПОСТОЯННО /ако обекта, фирмата, предприятието е с непрекъснат режим на 

работа/: 

Общ брой през деня: 875 

Общ брой през нощта: 0 

Общ брой през почивните дни :0 

 

4. Други данни: 

- обща площ на обекта: 4900 кв.м 

- Застроена площ: 1092 кв.м 

- Основни сгради: Масивна сграда на три етажа и допълнително физкултурен салон  

 

 

 

 

mailto:parvo_gd@abv.bg


II. ЦЕЛИ НА ПЛАНА 

 

1. Да създаде организация за управление на обекта при възникване на бедствия или 

техноггенни аварии.  

2. Да определи и разпредели отговорностите и задачите на органите за ръководство на 

обекта и персонала при възникване на бедствие или техногенна авария. 

3. Да създаде условия за провеждане на защитни и спасителни мероприятия за персонала. 

 

 

III. РИСКОВЕ ЗА ОБЕКТА СЪГЛАСНО ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ 
 

На територията на община Гоце Делчев  могат да възникнат следните бедствия, аварии и 

катастрофи: земетресения, наводнения, снегонавявания и обледнявания, пожари, промишлени 

аварии, радиационни аварии.   

 

1. ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ 

 

Земетресението е едно от най-опасните и непредсказуеми стихийни бедствия. То възниква 

в следствие на подземни удари (тласъци) и размествания на земната повърхност, предизвикани 

от съществуващите напрежения в Земята. 

Силата на земетресението съвременната наука оценява посредством две скали – 

магнитудна скала на Рихтер, свързана с отделената сеизмична енергия, и скалата на сеизмичните 

интензивности – по Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64). 

Територията на гр. Гоце Делчев попада в сеизмична зона, където максималните 

земетресения се очакват до 3-5 степен по скалата на Рихтер.  

 

2. НАВОДНЕНИЯ 

 

Наводненията представляват временно заливане на значителна част от земната 

повърхност. Наводненията възникват при обилни валежи и интензивно снеготопене. Същите 

могат да настъпят от преливане на водата, при частично или пълно разрушаване на стените и 

дигите на язовири и образуване на високи води в реките. Наводненията могат да настъпят от 

земетресения, в резултат на което се пропукват стени на язовири,водохранилища и други 

водоеми. 

Потенциалната опасност за населението на гр. Гоце Делчев е градската река и река 

„Места“, която при проливни дъждове може да излезе от коритото си и да залее определени 

участъци от града. На коритото на реката е направена трайна корекция.  

          

3. СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЕНЯВАНИЯ 

 

При обилни снеговалежи, придружени с ветрове и имайки предвид пресечения характер 

на релефа, ще се затрудни или блокира напълно (частично) движението по пътната мрежа на 

определени райони в града. 

Възможно е да се създаде сложна за пътуващите обстановка, с опасни заледени участъци, 

преспи от сняг, катастрофирали МПС, затрупани автомобили и измръзвания и наранявания на 

хора. 

Очаква се по далекопроводите с високо напрежение да се получат аварии, с което ще се 

наруши  електроснабдяването в селищата, предприятията и учрежденията, ще бъде сериозно 

нарушено водоснабдяването и нормалната жизнена дейност на населението.     



След валежи и падане на температурите, придружени с бурни ветрове, е възможно да се 

обледят и скъсат електропроводите – ниско и високо напрежение.   

 

4. ПОЖАРИ 

 

Особености в строителството на жилищни и обществени сгради, въвеждането на нови 

строителни материали и пожароопасни технологии, изграждането на крупни промишлени 

обекти, складове и складови бази, изискват създаването на съвременни технически и гасителни 

средства и промяна на способите и начините за гасене на пожари. 

Наличието на голям брой бензиностанции и газостанции в гр. Гоце Делчев представляват 

потенциална опасност от възникване на пожари в гъстонаселени райони. 

Сложната обстановка при големи пожари изисква да се създаде стройна организация на 

ръководство и взаимодействие.  

 

5. КРУПНИ ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ 

 

Износеното техническо оборудване на фирмите и ниската технологична дисциплина са 

предпоставка за възникване на различни по характер и мащаби аварии, част от които крупни, 

съпроводени с разрушения на отделни технологични линии или цели обекти, свързани със 

заразяване с промишлени отровни вещества на големи райони и предизвикване на човешки 

жертви. 

Най-сериозни последствия биха възникнали при авария в обектите, работещи с 

промишлени отрови и в други предприятия на промишлеността, които при пожари и взривове 

предизвикват отделяне на токсични газове. 

Основните ПОВ, които представляват опасност при авария са: амоняк, хлор, серен 

двуоксид, серен триоксид, сероводород, серовъглерод, хлороводород, формалдехид, 

винилхлорид, акролейн, етилен, пропилен и други. 

 

 

6. АВАРИЯ В АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” 

 

 АЕЦ “Козлодуй” е разположен на около 70 км северно от гр.Враца. 

 Радиоактивното замърсяване се формира от изхвърлените при аварията радиоактивни 

вещества,състоящи се от продуктите на делението на ядреното гориво, съставляващи около 250 

вида радиоактивни изотопи. Изхвърлените при аварията радиоактивни вещества се издигат на 

височина от стотици метра до няколко километра, отнасят се от въздушните течения на големи 

разстояния и се отлагат върху повърхността,почвата, растителността, водата и храните от 

растителен и животински произход. 

 Това налага своевременно провеждане на комплекс от защитни мероприятия за 

населението от града: информиране и получаване на указания за поведение и действие, укриване, 

херметизация на помещения, използване на индивидуални средства за защита, йодна 

профилактика, евакуация от засегнатия район, дозиметричен контрол, оказване на медицинска 

помощ на пострадали. 

 

7. ПРОИЗВОДСТВА И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕКТА, КОИТО 

ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОПАСНОСТ ПРИ БЕДСТВИЕ ИЛИ ТЕХНОГЕННА АВАРИЯ 

 

Опасност   при  бедствия или техногенна авария представляват: 

-хранилище по   Химия и ООС 

-паро-котелно отделение 



-склад за съхранение на дизелово гориво 

-Градски газопровод –училището е газифицирано 

III. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ; 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 

1. Разработване и поддържане на план за защита при бедствия. 

2. Своевременно информиране при възникване на бедствена ситуация: 

-  Единен европейски номер за спешни повиквания – 112 

                  -      ОУПБЗН- Гоце Делчев- 160 

-   денонощно - дежурен при Общински съвет за сигурност – Гоце Делчев на телефон 

-0888006080 

- Бърза помощ 150  

-  Полиция 166 

3. Оповестяване на персонала и ограничаване достъпа до засегнатия район. 

4. Вземане на незабавни мерки за защита на персонала. 

5. Създаване на организация за своевременно откриване, извеждане и оказване на първа 

медицинска помощ на пострадалите и транспортиране в болнични заведения. 

6. Осигуряване на индивидуални средства за защита и създаване организация за 

раздаване в максимално съкратени срокове. 

 

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ 

 

1. Предварително се определя наличие в близост на обекти, които при 

земетресение биха предизвикали вторични поражения. 

2. При възникване на трус, работниците и служителите намиращи се в помещения 

се прикриват на подходящи места до преминаване на труса. 

3. След преминаване на труса всички се евакуират и застават на открито място, 

отдалечени от сгради, съоръжения и електропроводи. 

4. Извършва се проверка на хората. При наличие на изостанали се организира 

тяхното издирване и спасяване. 

5. Оказва се долекарска помощ на пострадали и транспортиране в болнични 

заведения. 

  6. Организира се наблюдение за уточняване на обстановката в обекта - 

пострадали, пропуквания, разрушения, пожари, повреди по комунално-енергийната 

система и др., и определя пътищата за извеждане на персонала 

7. По възможност се осигурява храна, вода и подслон на персонала. 

8. След първия трус не е препоръчително влизане в сградите за време от 2 до 4 ч. 

защото са възможни вторични трусове. 

9. Извършва се възтановяване на комунално енергийната система и 

производството, ако са нарушени в следствия на земетресението. 

 

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ПОЖАР 

 

При пожар в сградата е възможно да се отделят вредни вещества в помещенията, в които 

има мека мебел, от химическото взаимодействие между реактиви в хранилището в 

кабинета по химия , както и при горенето на други видове материи в класните стаи и 

кабинетите, които са опасни за здравето на личния състав. Възможни продукти, които 

могат да се получат при горене и разлагане на материалите в Първо основно училище „ 

Св. Св. Кирил и Методий“ са следните: 



 

 

 

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАР ПОЖАР В СГРАДАТА НА 

УЧИЛИЩЕТО  

 

Цел: Да се организира и реализира безпрепятствено и бързо напускане на 

застрашените помещения или цялата сграда и не се допуснат човешки жертви, увреждане 

на здравето на застрашените деца, учители, административен и помощен персонал при 

възникване на пожар. 

 

 I. При пожар се извършват следните действия: 

 1. Незабавно съобщаване на службите за пожарна безопасност и спасяване: - При 

пожар - тел. 160 или тел. 112;  

2. Съобщаване на намиращите се в сградата ученици, учители, административен и 

помощен персонал за необходимостта от временно извеждане:  

При пожар - присъстващите в сградата се известяват и евакуират в следната 

последователност: 

 1. Съседни помещения и зони на тази, в която е възникнал пожарът; 

 2. Помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения; 

 3. При необходимост се евакуират учениците, учителите, административният и 

помощен персонал от помещения, разположени на по-ниски етажи. 

 3. Система за съобщаване на присъстващите в сградата: 

   При възникване на пожар в самата сграда (помещение) - задейства се системата 

за оповестяване 

№ Материали Продукти на горене и разлагане 

1 Дървесина, плоскости 
от дървесина и други 
целулозни материали 

Въглероден оксид, въглероден диоксид, вода, 
дехидрополизахариди, алдехиди, нискомолекулни 
летливи вещества, оцетна киселина, амоняк, 
циановодород, 

2 Поливинилхлорид Въглероден оксид, въглероден диоксид толуен, метан, 
етан, ацетилен, пропан, пропилен, бензол, ксилол, 
фостен, хлороводород и др. хлорни органични 

3 Полистирол и 
пенополистирол 

Въглероден оксид, въглероден диоксид, бензол, толуен, 
стирол, етилбензол, акрилонитрил, циановодород, 
азотни окиси 

4 Полиетилен Въглероден оксид, въглероден диоксид , етилен, метан, 
етан, пропан, пропилен, бутан, бутилен, парафин, 
формалдехид.  

5 Полиметилметакрилат  Въглероден оксид, въглероден диоксид, 
метилметакрилат, наситени и ненаситени 
въглеводороди. 

6
6
6 

Полиуретан Въглероден оксид, въглероден диоксид, циановодород, 
азотни окиси, изоцианати, ацетонитрол, акрилонитрил, 
бензонитрил, 



- Служителят, забелязал или установил запалване, пожар или авария, е длъжен да 

съобщи на застрашените хора, в канцеларията на училището или на охраната. 

- При постъпване на сигнал за пожар към служителя от охраната, дежурния 

учител или друг служител , същият известява в зависимост от обстановката всички зони за 

необходимост от евакуация и службите за РС ПБЗН. 

- При възникване на пожар извън сграда (помещение):  

 -При постъпване на сигнал (съобщение) за евакуация, членовете на групата за 

противопожарна защита организират незабавното напускане на зоната (помещението). 

Известяването се извършва в следната техническа последователност: - по телефон; - по 

мобилен телефон. 

 - При известяване на служба "ПБС" се съобщава следното: - длъжност и фамилия; 

 - име на обекта ; 

 - вид на възникналата опасност и темп на нарастване, има ли застрашени хора. 

 

 II. Действия за локализиране на пожар и за свеждане на опасностите и 

щетите до минимум 
При пожар:  

- гасене на огнището на запалване (пожар) чрез преносимите уреди за 

първоначално пожарогасене само от инструктиран личен състав; 

 - изключване на електрическото захранване на етажа (сградата) с пожар;  

- след приключване на евакуацията - затваряне на вратите към помещението или 

зоната с пожар, за да не се допусне задимяване на съседни части на сграда; 

 - след пристигане на служба "ПБЗН" се свежда информация за евакуацията, 

извършените действия по пожарогасенето и други, при поискване; 

 - при застрашаване на ценна документация и имущество се вземат мерки за 

евакуацията и, а в краен случай и за активна защита, без да се поема излишен риск от 

служебните лица. 

 III. Функции и отговорности на длъжностните лица, изпълняващи 

задължения по време на евакуация при пожар. 

 Всеки служител, забелязал пожар, е длъжен да съобщи на дежурния по охрана и 

на директора на, както и на застрашените лица с вик „ПОЖАР, ПОЖАР, ПОЖАР” и къде 

е забелязан. /ако не се активира системата/ 

Директорът или член на групата за противопожарна защита:  

1. Ръководи действията при временното извеждане. 

 2. Контролира изпълнението на задълженията на длъжностните лица при пожар. 

 3. Анализира изпълнението на задълженията и при необходимост предлага 

промени за подобряване на взаимодействието.  

Членовете на Щаба за защита при бедствия, аварии, катастрофи и пожари, 

сформирана със Заповед на директора на училището :  

1. Съдействат при евакуацията на децата. 

 2. Организират евакуация на ценна документация и имущество на училището 

/детската градина/.  

3. Докладват за приключване на евакуацията на директора (който е председател 

на щаба). 

 4. Анализират изпълнението на задълженията и при необходимост предлагат 

промени за подобряване на взаимодействието 

 

Директорът:  

1. Отключва евакуационните изходи на сградата, когато в нея се провеждат 

занятия /има ученици/. 



 2. Организира отключването на аварийни изходи при необходимост (аварийни са 

изходите, неотговарящи на изискванията за евакуационни, но в състояние да улеснят 

евакуацията, при условие че са незасегнати от опасните фактори). 

 3. Организира изключването на електрическото захранване на зоната, застрашена 

от пожар.  

4. Организира усилена охрана за недопускане и връщане на хора в застрашените 

зони.   

5.Докладва за обстановката                         

6. Организира временното извеждане; 

 7. Наблюдава за недопускане на паника и емоционален натиск при временното 

извеждане на учениците.  

8. Приема докладите на отговорниците за временното извеждане и наличността на 

учениците.  

9. Докладва за приключване на временното извеждане и местонахождението на 

учениците 

 

При пожар персоналът и   учениците   трябва да извършат следните действия 

 

 

№ Действие Изпълнител 

(отговорник) 

Забележка 

1 Съобщение на служба 

"ПБЗН" на тел. 160 тел. 112 

Открилият пожара  

2 Оповестяване на 

ръководството и намиращите 

се в училището ученици, 

учители и помощен персонал 

Оповестяване на 

ръководството и 

намиращите се в 

детската градина деца, 

учители и помощен 

персонал 

 

3  Напускане на помещенията 

и сградата на училището 

съгласно определените 

схеми и маршрути за 

евакуаци 

Всички присъстващи  

4 Изключване ел.захранване 

чрез етажно или главно ел. 

табло 

Служител по охраната 

или определен за това 

служител 

 

5 Гасене или ограничаване на 

пожара с подръчни уреди за 

пожарогасене от 

инструктиран персонал 

Противопожарно ядро 

* 
 

6 Докладване за обстановката 

по евакуацията и 

пожарогасенето 

  

 

 

*Противопожарно ядро се формира за всеки етаж от сградата. Състои се от 

ръководител и членове. Планове за действия и временно извеждане при пожар се 

разработват за всеки етаж от сградата поотделно; 

- за цялата сграда;  



-за други сгради в двора на училището 

За всеки етаж се прави схема на помещенията, тяхното разположение, 

разположението на алармено устройство (ако има такова), пожарен кран, ел.табло, 

пожарогасителна техника и др.  

Забележка: Схемите се поставят на видно място. Посоката на извеждане се чертае 

със зелен цвят.  

 

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ НАВОДНЕНИЕ 

 

1.Предварително се извършва прогнозна оценка за въздействие от наводнение 

върху обекта. 

2.Определят се сигнали за оповестяване на персонала. 

3.Определят се органи и сили, с които ще си взаимодействат. 

4.Ред за действие: 

4.1.При опасност от наводнение: 

4.1.1.Организира дежурство с цел наблюдение територията на обекта за 

установяване началото на наводнението; 

4.1.2.Осигурява изпълнението на всички решения, взети от Общинския съвет за 

сигурност и управление за кризи /ако се отнасят за обекта/  

4.1.3.Организира се изнасянето на ценно имущество и документи от 

помещенията, в които има опасност от наводнение; 

4.1.4.Организира временно прекратяване на работата в помещения и участъци, 

застрашени от наводнение; 

4.1.5.Доуточняват се маршрутите и местата за установяване до преминаване на 

опасността. 

4.1.6. При възможност се изготвят диги от чували и пясък на застрашените 

участъци. 

4.2.След възникване на наводнение: 

4.2.1.Оповестява личния състав; 

4.2.2.Прекратява се работата; 

4.2.3. Прави проверка на изведените хора. Ако има липсващи, организира 

издирването им в сградите; 

4.2.4. Организира своевременно извеждане на персонала на безопасно място и се 

дават указания за тяхното поведение съобразно конкретната обстановка. Персонала и 

работниците се евакуират във високи сгради или високи участъци от местността; 

4.2.5.Оказва се долекарска помощ на пострадали, при възможност се осигурява 

храна, вода и подслон на евакуираните; 

5. След преминаване на наводнението се възстановява комунално енергийната 

система и производството. При наличие на наводнени сгради и съоръжения се отводняват. 

 

 

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ СНЕЖНИ БУРИ, ПОЛЕДИЦИ И ОБЛЕДЯВАНИЯ 

1. При силни снежни бури и ниски температури се прекратяват работите на 

открито, при необходимост от продължаването на дейностите на открито на работниците 

се организира посменен режим, като им се осигурява почивка и топли напитки. Води се 

точна информация колко работници и къде работят. 

3. Осигурява почистването и опесъчаването на пътищата на обекта. 

4.Организира транспортирането на личния състав до место живеенето, ако обекта 

се намира в друго населено място или е  извън населен район; 



5.При невъзможност за придвижване до место живеенето, организира 

настаняването на личния състав в подходящи условия и изхранването им до осигуряване 

на възможността за завръщането им по домовете; 

             6.Организира осигуряването на първа и лекарска помощ при необходимост; 

  7. При спиране на ток, вода и газ, се създава организация за безаварийно спиране на 

производството и в последствие тяхното възстановяване. 

 

ЗАЩИТНИ МЕРКИ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА АВАРИИ С ХИМИЧНИ ОПАСНИ 

ВЕЩЕСТВА 

 

1. Организира се събиране на информация за часа на аварията, вида и 

количеството на изтеклите /изхвърлените/ в околната среда токсични вещества, посоката и 

скоростта на вятъра и вертикалната устойчивост на въздушните маси, отдалечеността на 

обекта; 

2.Незабавно се оповестява персонала се и дават  указания за поведение и действия; 

                        .Ако параметрите на аварията позволяват извеждане от сградата : 

                      1.Организира максимално бързото извеждане на личния състав от сградата и 

застрашения район в посока перпендикулярна на разпространението на токсичния облак 

на безопасно място съгласно указанията на специализираните органи. Придвижването се 

извършва с наличните транспортни средства или пеша. 

                       2. Организира своевременното раздаване на наличните ИСЗ и памучно-марлени 

превръзки за защита на дихателните органи и съответните разтвори за неутрализиране на 

промишлените отровни вещества;                                                                                                                                                             

           3.Осигурява  първа долекарска помощ при необходимост и взема мерки за транспортиране 

на пострадалите до болнично заведение.  

 

Ако параметрите на аварията не позволяват извеждане от сградата: 

                       1.Организира се своевременното затваряне на вратите, прозорците, отдушниците и 

херметизирането на предварително определените за целта помещения с подръчни 

средства и материали;  

           2. Организира своевременното раздаване на наличните ИСЗ и памучно-марлени 

превръзки за защита на дихателните органи и съответните разтвори за неутрализиране на 

промишлените отровни вещества;  

           3.Осигурява първа долекарска помощ в случаите, когато има обгазени и пострадали и се 

вземат мерки за транспортирането им в болнично заведение.  

 

 Действия след приключване на аварията: 

1. Проветряват се всички помещения, при необходимост се изискват замервания на 

въздуха за опасни вещества от специализираните органи. 

2. Извършва се измиване на коридори, помещения и съоръжения с   вода и миещи 

препарати 

 

ЗАЩИТНИ МЕРКИ ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ ИЛИ ТРАНСГРАНИЧНИ РАДИОАКТИВНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ 

Информацията за възникнала радиационна авария се получава само от компетентните 

органи. До настъпването на радиоактовното замърсяване се извършват следните подготвителни 

мероприятия: 

            1.Извършва се инструктиране на личния състав за поведението при радиационна авария ; 

2.Извършва се херметизация на врати, прозорци, отдушници, климатици с цел 

недопускане навлизане на радиоактивни вещества в помещенията. Подготвят се помещения 

които могат да се използват като противорадиационни укрития /приземни и подземни етажи;  



4. Ограничава се работата на открито, както и всички дейности, изискващи събирането на 

много хора на едно и също място; 

5. Всички служители се осигуряват и имат готовност за използване на противогази или 

памучно марлени превръзки 

6. Създават се запаси от бутилирана вода и консервирани храни. 

            Дейности при настъпване на радиоактивно замърсяване. Сигнал за замърсяване се 

получава от националната състема за оповестяване и съобщения на компетентните органи. 

1. Незабавно работниците и служителите поставят подготвените ИСЗ 

2. Ако има указания от Министерството на здравеопазването се използват таблетки с 

калиев йодид. 

3. Преустановява се работата на открито. При необходимост от дейности на открито се 

провеждат само най наложителните за кратко време. 

4. Извършва се измиване на пътищата на обекта с вода с цел да не се вдига прах. 

5. Вътрешни помещения се измиват с вода и миещи препарати. 

6. Във стола на обекта се предлагат само ботилирана вода и консервирани храни. 

7. В сградите и помещенията се влиза след почистване /изтупване/ на горните дрехи. 

8. Вода от водопроводната мрежа се използва само ако има разрешение от компетентните 

органи. 

9. Ежедневно с личния състав се провежда инструктаж за поведение в условия на 

радиоактивно замърсяване и се контролира спазването на предвидените мерки. 

 

ЗАЩИТНИ МЕРКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВА И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЕКТА, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОПАСНОСТ ПРИ БЕДСТВИЕ ИЛИ 

ТЕХНОГЕННА АВАРИЯ 

В този раздел се описват защитните мерки, които се прилагат за опасните производства и 

съоръжения. Веществата се дават в прил 8, а обектите се обозначават на схемата. 

 

IV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ОТГОВОРНИТЕ 

СТРУКТУРИ И ЛИЦАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ 

 

1. Ръководство и управление при възникване на бедствие или техногенна 

авария. 

Ръководството се извършва от щаб за координация, който се определя със заповед 

на ръководителя на обекта /прил. № 1/. Състава на щаба се определя според мащабите и 

големината на обекта. Задачите на щаба са: 

- Да създаде организация за управление на обекта в бедствени ситуации. 

- Да планира превантивни мероприятия и организира тяхното изпълнение. 

- Да организира и проведе предвидените защитни мерки за персонала и работниците 

в зависимост от ситуацията 

- Да координира и взаимодейства със съставните части на единната спасителна 

система. 

Отговорно лице за задействане на плана:Людмила Атанасова Дерменджиева 

 

При негово отсъствие плана се задейства от:Георги Костадинов Дерменджиев -ПДАСД 

 

2. Плана се въвежда в следните случаи: 

- при възникване на бедствие или авария засягащи територията на обекта 

- при въвеждане на национален, областен или общински план за защита при 

бедствия 

- при въвеждане на външен авариен план на „АЕЦ-Козлодуй” 



За подпомагане на щаба и извършване на конкретни дейности при бедствия и     

техногенни аварии се създават аварийни, санитарни и др. групи / прил. № 2/. 

 Задълженията на групите са дадени в приложение № 7 

3.Време за готовност на щаба и групите: 

Оповестяване на Щаба се извършва съгласно Приложение № 3   от 3 до 5 мин. 

Щаба за координация се привежда в готовност в работно време до 15 мин. 

Извънработно време до 1 час и се събира на определеното място, анализира 

обстановката, внася корекции в зависимост от конкретната обстановка и се 

доуточняват: 

-мероприятията за незабавно изпълнение; 

-редът за действия; 

-задачите; 

-редът  за  обмен  на информация; 

-съставът и задачите на органите и групите за взаимодействие и връзката с тях. 

На групите 

Оповестяването на групите се извършва съгласно Приложение № 3. до от от 5 до 10  

мин. 

Привеждане в готовност на групите в работно време до 30 мин., извън работно време 

до 1 час. Работниците и персонала се оповестяват с локалната система за оповестяване. 

Групите се събират на предварително определени места. 

4.Взаимодействие със съставните части на единната спасителна система. 

Взаимодействието се осъществява от председателя на щаба за координация или определено       

от него лице. Координацията се осъществява по време място и задачи. На пристигналите екипи 

се оказва помощ със специалисти и налична техника. 

Реда за оповестяване на външни организации е посочен в прил.№ 4. 

Предоставя се информация която съдържа: 

- обстоятелствата по възникването на бедствието/аварията; 

- опасни вещества отделени в следствие на бедствието/ аварията 

-  засегнати участъци в обекта и места в които се предполага, че има изостанали хора 

- предприетите действия до този момент; 

5. Ресурси, необходими за изпълнение на предвидените защитни мерки. 

За изпълнение на предвидените защитни мерки се използва наличната техника и     

имущества според ситуацията /прил. № 5/ 

 

V. ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛАНА  

 

1. С плана се запознават срещу подпис целия личен състав на обекта. 

2. Два пъти годишно се провежда тренировка и обучение с личния състав на обекта 

за усвояване на плана. 

3. Плана се актуализира при промяна на вида и количествата на опасните 

вещества, промяна на инфраструктурата на обекта, при организационни 

промени в обекта и при промени в наименования, телефонни номера на 

структурите по взаимодействие. 

 



 

 

Дейност Срок за 

изпълнение 

Отговорни 

лица 

Контрол  

Пълно проиграване на 

плана за защита при 

бедствия- раздел пожар 

28.10.2016 

 

 

Директор, 

секретар на 

щаба и неговите 

членове 

Оторизираните за 

тази цел органи. 

Практическо занятие при 

земетресение 

 

07.04.2017 Секретар на 

щаб , неговите 

членове и 

педагогическите 

специалисти. 

Директор 

Задължителни теми по ГЗ Целогодишно Класни 

ръководители 

Директор 

 

 

ПЛАН 

на комисията по професионално и кариерно ориентиране  

за учебната 2016/ 2017 година 

Председател: Димитър Агов 

Членове: Атанас Терзиев, Соня Божикова, Надка Динева, Василка Ванюшкина, Христина 

Попаркова, Елена Адамова 

 

Стратегии в дейността на комисията: 

1. Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и 

поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията. 

2. Акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и тяхното 

практическо използване. 

3. Предоставяне  на възможност за обсъждане на въпросите, касаещи избора на професия и 

развитието на кариерата. 

Основни приоритети: 

3. Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците. 

4. Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за 

проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на 

училищните дейности. 

5. развиване на способността на учениците сами да планират и управляват собствената си 

кариера, да развиват своите знания и умения да подобряват пригодността си за заетост. 

Цели:  

1. Развитие и подпомагане на индивидуалния образователен и професионален избор на 

учениците в съответствие с възможностите на образователната система и пазара на 

труда. 

 

Задачи: 



   1.Осигуряване на информация за учениците за възможностите на средното и висше 

образование. 

  2.Развитие на умения за самостоятелно вземане на решения за общообразователно или 

професионално училище. 

 

Дейности: 

 

Дейност Срок за 

изпълнение 

Отговорни 

лица 

Контрол  Критерии за 

оценка 

Финанси

ране 

 

При 

планирането 

на часа на 

класния 

ръководител 

да се проучат 

интересите и 

желанията на 

учениците и се 

планират 

такива теми, 

които да 

удовлетворява

т техните 

желания. 

месец 

септември  

 

Класни 

ръководите

ли 

Председател

ят на 

комисия 

Изготвени 

годишни 

разпределения 

от класните 

ръковоздители 

за ЧК 

 

Среща с 

представители

те на РС 

„ПБЗН” 

гр.Гоце Делчев 

и РС 

„Полиция” 

гр.Гоце 

Делчев. 

месец януари Динева,Бо

жикова, 

Терзиев 

Председател

ят на 

комисия 

Присъствие на 

всички ученици  

от 7 и 8 клас и 

класните 

ръководители 

 

Среща с 

представители

те на фирмите 

„Пиринтекс 

продакшън” и 

„Пиринпласт” 

ЕООД 

 

месец февруари Адамова, 

Динева, 

Ванюшкин

а, 

Попаркова 

Председател

ят на 

комисия 

Присъствие на 

всички ученици  

от 7 и 8 клас и 

класните 

ръководители 

До 100.00 

лв за 

организир

ан превоз 

Посещения на 

групи по 

интереси на 

фирми и 

предприятия 

на територията 

месец март класните 

ръководите

ли 

Председател

ят на 

комисия 

Присъствие на 

всички ученици  

от 7 и 8 клас и 

класните 

ръководители 

 



на гр.Гоце 

Делчев. 

Запознаване на 

учениците от 7 

и 8 клас с 

наредбата за 

прием в 

средните 

училища. 

месец април 

 

класните 

ръководите

ли 

Председател

ят на 

комисия 

Присъствие на 

всички ученици  

от 7 и 8 клас и 

класните 

ръководители 

 

Запознаване на 

учениците от 7 

и 8 клас с 

изискванията 

за прием в 

средните 

училища извън 

гоцеделчевски

я регион. 

месец април председате

ля на 

комисията 

Председател

ят на 

комисия 

Присъствие на 

всички ученици  

от 7 и 8 клас и 

класните 

ръководители 

 

Среща на 

учениците  с 

родители с 

различни 

професии. 

месец май класните 

ръководите

ли 7 и 8 

клас 

Председател

ят на 

комисия 

Присъствие на 

всички ученици  

от 7 и 8 клас и 

класните 

ръководители 

 

Изготвяне на 

кът в училище 

за 

професионалн

о ориентиране. 

 

месец май класните 

ръководите

ли 7 и 8 

клас 

Председател

ят на 

комисия 

 Осигуряване на 

рекламни 

материали от 

всички средни 

училища 

 

Провеждане на 

родителски 

срещи с 

представители 

на средните 

училища от 

града с 

ученици от 7 и 

8 клас и 

техните 

родители с цел 

„Възможности

те на средното 

образование – 

условия и 

прием”. 

месец май класните 

ръководите

ли на 7 и 8 

клас 

 

Председател

ят на 

комисия 

Присъствие на 

всички 

родители от 7 и 

8 клас и 

класните 

ръководители 

 

Изготвяне на 

списък на 

хронично 

болни ученици 

от 7 и 8 клас. 

месец май мед.сестра Председател

ят на 

комисия 

Предоставяне 

на актуален 

списък от мед. 

сестра 

 



 

Среща с 

родители на 

хронично 

болните 

ученици от 7 и 

8 клас с цел – 

разясняване на 

условията и 

предимствата 

за прием след 

7 и 8 клас. 

 

месец май класните 

ръководите

ли на 7 и 8 

клас 

Председател

ят на 

комисия 

Присъствие на 

всички 

родители на 

хронично болни 

ученици  и 

класните 

ръководители 

 

Оказване на 

конкретна 

помощ на 

класните 

ръководители 

по 

професионалн

о ориентиране. 

 

постоянен председате

ля на 

комисията 

Председател

ят на 

комисия 

  

Провеждане на 

анкети от 

център за 

кариерно 

ориентиране 

гр. 

Благоевград 

съвместно с 

РУО 

Благоевград. 

според плана на 

Центъра и РУО   

 Председател

ят на 

комисия 

  

 

П Л А Н 

 ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

за учебната 2016/ 2017 година 

Председател: Елвира Караманова 

Членове: Антония Григорова, Невена Гушкова, Мария Мавродиева 

 

Стратегии в дейността на Комисията по квалификационна дейност: 

1. Повишаване на квалификацията и самоусъвършенстването на педагогическите 

специалисти. 

2. Усъвършенстване на придобити и придобиване на нови допълнителни 

компетентности. 



3. Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическите специалисти в 

съответствие със заеманата длъжност и възможност за планиране на 

професионалното му израстване и кариерно развитие. 

4. Създаване на условия за превръщане на училището в среда за изява чрез разгръщане 

на творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики. 

Основни приоритети: 

1. Самоусъвършенстване чрез вътрешно училищната система за квалификация. 

- Засилване работата по утвърждаването на методическите обединения като действена форма за 

самоусъвършенстване на учителите и създаване на система за съхраняване на документацията 

на методическите обединения. 

- Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на ученическите знанията  и 

разчупване на стереотипните форми на преподаване. 

- Създаване на условия за прилагане на новия закон и държавно образователните стандарти. 

-Повишаване на педагогическия капацитет за превръщане на професионалното обучение от 

базирано на  знания  в ориентирано към управление на компетентностите и насочено към 

последваща професионална реализация 

2. Самоусъвършенстване чрез извънучилищна квалификационна дейност, включване на -

педагогическите специалисти във форми на индивидуална квалификация, а именно: -

професионална педагогическа специализация, 

- специализация в конкретна научна област, 

-комплексен, тематичен и интерактивен курс. 

- придобиване на допълнителна специалност и педагогическа правоспособност там където 

липсва. 

3. Оптимизиране на педагогическата дейност чрез: 

-квалификационна дейност за актуализация на научната и методическа компетентност; 

- методически консултации с експерти от РУО – гр. Благоевград 

- актуализиране на педагогическите технологии; 

- участие в международна мобилност; 

-обмяна на добри практики в МО 

- изготвяне на самооценка – личностна и по методически обединения. 

 

Цели: 1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и 

създаване на мотивация за самоусъвършенстване на учителите за модернизиране на 

образованието в контекста на учене през целия живот и кариерно развитие. 

2. Проектиране и реализиране на адекватни модели за вътрешна и извънучилищна 

квалификация на учителите, с помощта на които да постигнем по-добро качество на 

преподаване  и развием  позитивна нагласа към по-нататъшното учене, критично мислене и 

творчеството . 



3. Чрез нововъведения в преподаването, ученето и оценяването на познанията да развием 

трансверсалните ключови умения и  допринесем за тяхното практическо приложение в унисон 

със стратегия „Европа 2020“ 

 

Задачи: 

1. Самоусъвършенстване на учителите чрез вътрешно училищната система за 

квалификация. 

2. Осъществяване на квалификационната дейност,  която да съдейства за успешното 

усвояване на учебното съдържание по предмети и развива уменията на учениците да решават 

проблеми.  

3. Стимулиране на учителите за ефективно използване на съвременни информационни и 

мрежови технологии за повишаване качеството на УВР и развиване и въвеждане на иновации в 

образователния процес. 

4. Създаване на  условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност, на 

взаимно доверие при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми. 

5. Засилване работата по утвърждаването на методическите обединения като действена 

форма за самоусъвършенстване и създаване на система за съхранение и споделяне опита на 

методическите обединения. 

6. Умело използване на механизмите на национални, оперативни и европейска програма 

„Еразъм плюс” и др. за мотивиране кариерното развитие на учителите.  

7. Използване самооценяването на ПОО като средство за повишаване квалификацията на 

педагогическия персонал. 

 

  

Дейности: 

 

Дейност Срок за 

изпълнен

ие 

Отговорни 

лица 
Контрол  Критерии 

за оценка 

Финанс

иране 

 

I 

Вътрешноквалификацио

нна дейност 

     

1. Комуникативна 

математическа 

грамотност. 

 

месец 

октомври 

2016 г. 

Хаджидимано

ва 

Председател 

МО  на 

учителите от 

културно-

образователн

а област 

математика, 

информатика 

и 

информацион

- - 



ни 

технологии, 

природни и 

обществени 

науки  

 

2. Комуникативни 

нарушения при деца 

и подрастващи. 

Седем маркера за 

говорни, езикови и 

комуникативни 

нарушения при деца 

и подрастващи. 

 

06.10.201

6г. 

Училищен 

логопед 

Председател 

на МО 

начални 

учители 

- - 

3. Открит урок по 

информационни 

технологии. 

 

месец 

ноември 

2016г. 

Велик Дунчев Председател 

МО  на 

учителите от 

културно-

образователн

а област 

математика, 

информатика 

и 

информацион

ни 

технологии, 

природни и 

обществени 

науки  

 

ДОС - 

4. Приемственост 

между начален и 

прогимназиален 

етап- път за 

преодоляване на 

стреса при 

учениците от 5 клас 

Месец 

ноември 

Е. Спириева, 

А. Маркова и 

Ц. 

Хаджидимано

ва 

Председател 

на МО на 

класните 

ръководители 

- - 

5. Иновативната 

канадска система за 

преподаване на 

математика в 

начален етап JUMP 

Math (урок по 

математика в 4 клас 

). 

22.11.201

6г. 

С. Тричкова Председател 

на МО 

начални 

учители 

ДОС - 



 

6. Обмяна на добри 

практики при 

преодоляване на 

конфликтни 

ситуации при 

обучение 

Месец 

ноември 

В. Сърбакова Председател 

МО ЦОУД 

- - 

7. „Развиване и изява 

на личностните 

качества и таланти 

на учениците”. 

месец 

декември  

2016г 

Учителите от 

МО на 

учителите от 

културно-

образователн

а област 

математика, 

информатика 

и 

информацион

ни 

технологии, 

природни и 

обществени 

науки  

 

Председател 

на МО  на 

учителите от 

културно-

образователн

а област 

математика, 

информатика 

и 

информацион

ни 

технологии, 

природни и 

обществени 

науки  

 

- - 

8. Запознаване и 

разучаване с 

членовете на МО на 

право тракийско 

хоро и тракийска 

ръченица с цел 

обучаване на 

петокласниците по 

новата учебна 

програма по ФВС. 

м.декемв

ри 2016г. 

Е.Спириева Председател 

на МО ХЕЦ 

ДОС - 

9. Помощни средства и 

технологии при 

работа с деца и 

ученици със СОП 

 

10.12.16г

. 

Ресурсен 

учител 

Председател 

на МО 

начални 

учители 

-  

- 

 

 

 

 

 

10. Ролята на 

проектната работа 

при дейности по 

интереси в ЦОУД 

Месец 

януари 

Я. Лазарова Председател 

МО ЦОУД 

- - 

11. В света на трудните 

деца 

15.02.201

7г. 

Педагогическ

и съветник   

Председател 

на МО 

- - 



начални 

учители 

12. Ролята на 

баскетболната игра 

за развитие на 

физическата култура  

на децата в училище 

– наблюдение на 

открит урок в  5 

клас. 

м. март 

2017г.                                                                        

И. Николов   Председател 

на МО ХЕЦ 

Утвърдени 

критерии 

- 

13. Арт терапията и 

децата със СОП 

 

15.03.201

7г. 

Ресурсен 

учител 

Председател 

на МО 

начални 

учители 

- - 

14. Полезни изкопаеми 

в България – открит 

урок в 4 клас. 

 

месец 

април 

2017 г. 

Димитър 

Агов 

Главен 

учител 

ДОС - 

15. Наблюдаване на 

клетки с микроскоп- 

лабораторен урок в 

4 клас. 

 

месец 

април 

2017 г. 

Василка 

Ванюшкина  

 Соня 

Божикова                                       

 

Главен 

учител 

ДОС - 

16. Повишаване на 

физическата култура 

и физическата 

дееспособност в 

часовете по лека 

атлетика - открит 

урок в 6 клас. 

м. април 

2017                                                                     

Б. Грошков   Председател 

на МО ХЕЦ 

ДОС - 

17. Учебният проект по 

физика като основен 

елемент на проектно 

базираното 

обучение.  

 

месец 

май 2017 

г. 

Тодор 

Хаджидимано

в 

Председате 

МО на 

учителите от 

културно-

образователн

а област 

математика, 

информатика 

и 

информацион

ни 

технологии, 

природни и 

обществени 

науки  

  

- - 



18. Споделяне на добри 

практики, нагледни 

пособия и помагала 

между членовете на 

МО  като 

предпоставка за 

ползотворен и 

спокоен учебен 

процес. 

 

постояне

н 

Педагогическ

и 

специалисти 

Главен 

учител 

- - 

19. Изнасяне на открит 

урок от всеки 

педагогически 

специалист / според 

анкетно проучване / 

Постояне

н 

Педагогическ

и 

специалисти 

Главен 

учител 

ДОС - 

20. Осигуряване на 

методическа 

литература: 

1. .Как да работим с 

хиперактивни 

деца./от серията 

малки книжки в 

помощ на 

учителя/-РААБЕ 

2. 2.Успешна 

работа с 

интерактивна 

дъска-

практическо 

ръководство-

РААБЕ 

3. Primary English 

Teacher`s Guide- 

издателство 

Pearson Longman 

4. Конструктивизм

ът в 

педагогиката, 

Книгата "Учене 

чрез 

сътрудничество" 

През 

учебната 

година 

Завеждащ 

библиотека 

ЗДАСД 

 

Директор - Главен 

счетово

дител 



от д-р Спенсер 

Кегън 

5. "Знам и 

мога"помагало за 

провеждане на 

заниманията по 

интереси на 

издателство 

Просвета 

6. Абонамент на 

списание 

National 

geographic 

7. Сугестопедия - 

десугестивно 

обучение 

Автор: Георги 

Лозанов,  

8. Сензорното 

възпитание по 

метода на М. 

Монтесори,  

9.  Ефективното 

учене 

Автор: Линда 

Добсън, 

10. Active grammar - 

elementary to 

advanced, 

изд.Klett 

11. Copy collection 

"Imaginative 

projects" 

Cambridge 

University Press 

,ISBN: 

9780521668057 

12.  "Надникни в 

човешкото тяло", 

Автор: Люън 

Коломбо, 

Издателство 

Просвета 



13. Четене с 

разбиране. 

Тренировъчни 

задачи за 4. клас 

по формата PISA. 

Автор: Стоян 

Иванов, Тина 

Велева. Одобрен 

със заповед № РД 

09-

219/27.02.2013 г. 

ISBN: 978-954-

01-2708-8 

14. Ръководство за 

изследване на 

детето - част I- 

Борис Минчев 

15. Ръководство за 

изследване на 

детето - част II - 

Борис Минчев 

16. Педагогическа и 

психологическа 

диагностика - 

Дина Батоева, 

Ели Драголова 

II 

Квалификационна 

дейност от 

обучителни органи 

     

21. Методология на 

груповата работа. 

Екипно и 

кооперативно учене 

в часа по БЕЛ 

Подходя

що време 

през 

учебната 

година 

Христина 

Попаркова 

ЗДУД - Главен 

счетово

дител 

22. Съвременни и 

интерактивни 

техники и 

методическото им 

прилагане в 

обучението по БЕЛ 

Подходя

що време 

през 

учебната 

година 

Ангелина 

Маркова 

ЗДУД - Главен 

счетово

дител 

23. Провеждане на 

методически 

обучения по чужд 

език, организирани 

Подходя

що време 

през 

Н. Динева 

Елена 

Адамова 

ЗДУД 

 

Председател

МО ЧЕ 

- Главен 

счетово

дител 



от Британски съвет и 

Руски център 

учебната 

година 

24. Повишаване на ПКС 

/ според анкетно 

проучване- 15 

педагогически 

специалисти / 

Постояне

н 

Педагогическ

и 

специалисти 

Комисия по 

квалификаци

онна дейност 

- Индиви

дуално 

25. Участия в 

конференции и 

публикации / според 

анкетно проучване- 

9 педагогически 

специалисти / 

Постояне

н  

Педагогическ

и 

специалисти 

Комисия по 

квалификаци

онна дейност 

- - 

26. Енергийно 

зареждане.  

Изнесено обучение с 

колектива на Първо 

основно училище 

Месец 

юни 

Комисия 

квалификаци

онна дейност 

ЗДУД - Главен 

счетово

дител 

27. Създаване на 

електронно учебно 

съдържание- 

пилотно внедряване 

на електронна 

образователна 

платформа 

През 

учебната 

година 

Председател 

на Комисия 

квалификаци

онна дейност 

Директор - Главен 

счетово

дител 

28. Задължително 

обучение за 

професионална 

квалификация по 

БДП на учители 

непреминали 

опреснителния курс 

на тема: „Методика 

на обучението на 

учениците по БДП“ / 

I- VIII  клас / 

През 

учебната 

година 

Председател 

на комисия по 

БДП 

ЗДУД - Главен 

счетово

дител 

29. Стратегии за 

управление на 

конфликти в 

училище  

През 

учебната 

година 

Председател 

на комисия по 

квалификаци

онна дейност 

ЗДУД - Главен 

счетово

дител 

VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА. 

РЕЗУЛТАТИ: 

1. Действаща система за квалификационна дейност в училище; 

2. Квалифицирани педагогическите специалисти, отговарящи на изискванията на съвременните 

условия; 

3. Високо мотивирани преподаватели за усъвършенстване на знанията, уменията и 

компетентностите им в контекста на ученето през целия живот. 



4. Активно преподаващи учители, чрез ефективно използване на съвременни информационни и 

мрежови технологии, чрез въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически практики в 

образователния процес. 

5. Делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, 

трудности и проблеми; 

6. Мотивирани за учене учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в 

съответствие с новите образователни изисквания. 

7. Действащи методически обединения като форма за самоусъвършенстване и професионално 

израстване на кадрите; 

8. Актуализиран регистър на проведените квалификационни дейности и популяризиране на 

резултатите от тях; 

9. Актуализирана  банка с нови  методически разработки  на учители . 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА. 

1. Критерии и индикатори за качествена оценка: 

- степен на прилагане от учителя на наученото от квалификацията, 

- приложимост на наученото, 

- влияние върху резултатите от обучението и възпитание на учениците, 

- влияние на резултатите от обучението върху цялостната дейност на училището, 

- реакциите на участниците за съдържанието и ползата на обучението, 

- промените в професионалната дейност в резултат от участие в обучението. 

2. Критерии и индикатори за количествена оценка: 

Брой участия в обучения: 

- на целия колектив, по методически обединения, взаимни и индивидуални /краткосрочни, 

продължаваща квалификация, вътрешно училищна и извънучилищна квалификация/ 

- видове квалификационни дейности – извънучилищни /регионални, национални и 

международни/, вътрешно училищни /институционални/, дистанционни, по национални и 

европейски програми, самообразование. 

VII. ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ. 

Съгласно Чл. 33 от Колективния трудов договор за системата на народната просвета от 

26.06.2014 год., годишните средства за квалификация на педагогическите кадри се определят в 

размер не по-малък от 1 % на сто от годишните средства за работна заплата на педагогическия 

персонал и се предоставят за включването на педагогическите кадри в квалификационни 

курсове, предварително съгласувани със социалните партньори, 

обсъждани на педагогически съвет и утвърдени от директора: 



1. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна 

година и са в размер на 1 % от годишния ФРЗ. 

2. Вътрешно училищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището. 

3. Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в рамките на 

бюджета на училището, дарения по волята на дарителя, средства от проекти и програми за 

квалификационна дейност, и др.; 

4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава 

финансовият лимит за квалификация в училището, при желание на преподавателя, 

финансирането става с лични средства. 

5. При наличие на изявено желание от определен учител за участие в квалификационен курс на 

собствени разноски, след съгласуване с директора на училището, да му се предоставя тази 

възможност. 

6. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално – квалификационна 

степен се заплащат от учителите. 

VIII. КОНТРОЛ. 

Директорът възлага контрола на изпълнение на плана за квалификационна дейност, както 

следва: 

В частта извънучилищна квалификация – на ЗДУД,. 

В частта вътрешно училищна квалификация - на главния учител. Проведения контрол главния 

учител описва в годишния си доклад пред ПС след края на учебната година. Регулярно 

докладва пред ПС за осъществени квалификационни дейности, резултати и приоритетите за 

вътрешна квалификация. 

В частта финансиране на квалификацията – на главен счетоводител.  

 

ПЛАН 

 

 

на комисията по хранене на учениците I-VI клас  

 за учебната 2016/ 2017 година 

 

Председател: Илиана Тодорова Мишева 

 

 

Членове: 

Лина Петкова 

Лина Панделиева 

Катерина Головодова 

Катя Цирова 



Алтънка Сотирова-Давидова 

Янка Терзиева 

Мария Мавродиева 

Мед. Сестра- 

 

Цели:  

1.1.Осъществяване на контрол относно здравословното хранене на учениците; спазване на 

действащите разпоредби. 

1.2.Изграждане на навици у учениците за здравословен начин на живот и поведение при 

хранене  на обществено място. 

Задачи: 

Здравословното хранене определя не само нормалния растеж и развитие на ученика, но и 

неговата работоспособност в обучението. Здравословно е разнообразното, балансирано и 

редовно хранене .Храненето на учениците трябва да се извършва съобразно: 

1. Наредба № 37 от 21 юли 2009 година, която посочва изискванията за осигуряване на 

здравословно хранене в ученическите столове и бюфети. 

 2. Да се приготвя в обекти, регистрирани по чл.12 от Закона за храните; 

 3. Да отговаря на изискванията , утвърдени в Наредба № 23 от 19 юли 2005 година за 

физиологичните норми за хранене на населението на МЗ;  

4. Да отговаря на изискванията на   НАРЕДБА № 9 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА 

СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЕЗОПАСНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕ, 

ПРЕДЛАГАНИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, УЧИЛИЩНИТЕ СТОЛОВЕ И ОБЕКТИТЕ ЗА 

ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО НА ТЕРИТОРИЯТА НА УЧИЛИЩАТА И НА ДЕТСКИТЕ 

ЗАВЕДЕНИЯ, КАКТО И КЪМ ХРАНИ, ПРЕДЛАГАНИ ПРИ ОРГАНИЗИРАНИ 

МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 60 ОТ 2012 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 

85 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 03.11.2015 Г.) 

5. Да отговаря на изискванията на  Наредба № 5 за хигиената на храните от 25.05.2006 на 

Министерство на земеделието и храните;  

6. Доставяната храна следва да бъде приготвяна съгласно сборника рецепти за ученическото 

столово хранене, издателство Техника, 2002год., одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012год. на 

МЗ и да се спазват изискванията за съответната възрастова група на учениците. 

 Това задължава фирмата, която ще осигурява храненето в І ОУ ,, Св. Св. Кирил и Методий“ в 

град Гоце Делчев, да се запознае с гореспоменатите наредби и да ги спазва 

Дейности: 

Във връзка с пълноценното и здравословно хранене на учениците от първи до шести клас, 

комисията по хранене при І ОУ,, Св. Св. Кирил и Методий“ в град Гоце Делчев, ще извършва 

следните дейности: 

 

3.1. Комисията по хранене да се запознае със Схемата ,,Училищен плод“  -2016 

и схемата“ Топло мляко“ 

     Съпътстващи педагогически мерки за придобиване на знания за: 

  - производство на зеленчуци и плодове у нас; 

 - значението на пресните плодове и зеленчуци за здравето и здравословното хранене на 

учениците; 

 - създаване и формиране на навици у децата за здравословно хранене. 

 Посочените педагогически мерки имат образователна и възпитателна страна. Да се 

прилагат от учителите и възпитателите в начален етап в часовете по: 

 - Околен свят – първи клас 



 - Околен свят втори клас 

 - Човекът и природата – трети и четвърти клас  

 - Час на класа 

 - Часовете в ЦОУД. 

3.2.Участва в изготвянето на месечното меню – съобразно   НАРЕДБА № 9 ОТ 16 

СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЕЗОПАСНОСТТА И 

КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, УЧИЛИЩНИТЕ 

СТОЛОВЕ И ОБЕКТИТЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО НА ТЕРИТОРИЯТА НА УЧИЛИЩАТА 

И НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КАКТО И КЪМ ХРАНИ, ПРЕДЛАГАНИ ПРИ 

ОРГАНИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 60 ОТ 2012 

Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 85 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 03.11.2015 Г. )  и  Наредба №37 от 21 юли 2009 

година. Определя  ден от седмицата, в който учениците ще получат плод за закуска, за което да 

бъдат уведомени класните ръководители, а те да сведат информацията до родителите на 

учениците. Изготвянето на менюто да става  ежемесечно в съответствие с действащите 

разпоредби и в присъствието на член от комисията. 

 

3.3.Ежедневно следи за изпълнението на менюто, както следва: 

за І – ви клас -  отговорник: Алтънка Давидова, Ил. Мишева, К. Цирова /обедно хранене/ 

II клас –отговорник Лина Панделиева , Катерина Головодова /закуска/ 

за ІІI  клас – отговорник: Янка Терзиева /закуска/ 

за ІV  клас – отговорник: Лина Петкова /закуска/ 

за І клас - отговорник : М. Мавродиева /закуска/ 

за V – ти клас – отговорник:  Учител ЦОУД  V – ти клас /обедно хранене/ 

за VI – ти клас – отговорник: :  Учител ЦОУД  VI – ти клас / обедно хранене/ 

3.4. Членовете на комисията и класните ръководители на І – IV клас да следят  за качеството и 

годността на продуктите, които ще бъдат използвани при приготвянето на храната. Порциите и 

грамажът да са съобразени с възрастта на децата и да отговарят на действащите наредби, 

свързани с храненето. 

3.5. Членовете на комисията и класните ръководители в начален етап ежедневно следят за 

спазване на хигиената при хранене в училищния стол при І ОУ ,, Св. Св. Кирил и Методий“, гр. 

Гоце Делчев. 

3.6. Комисията изготвя график за хранене на учениците, съобразявайки се с факторите в 

училище, с цел спокойно и безпрепятствено осъществяване на процеса както следва: 

График закуска: 

първи клас - закусват от  8 55 до  9 20    

втори клас -  закусват от 15 35 до 16 10 

трети клас – закусват от 15 00 до 15 20  

четвърти клас – закусват от 15 50 до 16 10   

График обяд: 

Втори, трети и четвърти клас – от 1200 до 1230   

Първи клас – от 1230 до 1300  

Пети и шести клас – след 1300  

Контролира се : 

-лична хигиена 

-хигиена на мястото на хранене 

-начин на сервиране 



-културно поведение по време на хранене; отношение към околните, към персонала, към 

учителите 

- хранене само в ученическия стол 

- да не се изнася храна извън стола / ако се наложи да става под ръководството на 

класните ръководители /  

-използване на салфетки за по – добра хигиена по времена хранене. 

  

Дейност Срок за 

изпълнение 

Отговорни лица Контрол  Критерии 

за оценка 

Финансиране 

 

Организира 

храненето за 

дните със 

специфична 

организация 

постоянен Комисията и 

класните 

ръководители 

   

Извършва 

допитване до 

класните 

ръководители 

относно 

консумацията 

на закуските и 

обяда  (доколко 

предлаганата 

храна се 

харесва от 

учениците) и 

вземане на 

необходимите 

мерки . 

 

постоянен Комисията, 

класните 

ръководители 

в начален 

етап и 

учителите на 

ЦОУД на VI – 

ти клас .  

 

   

. Периодично  

подменяне  

материалите 

свързани със 

здравословното 

хранене на  

таблото пред 

ученическия 

стол 

М.октомври- 

Ноември 

М.декември-

януари 

М.февруари-

март 

М.април-

май 

IV-a, б ,в ,г класове 

 

III-a ,б ,в класове 

 

II-а, б ,в ,г класове 

 

I-а, б ,в г класове 

  Закупуване на 

цветен картон 

лепило цветна 

хартия 

Отбелязване на 

Световния ден 

на храните – 16 

октомври. 

 

М.октомври Комисията по 

хранене 

   

.Изготвяне и 

представяне на 

презентация на 

М.март Янка Терзиева    



тема „Здрав и 

силен” пред 

учениците от I 

клас 

 

 

Комисията своевременно  да уведомява ръководството на училището за констатирани нарушения 

във връзка с храненето на учениците от училището, като представя констативни протоколи. 

 Хранене на учениците от І до VI  клас, които се обучават целодневно. 

Всеки класен ръководител от I- VI клас  уведомява  родителите за организацията и начина на 

плащане на обедното хранене. 

 

График на плащане: 

До 5 число за текущия месец . 

 

СТРАТЕГИЯ 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ПЪРВО ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ,  

ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

 

 

Съставил/и: 

Магдалена Цветкова – Бусарова – ПДУД 

 

Величка Писина – Златкова – главен 

счетоводител 

 

Утвърдил: Директор: 
Людмила 

Дерменджиева 
 

Дата на последна 

промяна: 
Септември 2016 г.   

А. Същност и цели на Стратегията за управление на риска 

Стратегията за управление на риска /СУР/ в е разработена на основание чл. 12 от Закона 

за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Тя е основен документ, който 

подпомага постигането на стратегическите цели на училището като посочва и конкретизира 

механизмите за управление на риска. 

СУР кореспондира със стратегическите цели на училището като се основава на жизнения 

цикъл на организацията, прилага системен подход чрез количествен метод. Методологията 

включва: 

От каква философия ще се ръководи – мисия на училището 

Процедура по анализ, планиране и мониторинг – стратегичсеки цели на училището 

Как ще се реализира практически – оперативен годишен план 

Настоящият документ се опира на следните принципи: 



Решенията на проблемите са инвестиция 

Образованието е за хората 

Информационната система е важна част от системата на образованието 

Ядрото на СУР вкючва задълбочено проучване и анализ на заплахите, като обръща внимание 

на профила на предполагаемите рискове в Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Гоце 

Делчев в условията на второстепенен разпоредител с бюджетни средства. Тя се прилага за всички 

в училище. 

Целите на Стратегията за управление на риска в училище са свързани с: 

 разбиране за процеса по управление на риска на организационни нива в училище. 

 изграждане на отговорност, свързана с управлението на риска. 

 управлението на риска като част от процеса по взимане на решения.  

 Постигане на съответствие с изискванията на чл.8 от Закона за финансовото управление и контрол 
в публичния сектор (ЗФУКПС) за Годишно докладване за функционирането, адекватността, 
ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол (СФУК). 

Настоящата Стратегия за управление на риска влиза в сила от датата на нейното 

утвърждаване и е в сила за три годишен период.  

Актуализирането на Стратегията за управление на риска се извършва на всеки три години, 

или при настъпване на съществени промени в рисковата среда.  

Комисия по управление на риска извършва постоянно наблюдение на процесите по 

управление на рисковете в училище, като съгласува проектите за актуализиране на Стратегията 

и модела за управление на риска с цел осигуряване на последователен подход към оценката на 

риска, основан на одобрени принципи и стандарти. 

 

Б. ПРОЦЕС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА  

І. Понятия 

Заплаха – всяко събитие, което потенциално може да нанесе вреда на организацията. Тя 

се превръща в риск, само когато е налице уязвимо място в системата. 

Видимост- мярка за интереса на външни обекти към системата. 

Риск - заплаха, която може да повлияе негативно върху постигне целите на организацията. 

Рискът се измерва с неговия ефект и с вероятността от настъпването му. 

Профил на риска –количествено измерване на степента на заплаха, видимост на 

заплахата, уязвимост на системата и оценка на последствията. 

Процес на управление на риска е последователността от действия на ръководството, 

насочени към изследване и въздействие върху съществуващите рискове.  

Система /модел/ за управление на риска е механизъм за вземане на решения, чрез който 

ресурсите се разпределят така, че да се получи оптимално третиране на риска.  

Риск апетит е степентта на риск, които може да бъде поет, за да бъдат постигнати 

стратегическите и оперативните цели и реакцията към него дали училището ще поеме, 

прехвърли, избегне или ограничи риска и второ, как и чрез какви дейности ще бъде изразена тази 

реакция.  

Риск рейтинг- остатъчен риск е резултат от стойността на риска и ефективността на 

контрола. Скалата на оценка е следната: 

1-15 – приемлив риск /рейтинг/ 

16-54- изисква внимание/рейтинг/ 

55-81- неприемлив/рейтинг/ 

 



ІІ. Отговорности 

Директорът и главният счетоводител отговарят за осъществяване на финансовото 

управление и контрол в организацията и конкретно финансовото обезпечаване на всички 

дейности, свързани с целите и задачите на училището. Те се отчитат пред ПРБК за своята дейност 

по отношение на финансовото управление и контрол. 

Директорът сформира комисия по управление на риска с цел гарантиране на постоянно 

наблюдение на процесите по управление на рисковете в училището. Комисията има за цел на 

сигнализира своевременно появата на заплаха за системата и предложи дейности за 

минимализирането и като риск. Рисковете се вписват в регистър като част от процеса на 

планиране. 

Отговорните лица преглеждат регистъра на рисковете и изготвят профил на риска, с 

последващи мерки. Съвместно с комисията по управление на риска информират служителите за 

актуалното състояние и плана за действие.  

Информация и комуникация. Необходима е на всички нива, за да се определи, оцени и 

отговори на риска. Информацията и ефективната комуникация води до ефективен вътрешен 

контроли постигане целите на стратегията за управление на риска. Комуникацията тече по 

вертикалните и хорионтални връзки на структурата на училището като най-важен канал се 

определя между ръководството и служителите. Предоставяната информация е наложително да 

бъде своевременна, уместна, актуална, точна, вярна и достъпна. 

Директорът трябва да има информация за най-важните рискове за училището по 

отношение реализирането на стратегическите цели и финансовата обезпеченост, както и за 

възможните загуби на бюджетни средства в част приход-разход. Директорът координира 

информацията за процеса на управление в подстрктурите на училището 

Мониторинг. Цялостният преглед на дейността на училището води до увереност, че 

въведените контролни дейности функционират според предназначението си и остават 

ефективни във времето. Мониторингът се осъществява при изпълнението на всяка конкретна 

дейност от стратегическия план на училището. 

Директорът носи отговорност за идентифицирането, оценката и управлението на рисковете, 

застрашаващи постигането на целите. Отговорностите включват следното:  

 Ефективното управление на персонала и поддържане нивото на компетентността му.  

 Идентифициране на значимите рискове и оценка на влиянието на тези рискове върху постигането на 

стратегическите и оперативните цели – анализ на средата и оперативен план за реализиране на 

дейностите 

 Въвеждане адекватни контролни дейности за управление на рисковете и осигурява ефективното им 

прилагане 

 Изготвяне на план за реализиране на дейностите от отговорните лица; 

 Изготвя доклад при изпълнението на дейностите от годишния план, които съдържа 

количествен и съдържателен анализ на дейността  

 Предприема действия за подобряване структурата и дейността на училището. 

 

ІІІ. Регистър на рисковете на ниво училище 

      Вписват се рискове, които има вероятност да засегнат системата относно безопасността и 

могат да доведат до сериозни негативни последици за ученици, родители и персонал, като: 



 финансови рискове; 

 възпрепятстване изпълнениетона стратегическите цели; 

 рискове за имиджа на училището; 

 рискове за репутацията на персонал; 

 проблеми, засягащи целите и функционирането на системата на всички нива.  

Рисковете се класифицират в следните Риск-клас: 

Управление и надзор – напр. Лоша комуникация от страна на ръководството; Липса на контакт 

с ръководството (освен с прякото ръководство); Неправилно взимане на решения/неподходящ 

процес по взимане на решения и неподходящо делегиране на правомощия; Липса на риск-

интелигентно взимане на решения; решенията се взимат без адекватно да се вземат предвид 

всички свързани рискове; Неспособност да се поставят под въпрос решенията и мнението на 

ръководството; Неспособност да бъдат наказани служителите в случай на неспазване на 

правилата.  

Стратегии и планиране – напр. Недостатъчни обществено значими инициативи; липса на 

достъпност в сградата; Неадекватна икономия на енергия; корупция; Негативни нормативни 

промени, регулации с негативен за дейността ефект; Финансов риск; Невъзможност за 

синхронизиране на функционалните стратегии и цели с по-общите стратегии на общината.  

Оперативна дейност и инфраструктура –напр. Лоша вътрешна организация и 

последователност на процесите; Неподходящо използване на ресурси; Непълноценно използване 

на нематериалните активи; Ненавременни, закъснели дейности по поддръжка и ремонт; 

Недостатъчен контрол на записите в главната книга; Неспазване на управленските решения и 

контрол; недобро разпределение на задачите; затруднен мониторинг; Недостатъчни 

предварителни проучвания в човешките ресурси; Неясни стратегии за комуникация и промяна в 

управлението; Неясно разпределение на правомощията; Неефективни програми за обучение и 

развитие на персонала; Критични данни не се архивират в помещения извън сградата; 

Неоторизиран достъп до лични данни; Ненавременна детекция и докладване на проблеми; 

Неспособност да се разрешават проблеми; Неспазване на клаузи и условия по споразумения; 

Неподходящи финансови контроли; Неефективна оценка на риска от съдебни дела; 

Непоследователни/противоречиви съобщения 

Съответствие- напр. Липса на програма за обучение, обхващаща цялата организация; Не са 

установени програми за осигуряване на съответствието и не се предприемат дисциплинарни 

мерки; Не са създадени подходящи политики и процедури; Прекомерни или хаотични, 

противоречащи си политики и процедури; Неподходящи или недостатъчни ресурси за 

ефективното докладване на проблеми; Не са установени необходимите контроли, които да 

ограничат идентифицираните рискове; Възнаграждението не е обвързано с персоналната 

отговорност 

Докладване – напр. неспазване на приложимото законодателство и нормативни изисквания; 

Липса на ефективен вътрешен контрол; Липса на разделение на отговорностите; Неправилно 

докладване. 

В.ЕЛЕМЕНТИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

 Стартовата позиция за извършване на цялстния процес на анализ на средата, 

идентифициране, определяне на контроли включва отговор на следните въпроси: 

Какви ресурси трябва да бъдат защитени-нашите ценности 



От какво трябва да бъдат защитени и вероятността заплахата да се случи- заплахата 

До какво ще доведе риска, ако се случи, краткосрочно или дългосрочно-въздействието 

Как конкретно да ги защитим- контролите 

Какво конкртно ни остава да направим – остатъчен риск 

 

І. Управлението на риска преминава на два етапа: 

Оценка на възможните загуби 

Избор на средства за свеждането им до приемливо ниво 

 

1.Оценка на възможните заплахи/ рискове - първи етап /Приложение 1/ 

Събиране на информация и идетифициране на рисковете, външни и вътрешни, 

застрашаващи постигането на целита на училището- брой ученици; промени в персонала; 

извършени проверки и предписания; промени в нормативни атове, регламентиращи дейността; 

промяна в информационните системи в системата; взцаимодействие в подструктурите на 

училището. Определяне и анализ на рисковете / SWOT /. 

Оценка значимостта на всеки риск, вероятност от появата му и влиянието, което ще 

окаже. Изготвяне на доклад от длъжностно лице за параметрите на риска. 

Категоризация на риска – висок, среден, нисък. Рискът е висок, когато не е покрит с 

контролна процедура. Среден-в известна степен е покрит с контролна процедура. Нисък- когато 

е покрит с контролна процедура с висока ефективност и липсват или има незначителни 

отклонения. 

Определяне интересите на училището относно толериране или намаляване на съответния 

риск. 

Идентификация на риска Оценка на вероятността за 

случване 

Измерване влиянието на 

риска 

.................. .................... ............... 

 

1.1. Методи за идентифициране 

Идентифицирането на рисковете в училището се извършва чрез 

 Фактически проверки на място; 

 Проверка на документи; 

 Писмени становища; 

 Въпросници; 

 Фокус групи; 

 Други методи по преценка на ръководството. 

1.2. Вероятност  

Представлява оценка на степентта на проява на риска по следната скала: 

1- не е вероятно да се прояви 

2- рядко се проявява 

5- възможна е проявата му 



6- вероятна е появата му 

9 – почти е сигурно да се прояви 

1.2. Влияние 

Оценката на влиянието е отговор на въпроса: Ако този риск възникне, какво ще бъде 

въздействието му върху постигането на целите ви?  

Първоначално се избира подход за оценка влиянието на риска - количествен/загуба на 

средства, брой нарушения, брой засегнати други звена и лица /, качествен- какви структури ще 

засегне; честота ня проявяване; видимост; безопасност за съществуване на системата; хипотеза 

за последствия и отражението върху изпълнението на целите на училището. 

Скала за оценка: 

1- несъществено влияние върху системата 

2- малко влияние върху системата 

5- умерено влияние върху системата 

6- съществено влияние върху системата 

9-   изключително голямо влияние върху системата 

При оценяване степента на влияние на риска се имат предвид следните аспекти от 

функциониране на подструктурите: 

 Дейности; 

 Ресурсно осигуряване; 

 Организация на процесите; 

 Степен на постигане на целите, система за отчитане и докладване на резултатите; 

 Въздействие на външни фактори върху подструктурата; 

 Участие на подструктурата в комуникационните процеси в училището; 

 Изпълнение на предписанията от предходни проверки. 
2. Избор на средства за свеждането на риска до приемливо ниво- втори етап 

Определяне на конкретни контролни дейности, съобразно възникналия риск. 

Контролните дейности са отговорност на ръководителите на всички управленски нива и 

подструктури. Тези дейности са: 

 Превантивни, тези които възпрепятстват възникването на нежелани събития; 

 Констативни, тези които се установяват като появили се и се докладват на 

отговорното длъжностно лице; 

 Корективни, целящи да поправят последиците от настъпилите нежелателни 

събития. 

Изготвя се доклад, включващ описание по следните параметри: 

№ 
Параметри на риска Описание на параметрите 

1 Обхват на риска Описание на обхвата на събитията,вид, връзка с 

други обстоятелства 

2 Характер на риска Свързан със стратегията, оперативно изпълнение 

на дейността, финасов или друг във връзка с 

последствията, до които води 



3 Фактори, кито влияят на риска Групи хора, ситуации, както и описание на 

възможните следствия от тяхната дейност 

4 Количествена характеристика 

на риска 

Количествена прояман , до която води риска 

5 Праг на поносимост Степен, която може да бъде понеселена при 

„реализиране „ на риска 

6 Механизми за контрол и 

управление на риска 

Мерки за овладяване, стопиране и пренасочване на 

риска 

7 Мерки за предотвратяване на 

повторно стартиране на същия 

риск 

Конкретни дейности за подобряване и 

предотвратяване на риска; мерки за подобряване 

функционалната и стратегическата структура на 

училището. 

8 Стратегия за реализиране на 

мерките 

Стъпки за изпълнение на мерките 

 

 

ІІ. Методи за управление на риска/реакция към риска/ 

 Ограничаване на риска. Това е метод за изграждане на контроли/контролни дейности/, 

предоставящи разумна увереност за ограничаване на риска в приемливи граници в зависимост 

от значимостта на риска. Рисковее при този метод се наблюдават периодично. 

 Прехвърляне на риска. Използва се когато рискът е оценен като висок и трябва да бъде 

„прехвърлен” към друга организация. Класически пример е застраховането. 

 Толериране на риска. Метод при рискове, които имат незначително влияние върху 

постигане на целите или ползите от предприемане на действия са многократно по-високи от 

очакваните ползи. Рискът се приема, но се наблюдава постоянно, тъй като е възможно различни 

фактори да променят неговата степен. 

Прекратяване на риска. В определени случаи рискове могат да се намалят или 

ограничат до приемливо равнище, единствено чрез прекратяване на дейността. Бездействието 

също може да е риск, защото при него не могат да се постигнат целите.  

Настоящата стратегия подлежи на мониторинг от първостепенния разпоредител с 

бюджетни средства, както и промяна при изменение на обстоятелствата и/или нормативните 

актове. 

Г.План за действие 

1.Разработване на контролни дейности  

За рисковете, за които е избрана реакция „Ограничаване”, се прилагат контроли, насочени 

към:  

 ефективността на действащата организационна  структура; 

 приетите политики и процедури за постигане на планираните резултати и цели. 



 осигуряване спазването на нормативната рамка; 

 спазване на етичните принципи; 

 съответствие на дейностите с установените правила; 

 спазване на политики, процедури и договори.  

 затягане на финансовата дисциплина,т.с.  прякото одобрение на ръководството 

 Стриктно осчетоводяване съгласно законовите изисквания  

 Защита на активите 

 На базата на избраната реакция на рисковете се определят съответните  дейности от 

превантивен, констативен или корекционен характер, които се вписват в Плана за действие 

/Приложение №4/. Броят и обхватът на контролните дейности трябва да е достатъчен, за да 

даде увереност, че съществените рискове са ограничени до приемливи нива. Например: 

 нива и процедури за разрешаване и одобрение; 

 система за двоен подпис; 

 докладване и проверка на дейностите и оценка на операциите; 

 сигурност и защита на активите и информацията; 

 разделение на отговорностите по начин, който не позволява един служител едновременно 

да има отговорност за одобряване, изпълнение, осчетоводяване и контрол; 

 правила за достъп до активите и информацията; 

 предварителен контрол за законосъобразност; 

 процедури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции; 

 процедури за мониторинг / наблюдение; 

 правила за управление на човешките ресурси; 

 правила за документиране на всички операции и дейности; 

 контроли в областта на информационните технологии (ИТ контроли); 

2.Анализ на разходите и ползите от  контрола   

- определяне на влиянието от въвеждането на новите или подсилените контроли; 

- определяне на влиянието от невъвеждане на контролите. 

3.Дефиниране на специфични дейности за ограничаване или третиране на риска и ясно 

определяне на роли и отговорности  

Планът за действие има следните характеристики: 

 Включва ясно дефинирани индивидуални и групови отговорности; 

 Предвижда стриктни крайни срокове за изпълнение; 

 Мотивира служителите и създава чувство за лична отговорност . 

 Определя и разграничава функциите, свързани с ръководството, изпълнението и надзорна 

на дейностите, както и линиите на докладване между тях; 

 Позволява лесно и обективно проследяване на изпълнение 

Срокът за представяне на плана за действие за следващия отчетен период е до 15.11. на 

текущата година.  

      4.Мониторинг и докладване 

Използваните техники с цел да се подпомогне процесът по мониторинг (наблюдение) на 

рисковете са: 



 Идентифициране и проследяване на показателите за риска, които могат да действат като 

системи за ранно предупреждение. 

 Напредъкът по отношение на ограничаването на риска следва да бъде обсъден на  срещи 

във всяка една структура в срок  до 15.10. на текущата година. 

 Всяка организационна структура трябва да докладва за прогреса по изпълнението на 

годишния план за действие за предходната година, на кмета на общината в в срок до 28.02. 

на следващата година.  

Форма и съдържание на докладите 

Минималните изисквания по отношение съдържанието на докладите за управлението на 

риска във всяка структурна единица са: 

 Ясно описание на риска, включително на контекста на риска; 

 Целта, на чието постигане влияе; 

 Оценката на влиянието, вероятността, стойността на риска, рейтинга и на остатъчния 

размер на риска; 

 Съществуващи контроли за отговор на риска; 

 Предложената стратегия за намаляване на остатъчния риск с допълнителни 

действия/контроли; 

 Собственик на риска. 

Оценка се прави само за идентифицираните рискове, които са описани в колона №4 в 

съответствие със съществуващите контролни дейности от колона №8. Колона №8 се попълва, 

като в нея се описват контролите които са действали преди периода, за който се съставя регистъра 

на риска.  

   ІІІ.Контрол върху остатъчен риск 

 След като се определи стойността на риска като средно аритметично от оценките на 

влиянието и вероятността следва съдържателна преценка на това, дали сме в състояние и доколко 

можем да контролираме този риск, ефективни и адекватни ли са контролите, които предвиждаме 

или трябва да бъдат актуализирани.  

Ефективността и адекватността на контрола се определят по следната скала: 

1- трябва да направим много по-малко 

3-трябва да правим по-малко 

5-усилията, които полагаме за този риск са напълно адекватни 

7-трябва да направим повече 

9-трябва да направим много повече 

В риск регистъра попълването на тези данни ще определи окончателната степен на риска, т.с дали 

е приемлив или не със съответните изискуеми действия.  

Настоящата стратегия подлежи на мониторинг от първостепенния разпоредител с бюджетни 

средства, както и промяна при изменение на обстоятелствата и/или нормативните актове. 

Риск регистрите на всяко структурно звено се представят от съответния ръководител пред 

Комитета по оценка на риска веднъж годишнодо 01.09., заедно с представянето на целите, 



описани в годишния оперативен план на структурата. Отговорен за представянето им е 

ръководителят на всяко структурно звено. 
Приложение 1 

Процес по управление на риска  

Стратегически план на училището за период от три години 

Годишен оперативен план – ежегодно 

План за действие, съгласно идентифицираните в стратегическия план заплахи/рискове – 

на три години или при необходимост 

 

SWOT 

    

Вътрешни фактори Силни страни Слаби страни Идентифицирани 

рискове/виж 

регистъра 

Материална база 

Сграден фонд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилежащи площи 

 

 

 

Технически средства 

В много добро 

състояние 

Ремонтирана и 

иновирана 

Възможност за 

разлини 

допълнителни 

дейности 

 

 

Спортни и други 

мероприятия 

 

 

Оборудване-

медии, екрани, 

бели дъски 

Значителни разходи 

за подържане 

 

Значителни разходи 

за поддържане 

 

 

 

 

 

Затруднен контрол 

и охрана 

 

 

Изискват обучение 

за използването им 

 

Невъзможност за 

големи инвестиции 

Неподходящо 

изполване на 

материалните ресурси 

Ненавременни, 

закъснели дейности по 

поддръжка и ремонт 

 

 

 

 

 

 

Неефективни 

програми за обучение 

и развитие на 

персонала 

Загуба на 

информация, поради 

отсъствие на 

архивиране 

Помещения/класни 

стаи/кабинети/адми

Обновени  и 

оборудвани 

Недостатъчен 

контрол при 

използването им 

Непълноценно 

използване на 

ресурсите 



нистративни 

помещения 

 

 

 

 

 

Помещения СОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложни -столова 

  

Класна система 

Опазване на 

имуществото  

Разпределени 

отговорности 

 

Възможност за 

специализирани 

занимания 

Развитие на 

потенциала на 

деца със СОП 

Безопасност за 

децата 

 

Топла храна и 

закуска 

 

 

 

 

 

 

Недостатъчно 

подготвени кадри за 

работа с деца със 

СОП 

 

 

 

 

 

 

Усложняване на 

организацията- 

допълнително 

време за учителите 

да хранят децата 

 

 

 

 

 

 

 

Неспособност да се 

разрешават проблеми 

Човешки ресурс- 

Педагогически 

персонал 

Силни страни Слаби страни Идентифицирани 

рискове 

Човешки ресурс-

непедагогически 

персонал 

Разпределени 

отговорности 

Изпълнение на 

задълженията 

 

  

Човешки ресурс- 

Педагогически 

персонал 

 

 

Със съответнато 

образование и 

квалификация 

Мотивирани  

Разширяват 

спектъра на 

Застаряващ  

Незаинтересованост 

към процеса на 

взимане на решения 

 

 

Назначаване на хора 

не за тази професия 

И съотвтно 

намаляване броя на 

учениците 

Непоемане на 

отговорност 



 

 

 

 

 

Админситрация 

Стил на ръководство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планиране на 

дейностите 

 

 

 

Финансово 

управление 

 

 

умения и 

способности 

 

 

Неформални 

взаимоотношения 

Възможност за 

независимо 

вземане на 

решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирани 

значими дейности 

 

 

Професионализъм 

и отговорност 

Стриктоно 

спазване на 

изисквания и 

процедури 

 

 

 

Объркване на 

работа със 

забавление 

Прехвърляне на 

отговорност при 

вземане на решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планиране по 

вертикала 

Ограничени 

допълнителни 

приходи 

 

Недостатъчен 

финансов ресурс 

поради срив в 

банковата система 

 

 

 

Неспособност да се 

поставят под въпрос 

решенията и мнението 

на ръководството 

Непълноценно 

използване на 

нематериалните 

активи 

Неспазване на 

управленските 

решения и контрол  

Ненавременна 

откриване и 

докладване на 

проблеми  

Неизпълняване на 

задълженията 

Неподходящо 

делегиране на 

правомощия 

Неправилно взимане 

на 

решения/неподходящ 

процес по взимане на 

решения и 

неподходящо 

делегиране на 

правомощия 

Решенията се взимат 

без адекватно да се 

вземат предвид 

всички свързани 

рискове 

Неспособност да бъдат 

наказани служителите 

в случай на неспазване 

на правилата.  

Недостатъчно 

публични инициативи  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Информация, 

процедури и 

комуникация на 

нивата 

 

 

 

 

 

Мониторинг и 

контрол 

Икономичност при 

разходване на 

средства 

Точно планиране 

на ресурсите 

 

Наличие на 

разписани и 

практични 

процедури  

 

 

 

 

Застъпване на 

информацията и 

дублиране на 

дейности или 

обратното-

неизпъление, 

поради неяснота 

при 

разпределението 

 

Затруднения при 

поддръжка на 

активите 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хаотичност на 

протичане на 

информацията-

несвършена работа 

или извършена от 

няколко човека. 

Загуба на информация 

Непоследователност в 

обмена на 

информация 

Неефективни 

процедури 

Ученици  

Малцинства 

СОП 

 

Административна 

политика, 

насочена към 

детето и за детето. 

Индивидуален 

подход в 

обучителния 

процес 

Намаляване общия 

брой на учениците. 

Преместване на 

ученици порди 

увеличаване на деца 

с проблеми и от 

малцинствата.  

Намаляване на 

средствата за 

издръжка 

Спад в нивото на 

образованост 

Оттегляне на деца с по 

високо ниво на 

потенциял 

Външни фактори възможности ограничения Заплахи/рискове 

Политическа среда-

стабилност, 

финансови 

отношения с 

държавата/община 

Относително 

постоянство на 

системата 

Централизиране на 

изборите в учебни 

планове; 

неподходящи 

управленски кадри  

Затруднения в 

комуникацията 

Невъзможност за 

поставяне на 



 проблеми и 

решаването им 

Централизиране на 

системата 

Културна област-

морал и др. 

 

Персонализиране 

на изборите 

Широк спектър на 

възможности за 

развитие на 

способности 

Информационните 

канали са насители 

с противоречия 

Образованието не е 

сред значимите 

ценности 

Промяна в ценности 

Дисбаланс в цели на 

възпитание и 

реалности 

Намаляване броя на 

учиниците 

Негативизъм към 

училището като 

институция 

Правова – 

нормативна уредба 

 

Ясни правила и 

норми 

 

Силно ограничаване 

на иновативността в 

обучението 

Съществуване на 

институцията за 

институцията 

Бюрократизъм  

беззаконие 

Негативни 

нормативни промени, 

регулации с негативен 

за дейността ефект 

Работа с документи, не 

с хора 

Обезсмисляне на 

наказанията 

Икономическа –

трудова заетост 

 

Пазарна 

икономика 

Увеличаване на 

неквалифициран 

труд и 

обезсмисляне на 

обазованието 

Стеснен пазар на 

труда 

Родителите търсят 

препитание извън 

страната 

Промени в 

макроикономическата 

среда 

Финансов риск 

Грижата за децата е от 

трети лица 

Обезценяване на 

образователните 

документи 

Социална-семейство  

 

Родителят има 

право 

Нормативна база 

свързана с детето 

Абдикиране на 

родителите  

Непълни семейства 

 

Вмешателство на 

неоторизирани нива 

 

Демографски-брой 

ученици 

 Намаляване на броя 

на учениците 

Финансов риск 



 

Институционална-

взаимоотношения с 

институциите 

 

Всеобхватност на 

грижите за децата 

Възможност да 

координираш 

действията 

 

Политически нюанс 

на разпоредбите 

Претрупани учебни 

програми 

Вмешателство в 

политически контекст 

Обезценяване на 

образованието 

 

Неоторизиран достъп 

до лични данни 

 

Технологична  

 

Подобрено 

качество на 

обучението 

Увеличаване 

времето за 

подготовка на 

преподаването  

Неподготвени кадри 

за работа с технологии 

 

На база извършен SWOT анализ и приети училищни стратегии, програми, планове са 

определени следните стратегически цели на Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” за периода 

2016-2019 година: 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: 

Разработване и утвърждаване на единна и непротиворечива система за ефективно управление на 

институцията. 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: 

Изграждане на училищен механизъм за адаптиране на ученика към училищната средата. 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: 

Управление на образователния процес чрез внедряване на ефективна система за обучение и 

учене, ориентирана към мислене. 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4: 

Изгражадане на училищни политики за възпитание и социализиця на учениците. 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5: ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Разработване и утвърждаване на система от специални мерки за училищно партньорство, 

съдзаваща социална ангажираност и отговорности на педагогическите специалисти при  работа с 

родители, ученици и общественост. 

Цели на стратегията за управление на риска 

1. Утвърждаване на подход за идентифициране, оценяване и докладване на рисковете, 

застрашаващи постигането на целите на училището. 

2. Утвърждаване на методология за анализиране на контролните дейности, намаляващи 

рисковете до приемливи нива. 

3. Ясно разделение на отговорностите по управление на риска, включително и 

докладванеза изпълнението им. 

4. Осигуряване на информираност на служителите на училището за приетите процедури за 

управление на риска. 

5. Финансова дисциплина  

 



Таблица за определяне на рисковете в дейността на Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий 

„ за периода 2016-2019 година: 

РИСКОВЕ, ЗАТРУДНЯВАЩИ ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ 

№ Наименовение 

и/или характер на 

риска 

Описание на 

конкретните 

рискове 

Дейности за 

намаляване на 

риска 

/планирани 

мерки за 

подобрение/ 

Отговорни 

длъжностни 

лица 

Срокове за 

изпълнение 

І Управление и 

надзор 

    

 Неправилно 

взимане на 

решения/неподходя

щ процес по 

взимане на 

решения и 

неподходящо 

делегиране на 

правомощия 

Продуциране 

на проблеми 

Сформиране на 

работни групи 

Директор 

Пом. 

директори 

постоянен 

 Решенията се 

взимат без 

адекватно да се 

вземат предвид 

всички свързани 

рискове 

Работа с 

документи, не с 

хора 

Документиране 

на решенията 

Директор постоянен 

 Неправилно 

функциониране на 

системата за 

документооборот 

загуба на време Изработена 

процедура 

Директор 

Пом. 

директори 

Технически 

секретар 

При 

възникване 

на 

необходимо

ст 

 Неспазване 

правилата и 

процедурите по 

СФУК 

Забавяне 

изпълнението 

на конкретна 

дейност 

 

Анализ на 

причините и при 

нужда промяна в 

процедурите 

Директор, 

главен 

счетоводител 

постоянен 

ІІ Стратегии и 

планиране 

    



 Негативни 

нормативни 

промени, 

регулации с 

негативен за 

дейността ефект 

Попадане в 

капана на 

„бюрократизма

”  

Поддържане 

актуални 

контакти със 

значими „други”  

Синдикални 

ръководител

и 

Директор  

постоянен 

 Невъзможност за 

синхронизиране на 

функционалните 

стратегии и цели с 

по-общите 

стратегии – звена с 

аработа с деца със 

СОП 

 

 

Намаляване на 

средствата за 

издръжка 

Спад в нивото 

на образованост 

Оттегляне на 

деца с по 

високо ниво на 

потенциал 

Разработване на 

индивидуални 

програми и 

гъвкав подход 

преподавате

лите 

при 

необходимо

ст 

 Финансов риск Невъзможност 

за големи 

инвестиции 

Неподходящо 

използване на 

материалните 

ресурси 

Ненавременни 

дейности по 

поддръжка и 

ремонт 

Отпадена на 

ученици от 

училище 

Спазване на 

законовите 

рамки 

Прецизно 

използване на 

средствата и 

документиране 

Използаване на 

зоконовите 

възможности за 

санкциониране 

на родители 

Инициативи 

сред локалната 

общност 

Директор  

Пом. дир. 

АСД 

Главен 

счетоводител 

постоянен 

 Недостатъчно 

обществено 

значими 

инициативи 

Намаляване 

средствата за 

издръжка 

Годишен план  и 

отчет на 

изпълнението 

Директор  ежегодно 

 Неефективни 

програми за 

обучение и 

развитие на 

персонала 

Неподготвен 

персонал за 

работа при 

специфични 

условия 

Обучение за 

работа с 

технологии 

Директор 

Комесия по 

квалификац

ионна 

дейност 

ежегодно 



 Със специфични 

групи и 

проблеми 

 Загуба на 

информация, 

поради отсъствие 

на архивиране 

Дублиране на 

един и същи 

документ 

„ Загуба на 

документ” 

Загуба на време 

за 

възстановяване 

на документ 

Функционално 

разпределение на 

процедурите 

Пом. 

директори 

Домакин 

Техн. 

секретар 

ежегодно 

ІІ

І 

Оперативна 

дейност и 

инфраструкутра 

    

 Непълноценно 

използване на 

ресурсите 

Спадане 

ефективността 

на работа 

Финансови 

загуби поради 

намаляване на 

ученици 

Банка с 

информация за 

умения  

Извънкласни 

дейности 

Мария 

Калинова 

ежегодно 

 Ненавременна 

детекция и 

докладване на 

проблеми 

Хаос в работата Точно и ясно 

разпределение на 

функциите и 

задълженията – 

длъжностни 

характеристики 

Пом. дир. 

АСД 

Работни 

групи 

постоянен 

 Неоторизиран 

достъп до лични 

данни 

Нарушаване на 

личните данни 

Стриктно 

спазване на 

разписаните 

процедури 

Администрат

ивно 

ръководство 

постоянен 

 Решенията се 

взимат без 

адекватно да се 

вземат предвид 

всички свързани 

рискове 

 

Неефективни 

процедури 

Разработване на 

структурна и 

функционална 

система 

Директор  За три 

години 



 Неспособност да 

бъдат наказани 

служителите в 

случай на 

неспазване на 

правилата.  

 

Игнориране на 

задачите 

Процедура за 

мониторинг и 

контрол 

Пом. 

директори 

постоянен 

 Дисбаланс в цели 

на възпитание и 

реалности 

Деструктивно 

поведение 

Гражданско 

образование 

Педагогичес

ки съветник 

ежегодно 

 Неспособност да се 

разрешават 

проблемите 

Мултиплицира

не на проблем 

Работни групи Директор  При 

необходимо

ст 

 Централизиране на 

системата 

Затруднена 

комуникация и 

невъзможност 

за поставяне и 

решаване на 

проблеми с по 

високи нива на 

системата 

Идентифициране 

на възможни 

ниши 

Директор  ежегодно 

І

V 

Съответствие      

 Липса на програми 

за обучение за 

цялата 

организация 

Невъзможност 

за вземане на 

оперативно 

решение 

Квалификационе

н план 

Директор  ежегодно 

 Неспособност да се 

поставят под 

въпрос решенията 

и мнението на 

ръководството 

Непоемане на 

отговорност 

Разработване на 

оперативни 

процедури  

Председател

и на МО и 

комисии 

постоянен 

V Докладване     

 Липса на 

ефективен 

вътрешен контрол 

Неизпълнение 

на 

задълженията 

Затягане на 

трудовата 

дисциплина 

Администрат

ивно 

ръководство 

Постоянен 

 Ненавременна 

детекция и 

докладване на 

проблеми  

Лош имидж на 

училището 

Система за 

решаване на 

проблеми , а не 

Председател

и на МО и 

комисии 

При 

необходимо

ст 



 отстраняването 

им 

 Неподходящо 

делигиране на 

правомощия 

Поемане на 

чужда 

отговорност 

Ясни и 

конкретни 

разпоредби 

Директор  постоянен 

 

 

ПЛАН 

На Комисията по етика 

за учебната 2016/ 2017 година 

Председател: Янка Терзиева 

Членове: Лина Петкова 

                Мариана Пиронева 

                Невена Гушкова 

                Стойна Москова 

 

Стратегии в дейността на методическото обединение: 

4. Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца в 

Първо основно училище ,,Св. Св. Кирил и Методий“ и взаимоотношенията между 

членовете на колектива. 

5. Комисията по етика представя основните ценности и принципи, които работещите с деца 

трябва да знаят и спазват в своята практика; утвърдява волята и стремежа на работещите 

с деца за етичност в практическата им дейност; 

6.  Насочват поведението и подпомагат работещите с деца в решаването на етични дилеми, 

които срещат в своята практика; 

7. Да се очертаят моралните отговорности на работещите с деца: към детето, към семей-

ството, помежду им и към обществото. 

 

Основни приоритети: 

6. Възпитание в отговорност и дисциплина. 

7. Ангажиране на родителската общност като подкрепа на целите на училището. 

8. Утвърждаване на работата в екип сред учителската колегия. 

9. Осигуряване на ред и дисциплина  чрез спазване на всички норми и правила в училище. 

10. Въвеждане на политика на обществен, училищен диалог между учители, ученици, 

родители. 

11. Изисквания за лична отговорност и спазване на дисциплина към всички участници в 

УВП. 

12. Професионално поведение на учителите. 

 

Цели:  

7.  Работата на Комисията по етика е да създава и контролира спазването на  етичните 

норми и правила в Първо основно училище ”Св.Св.Кирил и Методий” ,които защитават 

интереса и морала на работещите в училището. 

8. Да утвърди основните ценности, норми и принципи на поведение, които работещите с 

деца трябва да знаят и спазват в своята практика.  



9. Да укрепи авторитета на учителите и общественото доверие към училището, като 

институция.  

10. Да утвърди волята и стремежа на работещите с деца за етичност в образователно-

възпитателния процес.  

11. Да насочва поведението и подпомага работещите с деца в решаването на етични дилеми, 

които срещат в своята практика.  

12. Да очертае моралните отговорности на работещите с деца: към детето, към семейството, 

помежду им и към обществото.  

 

Задачи: 

9. Контрол върху спазването на Етичния кодекс; 

10. Решаване на спорове и конфликти на интереси; 

11. Отчитане на резултатите от работата на комисията; 

 

Дейности: 

 

Дейност Срок за 

изпълнение 

Отговорн

и лица 

Контрол  Критерии 

за оценка 

Финансиран

е 

 

 

Комисията по етика 

се запознава с 

етичния кодекс на 

училищната 

общност в Първо 

основно училище 

,,Св. Св. Кирил и 

Методий“ , гр. Гоце 

Делчев, разгледан от 

комисия в състав:  

Ангелина Маркова, 

Мария Менова, Лина 

Петкова, Стойна 

Москова и Янка 

Терзиева – внесли 

промени и 

предложили 

окончателен вариант 

за представянето на 

етичния кодекс на 

първото заседание 

на ПС на училището. 

 

 

 

м. септември 

(07.09.2016г) 

   

Янка 

Терзиева 

 

Директор на 

Първо 

основно 

училище 

 

1.Спазване 

на срока 

 

 

Не се нуждае 

от финансира-

не 

Подготвяне  и  

поставяне на кутия 

за мнения, 

препоръки, жалби на 

видно и достъпно 

 

20.09.2016г. 

 

 

 

 
Стойна 

Москова                          

 

Председател 

на КЕ – 

Янка 

Терзиева 

1.спазване 

на срока. 

2.естетич-

ен вид 

3. избор на 

Не се нуждае 

от финансира-

не 



място в училищната 

сграда.                            

 място 

Изготвяне на 

тетрадка- регистър  

за постъпили жалби. 

 

30.09.2016 

 

 

 

 

Янка 

Терзиева 

 

Директор на 

Първо 

основно 

училище 

1.Спазване 

на срока. 

 

 

4. Комисията по 

етика може да 

представя материали 

на учениците, 

свързани с празници 

и исторически 

личности, по 

подходящ начин – 

табла, презентации, 

радиопредаване и 

др., ако прецени, че е 

необходимо и е във 

връзка с 

утвърждаване на 

етичните ценности 

на учениците. 

 

 

постоянен 

 

Членовете 

на 

комисията 

 

Председател 

на 

комисията 

по етика 

1.актуално

ст 

2.естетичен 

вид 

3.точност 

на 

информаци

ята 

4.падходящ 

начин на 

представян

е 

 

Финансови 

средства за 

материали 

( картон, 

принтиране, 

лепило) 

 
Комисията по етика 

следи за 

постъпването на 

жалби и реагира 

своевременно при 

наличие на такива по 

предварително 

приетия ред в плана 

на Комисията по 

етика. 

 

 

 

 

постоянен 

 

 

Членовете 

на 

комисията 

 

 

Председател 

на 

комисията 

по етика 

1. 

приемане 

на 

постъпи-

лите жалби 

в срок 

2.спазване 

на 

процеду-

рата по 

разглеждан

е на жалби 

 

Не се нуждае 

от финансира-

не 

Отчет на 

извършената 

дейност 

 

ежемесечно 

и годишен 

 

Янка 

Терзиева 

 

Директор на 

Първо 

основно 

училище  

1.спазване 

на срока 

2.верност 

та 

информаци

ята 

Не се нуждае 

от финансира-

не 

 

Процедура при постъпване на жалба: 

 

Ход на процеса: 

1.Подаване на жалба от засегнатия до Комисията по етика. 

2.Въвеждане в регистъра. 

3.Първоначален преглед на жалбата от председателя и членовете на Комисията. 



4.Консултиране с членовете на комисията и отхвърляне. 

5.Уведомяване на жалбодателя. 

6.Изпращане на жалбата до засегнатата страна до искане на становище и разглеждане на 

становището. 

7.Оттегляне на жалбата. 

8.Осигуряване на медиатор. 

9.Подготовка на случая за разглеждане. 

10.Разглеждане на писмените материали. 

11.Представяне на гледните точки на заинтересованите страни. 

12.Обсъждане в комисията след изслушване на заинтересованете страни. 

13.Гласуване и вземане на решения. 

14.Изготвяне и подписване на протокол. 

15.Обявяване на решението и вписване в регистъра. 

16.Архивиране на жалбата. 

17.Лицето, подало жалба, получава отговор в десетдневен срок. 

 

 

Комисия по Бюджет  и финанси  

при Първо основно училище 

 „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Гоце Делчев  

 

 

                     Състав на Комисията: 

          1. Мария Георгиева Партулова - председател 

          2. Миглена Руменова Буцева - член 

          3. Елвира Руменова Караманова - член 

 

Цели на комисията: 

           1. Да защитава интересите на училището. 

           2. Да откликва своевременно на възникнали нужди от финансово обезпечаване на 

училищни мероприятия. 

           3. Да прави обективна озенка на постъпилите искания. 

            4. Да се ръководи от принципите на разумно разходване на средствата на Бюджета на 

училището. 

 

Основни положения: 

 Комисията заседава винаги в пълен състав 

 Работата на Комисията не е подчинена на предварително изготвен график, а зависи от 

постъпилите предложения от други комисии и от отделни колеги. 

 Комисията взема решения в срок при пълно съгласие на всички членуващи в нея. 

 Комисията заседава безпристрастно и винаги търси оптималния вариант за реализиране 

на конкретния казус. 

 Комисията съгласува своите решения с Ръководството на училището. 

 Комисията изготвя протокол с подробно описание на взетите от нея решения. 

 



ПЛАН 

на комисията по награди 

за учебната 2016/ 2017 година 

 

Председател: Елена Адамова 

Членове:  

Дафинка Попова 

Елена Карпатова 

Надка Динева 

 

Основен приоритет: 

13. Информираност на гражданите за успехите и постиженията на учениците от Първо 

основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ 

Цели:  

13. Да се удостоят с публично признание ученици, постигнали значителни успехи в 

различни конкурси и състезания 

14. Да се насърчат и стимулират учениците за по-активно участие в състезания и конкурси. 

Основни положения: 

Наградите се присъждат съгласно следните принципи: 

1 публичност, прозрачност и обективност; 

2 честна конкуренция 

3 справедливост, равнопоставеност на всички ученици 

4 средствата за награди се осигуряват от бюджета на училището 

Задачи: 

12. Предложенията за награди да бъдат разглеждани предварително, за да бъде 

информирана комисията по награди. 

13. Своевременно предоставяне на списъците на отличилите се с цел да не се затруднява 

работата по вписванията на наградените ученици 

 

 

ПЛАН 

 

на методическо обединение начални учители 

за учебната 2016/ 2017 година 

 

 Председател: Лина Панделиева  

  

 Членове: 

 



 
 
 
 
 

Мария Менова 

Силва Тричкова 

Лина Петкова 

Олга Трайкова 

Мария Мавродиева 

Мария Цекова 

Стойна Москова 

Катерина Головодова 

Антония Григорова 

Елвира Караманова 

Силва Тричкова 

Янка Терзиева 

Мария Дарева 

Мария Партулова 

Миглена Буцева 

Елена Карпатова 

Величка Чевгънова 

Стратегии в дейността на методическото обединение: 

1.  Осигуряване на достъпно всеобхватно  и качествено образование на учениците. 

2.  Обогатяване на материалната база в посока на използване на новите технологии в 

образованието. 

3. Усъвършенстване работата с изоставащите и талантливите  ученици . 

4.  Активно взаимодействие с родителите 

 

Основни приоритети: 

1.Училището –желано място за ученика. 

 2.Образованието –съобразено с възрастовите и индивидуалните особености на детето. 

 3.Развитие на извънкласната  и клубна дейност на учениците. 

 4.Създаване на условия за превенция на агресията на учениците. 

 5.Приобщаване на родителската общност за активно участие в решаването на 

училищните проблеми. 

 

Цели: 

1.  Актуализиране и обогатяване методите на учебната дейност с цел постигане на 

по-високи резултати в НВО. 

2. Прилагане на единни критерии за контрол и оценка на знанията и уменията на 

учениците. 

3. Споделяне на добри практики и целенасочено утвърждаване на ефективни 

модели на взаимодействие учител-ученик. 

4.  Тясно сътрудничество с родителите и привличането  им като партньори в 

учебния и възпитателния процес. 



 
 
 
 
 

5. Използване на информационни и комуникационни технологии за оптимизиране 

на обучението и повишаване на неговата ефективност. 

6. Възпитаване на нравствени и естетически ценности у учениците и развиване на 

тяхната любознателност чрез участието им в разнообразни извънкласни 

дейности. 

7. Практическа насоченост на обучението. 

 

 

Задачи: 

 

  Образователни 

1. Планиране на урочната работа чрез съобразяване обема на знания с  

възрастовите особености на учениците и с учебните програми. 

2. Усвояване минимума от знания и умения по учебните предмети от всеки  

ученик, съобразно индивидуалния му темп на развитие. 

3. Прилагане  на ефективни, разнообразни и атрактивни  методи на преподаване за 

овладяване на знанията и тяхното прилагане. 

4. Осигуряване на оптимално разгръщане на личностния потенциал на учениците. 

5. Стимулиране интереса на учениците чрез използване  на диференцирани задачи 

за напреднали и изоставащи. 

 Развиващи 

1.   Повишаване квалификацията на учителите. 

2.   Организиране на работни срещи за обмяна на опит и идеи. 

3.   Участие в  обучителни семинари  по теми, свързани със съвременното  

обучение. 

 

Дейности: 

 

Дейност Срок за 

изпълнение 

Отговорни 

лица 

Контр

ол  

Критери

и за 

оценка 

Финансира

не 

 

1. Споделяне и 

обсъждане на идеи за план 

на МО и съгласуване при 

избора  на учебни 

помагала, които ще се 

използват в учебно-

възпитателната работа 

през настоящата учебна 

година. 

септември 

2016г. 

учители в 

начален етап 

ПР ДОС - 



 
 
 
 
 

2. Сбирка на 

учителите по випуски за 

изготвяне  на тестове за 

определяне входното 

ниво на учениците от I - 

IV клас. 

 

12.09.2016г. Главен учител ЗДУД ДОС - 

3. Провеждане на 

тестове за входно ниво и  

анализиране на 

резултатите. 

Набелязване на мерки за 

отстраняване на 

пропуските и постигане 

на по-високи резултати.  

 

30.09.2016г.              учители в 

начален етап 

ЗДУД ДОС - 

4. Споделяне на добри 

практики, нагледни 

пособия и помагала 

между членовете на МО  

като предпоставка за 

ползотворен и спокоен 

учебен процес 

постоянен учители в 

начален етап 

Пр ДОС - 

5. Осъществяване на 

методическа подкрепа и 

сътрудничество по 

отношение на 

новопостъпили в 

училището млади учители. 

 

постоянен Старши 

учители в 

начален етап 

Предсе

дател 

МО 

началн

и 

учител

и 

ДОС - 

6. Да се използват  

училищната и градската  

библиотека като място за 

провеждане на уроци  по 

български език и 

литература  с учениците от 

начален етап  през 

учебната година. 

 

постоянен учители в 

начален етап 

Предсе

дател 

МО 

началн

и 

учител

и 

ЗДУД - 

7. Организация и 

контрол на храненето на 

постоянен учители в 

начален етап 

К хр Мед  - 



 
 
 
 
 

учениците от I – IV клас, 

култура на хранене.                                                                                          

8. Подбор и излагане 

на материали в подкрепа 

на здравословното 

хранене на табло пред 

училищната столова по 

график определен от 

комисията по хранене.                                                                                       

постоянен учители от 

начален етап 

К хр Наредба - 

9. Комуникативни 

нарушения при деца и 

подрастващи. Седем 

маркера за говорни, 

езикови и 

комуникативни 

нарушения при деца и 

подрастващи. 

 

06.10.2016г Училищен 

логопед 

Предсе

дател 

МО 

началн

и 

учител

и 

- - 

10. „Духът на 

будителите е жив“- 

програма 

 

28.10.16г. Головодова  

Караманова 

Съвместно с 

ККМД 

Предсе

дател 

МО 

началн

и 

учител

и 

- - 

11. Ден на 

християнското 

семейство-изложба от 

детски рисунки 

 

21.11.2016г учителите на 1 

клас 

Предсе

дател 

МО 

началн

и 

учител

и 

- - 

12. Иновативната 

канадска система за 

преподаване на 

математика в 

начален етап JUMP 

Math (урок по 

математика в 4 клас 

). 

 

22.11.2016г С. Тричкова Предсе

дател 

МО 

началн

и 

учител

и 

ДОС - 

13. Помощни средства и 

технологии при 

10.12.16г. ресурсен 

учител 

Предсе

дател 

МО 

- - 



 
 
 
 
 

работа с деца и 

ученици със СОП 

 

началн

и 

учител

и 

14. „Моята Коледа“ – 

литературен 

конкурс ( рисунка и 

плакат ). 

 

16.12.2016г Менова, 

Трайкова 

Карпатова 

Съвместно с 

ККМД 

                                    

 

Предсе

дател 

МО 

началн

и 

учител

и 

Предвари

телно 

изготвени 

критерии 

от ККМД 

Главен 

счетоводите

л 

15. Участие в коледни 

конкурси за най- 

оригинално 

украсена  сурвачка. 

 

19.12.2016г учителите от 

начален етап 

Съвместно с 

ККМД 

Предсе

дател 

МО 

началн

и 

учител

и 

Комис

ия 

Предвари

телно 

изготвени 

критерии 

от ККМД 

Главен 

счетоводите

л 

16. Коледна украса на 

класните стаи 

 

23.12.2016г Класните 

ръководители 

родители 

Комис

ия за 

украса 

По 

създаден

и 

критерии 

- 

17. Благотворителен 

коледен търг                        

 

23.12.2016г Караманова 

Карпатова 

Съвместно с 

ККМД 

ЗДАС

Д 

- - 

18. Коледни 

паралелкови 

тържества 

 

23.12.2016г класните 

ръководители                                                                

ЗДУД - - 

19. Сбирка на 

началните учители 

по випуски за 

изготвяне  на 

тестове за отчитане 

на междинното ниво 

на учениците. 

19.01.2017г учители в 

начален етап 

Главен учител 

ЗДУД ДОС - 

20. Провеждане на 

тестове за междинна 

диагностика и 

отчитане на 

30.01.2017г                                                                                                    учители  в 

начален етап 

Главен 

учител 

Предсе

дател 

МО 

ДОС - 



 
 
 
 
 

резултатите. 

Набелязване мерки 

за отстраняване на 

пропуските. 

 

21. В света на трудните 

деца 

15.02.2017г педагогически 

съветник   

Предсе

дател 

МО 

- - 

22. Проучване 

интересите на 

първокласниците за 

избор на чужд език 

във втори клас. 

февруари 

2017г. 

класните 

ръководители 

на I клас 

ЗДУД 

Директ

ор 

- - 

23. Почитане паметта на  

Васил Левски  

 

17.02.2017г                                                                                                                                                       класните 

ръководители 

на 3 клас 

Съвместно с 

ККМД 

 

Предсе

дател 

МО 

- - 

24. Конкурс за най-

оригинален плакат 

на тема“ Свободна 

България“ 

 

01.03.2017 учители по 

изобраз.из 

куство, 

М.Буцева, 

учители  на 4 

клас, 

съвместно с 

ККМД 

Предсе

дател 

МО 

Предвари

телно 

изготвени 

критерии 

от ККМД 

Главен 

счетоводите

л 

25. Трети март- 

национален празник 

на България 

01.03.17г кл. 

ръководители 

на II а,б,в, г 

класове 

Съвместно с 

ККМД 

Предсе

дател 

МО 

- - 

26. Училищен кръг на 

състезание по 

Безопасност на 

движението по 

пътищата 

(подготовка за 

областно 

състезание) 

22.03.2017г Комисия по 

БДП  

и класните 

ръководители 

на                                                                            

III и IV 

класове.                                                                                                      

 

Предсе

дател 

на К 

БДП 

Предвари

телно 

изготвени 

критерии  

Главен 

счетоводите

л 



 
 
 
 
 

27. Организиране и 

провеждане на 

Празник на буквите 

в първите класове. 

 

30.03.2017г класните 

ръководители 

на I клас 

ЗДУД - Главен 

счетоводите

л 

28. Вечер на народното 

творчество. 

07.04.2017г Панделиева  

Григорова 

Предсе

дател 

МО 

- Главен 

счетоводите

л 

29. Провеждане на 

уроци в IV клас по 

БЕЛ,  математика, 

човекът и природата 

и човекът и 

обществото от 

учители в 

прогимназиален 

етап. 

април 2017г. Класните 

ръководители 

на IV клас 

ЗДУД - - 

30. Проучване 

интересите на 

четвъртокласниците 

за избор на 

Избираеми учебни 

часове и 

Факултативни 

учебни часове в 

прогимназиален 

етап. 

май 2017г. Класните 

ръководители  

на IV клас 

 

ЗДУД 

Директ

ор 

- - 

31. Проучване на 

желанията на 

учениците за ЦОУД  

през следващата   

учебна година.                                                                                          

май 2017г. учители в 

начален етап 

ЗДУД 

 

- - 

32. Състезание по БЕЛ- 

Знаете ли български 

език с учениците от 

2 клас 

11.05.2017г Учителите на 2 

клас 

Съвместно с  

ККМД 

Главен 

учител 

Предсе

дател 

МО 

- Главен 

счетоводите

л 

33. Тестове за 

национално външно 

оценяване на 

четвъртокласниците

. 

май 2017г. класните 

ръководители 

на IV клас 

ЗДУД ДОС Главен 

счетоводите

л 

34. Изготвяне на 

контролни работи 

(изходни нива) по 

класове и учебни 

предмети, 

май 2017г. учители в  

I – IV клас 

Главен 

учител 

ДОС - 



 
 
 
 
 

съобразени с  

държавните 

образователни 

стандарти. 

35. Обсъждане, 

обобщаване и 

отчитане на 

резултатите от  

проведените 

писмени   работи за 

изходно ниво на 

учениците. 

юни 2017г. учители в 

начален етап 

Предсе

дател 

МО 

ДОС - 

36. Програма за 

закриване на 

учебната година 

юни 2017г. учители в III 

клас 

Директ

ор 

- Главен 

счетоводите

л 

37. Отчет за дейностите 

на учителите в 

начален етап на 

Първо основно 

училище и 

равносметка на 

постигнатите 

резултати в края на 

учебната 

09 юни 

2017г. 

председател на 

МО начален 

етап 

ЗДУД ДОС - 

 

ПЛАН 

на методическо обединение на учителите по български език и литература и история 

и цивилизация 

 

за учебната година 2016/2017 година 

 

 

Председател: Христина Попаркова – старши учител по БЕЛ  

Членове: 1. Ангелина Маркова - старши учител по БЕЛ 

                2. Атанас Терзиев - старши учител по БЕЛ 

                3. Теодора Пашалиева - старши учител по история и цивилизация 

                4.  Мария Чингарова 

Стратегии в дейността на методическото обединение: 

    

 Да повиши авторитета на образователната институция, като я направи 

търсена и конкурентоспособна. 

 Ориентация  към постиженията на образователните политики в страната ни и 

тези на ЕС чрез повишаване квалификацията на учителите и кариерното им 

развитие.  

 На преден план се извежда интелектуалното, емоционалното, социалното, 

духовно нравственото и физическото развитие и подкрепа на всеки ученик в 



 
 
 
 
 

съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му, 

залегнали в дейностите по постигане на заложените цели.  

 Осигуряване на равен достъп до качествено и всеобхватно образование. 

 Активно използване на информационните технологии в учебно-

възпитателния процес по български  език и литература и по история и 

цивилизация. 

 Работа с талантливи деца и включването им в олимпиади, конкурси и 

състезания. 

 Допълнителна работа в часовете за консултации и самоподготовка с 

изоставащите ученици. 

 

Основни приоритети: 

 Повишаване на професионалната квалификация и обогатяване на 

методическата дейност.  

 Повишаване ефективността на учебния процес по БЕЛ и история и 

цивилизация чрез задълбочено проучване на ДОС, програмите и правилен 

избор на учебници и учебни помагала. 

Цели:  

 Основна цел на МО през учебната 2016/2017 година е утвърждаване престижа на 

училището чрез възпитание и обучение според ДОС и стандарти на ЕС в духа на 

демократичните ценности. 

 Утвърждаване на методическото обединение като център за вътрешна 

квалификационна дейност, усъвършенстване на професионалните умения, 

повишаване качеството на учебно-възпитателната работа и усъвършенстване 

организацията на учебния процес. 

 Реализиране на ефективна комуникация между членовете на обединението, 

екипна работа, взаимопомощ.  

 Използване на иновационни методи в часовете по БЕЛ и история и цивилизация 

за повишаване мотивацията за учене. 

 Взискателност към учениците за повишаване на комуникативните им 

способности, адекватни на нуждите на обществото. Осъществяване на ефективен 

учебно-възпитателен процес и постигане на езиковите, социокултурните и 

литературните компетентности по роден език.  

 Откриване и развитие на творческите заложби на учениците. Стимулиране 

участието на учениците в училищни и извънучилищни обществени и културни 

дейности, конкурси, състезания и мотивиране на стремежа към творческа 

самоизява. 

 Възпитаване у учениците уважение към родния език, историята  и културата. 

Работа за изграждане и съхранение  на нравствените добродетели в национален и 

общочовешки план. 

 Показване на практическа приложимост на изученото учебно съдържание по БЕЛ 

и история и цивилизация на НВО в 7 клас. 



 
 
 
 
 

 

Задачи: 

 Самоусъвършенстване на преподавателите, като се следят новостите в специализираната 

литература. 

 Повишаване квалификацията на учителите чрез посещение на курсове, свързани с 

методиката на преподаване и промените на обучението по БЕЛ. 

 Ефективна комуникация между членовете на МО, споделяне на опит между 

преподавателите. 

 Мотивиране на учениците за участие в олимпиади, конкурси и състезания. 

 Развитие на комуникативните способности на учениците чрез участие в рецитали, 

изготвяне и защитаване на изготвени презентации, проекти. 

 Обогатяване творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на нови форми и 

методи на обучение. 

 Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни книжни и 

електронни източници на информация.  

 

Дейности: 

 

Дейност Срок за 

изпълнение 

Отговорни 

лица 

Контрол  Критерии за 

оценка 

Финансир

ане 

 

1. 

Провеждане 

на 

учредителна 

сбирка за 

набелязване 

на целите, 

задачите и 

мероприятия

та за 

учебната 

2016/2017 

учебна год. 

 

02.09.2016г. Преподавате

лите от МО 

Председат

елят на 

МО 

Присъствали 

всички 

членове на 

МО 

 

2. Изготвяне 

на годишните 

разпределени

я и планове в 

определените 

срокове. 

 

 Септември, 

2016г. 

Преподавате

лите от МО 

Председат

елят на 

МО 

Изготвени 

годишни 

разпределен

ия от всички 

преподавате

ли в МО 

 

3. 

Подготовка и 

провеждане 

Септември, 

2016г. 

Преподавате

лите от МО 

Председат

елят на 

МО 

Изготвени и 

проведени 

входни нива 

 



 
 
 
 
 

на входното 

ниво.  

от всички 

преподавате

ли в МО 

4. Оказване 

на 

методическа 

помощ на 

новоназначен

ия по БЕЛ 

при 

необходимос

т. 

Постоянен  Преподавате

лите от МО 

Председат

елят на 

МО 

Оказване на 

методическа 

помощ на 

един нов 

член в МО 

от 

останалите 

четирима 

членове 

 

5. Анализ на 

резултатите 

от входното 

ниво и 

набелязване 

на мерки за 

преодоляване 

на 

констатирани

те пропуски. 

 

20.10.2016г.         Преподавате

лите от МО 

Председат

елят на 

МО 

Направен 

анализ на 

входните 

нива по 

предмети и 

набелязване 

на мерки за 

преодоляван

е на 

констатиран

ите 

пропуски от 

всички 

преподавате

ли в МО 

 

6. Работа с 

културни 

институции. 

Постоянен Преподавате

лите от МО 

Председат

елят на 

МО 

В потока на 

учебната 

година  

проведени 

мероприятия 

съвместно с 

културни 

институции  

(музей, 

библиотека, 

Дом на 

културата и 

др.)  - 

рецитали, 

посветени на 

бележити 

личности и 

дати, 

участия в 

празнични 

 



 
 
 
 
 

програми и 

др. 

7. Рецитал, 

посветен на 

1-ви ноември 

– Ден на 

народните 

будители 

съвместно с 

комисията по 

ККМД. 

28.10.2016г. А. Маркова 

 

Председат

елят на 

МО 

Участвали 

определен 

брой 

ученици и 

преподавате

лят, който ги 

подготвя 

 

8. 

Подготовка 

на учениците 

за 

олимпиади, 

състезания, 

конкурси. 

 

Постоянен Преподавате

лите от МО 

Председат

елят на 

МО 

Участвали 

около 30 

ученици и 

преподавате

лите, които 

ги подготвят 

 

9. Участие в 

квалификаци

онни 

семинари и 

курсове, 

свързани с 

новости в 

обучението 

по БЕЛ и 

промените 

във формата 

за НВО в 

седми клас. 

Примерни 

теми към 

RAABE: 

1) 

Методология 

на груповата 

работа. 

Екипно и 

кооперативн

о учене в часа 

по БЕЛ. 

2) 

Съвременни 

инерактивни 

техники и 

методическот

Постоянен Директор, 

заместник-

директор по 

УД 

преподавате

лите от МО 

Председат

елят на 

МО 

Участие в 

два 

обучителни 

семинара 

 



 
 
 
 
 

о им 

прилагане в 

обучението 

по БЕЛ. 

 

10. Открит 

урок в пети 

клас върху 

фолклорната 

приказка 

,,Тримата 

братя и 

златната 

ябълка“ на 

тема 

,,Героите в 

приказката“. 

 

Ноември  А. Маркова 

 

Председат

елят на 

МО 

Присъствали 

всички 

членове на 

МО 

 

11. Открит 

урок по БЕЛ 

върху разказа 

,,Една 

българка“ от 

Иван Вазов 

на тема 

Историческа

та 

действително

ст и 

поведението 

на българите, 

разкрити в 

експозицията 

на разказа 

„Една 

българка“. 

  

Декември  Хр. 

Попаркова 

 

 

Заместник-

директор 

по УД 

Присъствали 

всички 

членове на 

МО 

 

12. 

Запознаване с 

новия формат 

за НВО и 

ДЗИ  

  

Декември  А. Терзиев Председат

елят на 

МО 

Участвали 

всички 

членове на 

МО 

 

13. Участие в 

олимпиадите 

по БЕЛ и 

История и 

цивилизация. 

Декември/ян

уари 

Преподавате

лите от МО 

Председат

елят на 

МО 

Участвали 

около 30 

ученици и 

преподавате

 



 
 
 
 
 

 лите, които 

ги подготвят 

14. Анализ на 

резултатите 

от първия 

учебен срок. 

Февруари  Преподавате

лите от МО                                                                                                        

Хр. 

Попаркова – 

обобщение 

 

 

Заместник-

директор 

по УД, 

председате

лят на МО 

Направен 

анализ на 

резултатите 

от първия 

учебен срок 

по предмети 

от всички 

преподавате

ли в МО 

 

15. Открит 

урок по БЕЛ 

в шести клас 

Февруари Преподавате

лят по БЕЛ в 

шести клас 

Председат

елят на 

МО 

Участвали  

учениците от 

една 

паралелка в 

шести клас и 

техният 

преподавате

л.  

Присъствали  

всички 

членове на 

МО 

 

16. Рецитал 

по случай 144 

години от 

обесването 

на Васил 

Левски 

съвместно с 

ККМД 

 

Февруари Преподавате

лят по БЕЛ в 

шести клас 

Председат

елят на 

МО 

Участвали 

определен 

брой 

ученици и 

преподавате

лят, който ги 

подготвя 

 

17. 139 

години от 

Освобождени

ето на 

България – 

рецитал по 

случай 3 март 

съвместно с 

ККМД .   

 

 03.03.2017г.                                                                                 А. Терзиев Председат

елят на 

МО 

Участвали 

определен 

брой 

ученици и 

преподавате

лят, който ги 

подготвя 

 

18. 

Провеждане 

на уроци в 

библиотеката 

Постоянен Преподавате

лите от МО 

Председат

елят на 

МО 

Проведени  4 

урока в 

библиотекат

а 

 



 
 
 
 
 

19. „Моята 

любима 

книга” - 

изготвяне и 

представяне 

на проекти, 

свързани с 2–

ри април – 

Международ

ен ден на 

детската 

книга.  

април Преподавате

лите от МО 

Председат

елят на 

МО 

Изготвени и 

представени 

определен 

брой 

проекти  

50 лв за 

материали 

20. Урок в 

четвърти 

клас във 

връзка с 

приемствено

стта между 

начален етап 

и 

прогимназиа

лен етап на 

образованиет

о. 

 

Април  А. Терзиев Председат

елят на 

МО 

Участвали  

учениците от 

четвъртите 

класове. 

Присъствали 

техните 

преподавате

ли  и всички 

членове на 

МО 

 

21. . 

,,Еволюцията 

на човека и 

оръдията на 

труда в 

древността“ 

– урок в 

четвърти 

клас във 

връзка с 

приемствено

стта между 

начален етап 

и 

прогимназиа

лен етап на 

образованиет

о. 

Май  Т. 

Пашалиева 

 

 

Председат

елят на 

МО 

Участвали  

учениците от 

четвъртите 

класове. 

Присъствали 

техните 

преподавате

ли  и всички 

членове на 

МО 

 

22. 
Състезание 

Май  Преподавате

лите по БЕЛ 

 

Председат

елят на 

МО 

Участвали 

девет 

ученици, 

80 лв за 

награди на 

учениците 



 
 
 
 
 

,,Знаете ли 

български”. 
разпределен

и в три 

отбора и 

четиримата 

преподавате

лите по БЕЛ 

23. 
Подготовка и 

провеждане 

на патронния 

празник на 

училището, 

посветен на 

братята 

Кирил и 

Методий 

съвместно с 

ККМД .   

 

Май  Преподавате

лите по БЕЛ 

и История и 

цивилизация 

 

Председат

елят на 

МО 

Участвали 

около 

петдесет 

ученици и 

всички 

членове на 

МО 

 

24. Анализ на 

резултатите 

от НВО. 

Заключителн

а сбирка за 

отчитане 

дейността на 

МО по БЕЛ и 

история. 

 

Юни Преподавате

лите по БЕЛ 

и История и 

цивилизация

; обобщение 

– Хр. 

Попаркова 

 

Заместник-

директор 

по УД, 

председате

лят на МО 

Изготвен 

анализ на 

резултатите 

от НВО от 

преподавате

ля на седми 

клас. 

Присъствали 

всички 

членове на 

МО 

 

Забележка: 

В течение на 

учебната 

година ще 

бъдат 

изготвяни 

доклади, 

постери и 

мултимедийн

и 

презентации 

за 

исторически 

личности и 

бележити 

дати, 

съгласувани с 

плановете на 

Постоянен  Т. 

Пашалиева 

 

 

Председат

елят на 

МО 

Изготвени 

седем 

продукта, 

свързани с 

исторически 

личности и 

бележити 

дати 

 



 
 
 
 
 

ККМД, МО 

на класните 

ръководител

и и МО на 

учителите от 

начален етап 

на 

образованиет

о,  както 

следва: 

-  22 
септември 
2016 г. – 108 
години от 
обявяване на 
независимос
тта на 
България 
- 18 октомври 

2016 г. – 104 

години от 

освобождени

ето на 

Неврокоп от 

османска 

власт 
- 1 ноември – 

Ден на 

народните 

будители 
- 19 февруари  

- 144 години 

от обесването 

на Васил 

Левски – 

Апостола на 

свободата 
- 3 март – 139 

години от 

Освобождени

ето 
- 4 май – 114 

години от 

смъртта на 

Гоце Делчев 
- 24 май – Ден 

на 



 
 
 
 
 

славянската 

писменост, 

просвета и 

култура 
 

 

Планът на МО по БЕЛ и история и цивилизация е отворен за допълване през учебната 

2016/2017 година. 

 

ПЛАН 

на методическо обединение по чужди езици 

за учебната 2016/ 2017 година 

 

Председател: Надка Динева 

Членове: Елена Адамова 

Елена Карпатова 

Дафинка Попова 

Нина Дафова 

 

Стратегии в дейността на методическото обединение: 

 Осигуряване на равен достъп до качествено и всеобхватно обучение по чужд език 

 Работа с талантливи ученици и включването им в конкурси и езикови състезания. 

 Допълнителна работа в часовете за консултации и самоподготовка с изоставащите 

ученици. 

 

Основни приоритети: 

 Повишаване ефективността на учебния процес по чужд език чрез задълбочено 

проучване на ДОИ, програмите и правилен избор на учебници и учебни помагала 

 Повишаване на професионалната квалификация и обогатяване на методическата 

дейност 

 

Цели:  

 Осъществяване на ефективен учебен процес и постигане на чуждоезикова 

компетентност в съответствие с Държавните образователни изисквания, 

Европейската Езикова Рамка 

 и професионалните практики в рамката за продължаващо професионално развитие 

на Британски съвет. 

 Изграждане у учениците на стратегия за ефективно учене и повишаване 

качеството на образователно–възпитателната работа. 

 Формиране на умения за търсене на реална връзка на знанията с практическата им 

приложимост 

 



 
 
 
 
 

Задачи: 

 Изграждане на комуникативна компетентност у учениците, позволяваща им 

пълноценно да общуват в различни ситуации на реалния живот в зависимост от 

техните познавателни, културни и бъдещи професионални потребности. 

 Използване на интерактивни методи в учебния процес за превръщане на ученика 

в негов активен участник. 

 Мотивиране на учениците за участие в проекти и езикови състезания 

 Реализиране на ефективна комуникация между учителите, екипна работа и 

определяне на приоритети. 

 

Дейности: 

 

Дейност Срок за 

изпълнен

ие 

Отговорн

и лица 

Контрол  Критерии за 

оценка 

Финансира

не 

 

Организиране 

на учебната 

работа за 

2016/2017 

година. 

Изготвяне на 

план на 

методическото 

обединение. 

 

08.09.2016 Учителит

е по 

чужди 

езици 

Председат

ел на 

МОЧЕ 

Изготвен 

план на 

МОЧЕ. 

Присъстващи 

5  учители от 

МОЧЕ 

Не е 

необходимо 

Актуализиране 

на критериите 

за проверка и 

оценка 

знанията на 

учениците. 

15.09.2016 Учителит

е по 

чужди 

езици 

Председат

ел на 

МОЧЕ 

Присъстващи 

5 учители от 

МОЧЕ 

Изготвени 

критерии 

Не е 

необходимо 

Участие на 

учители по 

чужд език в 

методически 

обучения, 

организирани 

от Британския 

съвет и Руски 

център. 

През 

учебната 

година 

Учителит

е по 

чужди 

езици 

Председат

ел на 

МОЧЕ 

Директор 

Участващи 3 

учители от 

МОЧЕ 

Да, от 

бюджета на 

училището 

Споделяне на 

добри 

практики в 

сайта на 

МОЧЕ 

През 

учебната 

година 

Н. Динева Председат

ел 

на МОЧЕ 

Ежемесечно 

обновяване 

на сайта 

Не е 

необходимо 



 
 
 
 
 

Споделяне на 

добри 

практики по 

проект “Next 

step of social 

life learning 

through 

English” 

 

През 

учебната 

година 

Н. Динева Председат

ел на 

МОЧЕ 

Директор 

Проведени 

две 

методически 

сбирки за 

споделяне на 

добри 

практики 

Не е 

необходимо 

Провеждане на 

консултации и 

индивидуална 

работа с 

изоставащи и 

напреднали 

ученици 

През 

учебната 

година. 

                                                                                                                             

Учителит

е по 

чужди 

езици 

Директор Тетрадки с 

информация 

за 

присъстващи

те ученици 

на 

консултации 

Не е 

необходимо 

Отбелязване на 

Европейския 

ден на езиците. 

Изготвяне на 

презентация.                                                                                                                            

През 

учебната 

година 

Учителит

е 

английски 

език 

Председат

ел на 

МОЧЕ 

Изготвена 

презентация 

Не е 

необходимо 

Анализ на 

резултатите от 

входните нива 

м. 

октомври 

2016 

Учителит

е по 

чужди 

езици 

Председат

ел 

на МОЧЕ 

Директор 

Изготвени 

анализи по 

английски и 

руски език 

Не е 

необходимо 

Провеждане на 

открит урок по 

проект Еразъм 

+ “Next step of 

social life 

learning 

through English 

м. 

октомври 

2016 

Н. Динева Председат

ел на 

МОЧЕ 

 

 

Проведен 

урок, 

изготвен 

план-

конспект и 

протокол за 

присъстващи 

учители 

Не е 

необходимо 

Отбелязване на 

празника 

„Хелоуин”  

28.10.2016 Учителит

е по 

английски 

език 

Председат

ел 

на МОЧЕ 

Изготвена  

презентация 

Не е 

необходимо 

Посещения и 

провеждане на 

учебни часове 

в 

чуждоезиковия 

отдел на 

градската 

библиотека. 

м.ноември 

2016 

Учителит

е по 

чужди 

езици 

Председат

ел на 

МОЧЕ 

Проведени 

пет урока в 

градската 

библиотека 

Не е 

необходимо 

„Коледа по 

света“ – 

презентация 

м.декемвр

и 2016 

Учителит

е по 

Председат

ел на 

МОЧЕ 

Изготвена 

презентация 

Не е 

необходимо 



 
 
 
 
 

чужди 

езици 

Разглеждане и 

обсъждане на 

резултатите по 

ЧЕ през 

първия учебен 

срок. 

Набелязване 

на мерки за 

отстраняване  

на пропуските. 

м.февруар

и 2016 

Учителит

е по 

чужди 

езици 

Председат

ел на 

МОЧЕ 

Директор 

Изготвени 

анализи по 

английски и 

руски език 

Не е 

необходимо 

Отбелязване на 

празника “St. 

Valentine”. 

14.02.2016 Учителит

е по 

английски 

език 

Председат

ел на 

МОЧЕ 

Изготвен 

постер с 

информация. 

Изработени 

валентинки. 

Да - 

Кадастрон, 

цветна 

хартия 

/10 лв./ 

Изготвяне на 

постер „8-ое 

марта – 

Международн

ый женский 

день“ 

07.03.2016 Е. 

Адамова 

Председат

ел на 

МОЧЕ 

Изготвен 

постер 

Да –

кадастрон, 

цветна 

хартия 

/4 лв/ 

Участие в 

състезание 

лингвистично 

кенгуру 

м. април 

2016 

Учителит

е по 

чужди 

езици 

Председат

ел на 

МОЧЕ 

Участие на 

20 ученици в 

състезанието 

Да, платена 

такса от 

участващите 

ученици 

Отбелязване 

Деня на 

Европа. 

09.05.2016 Учителит

е по 

английски 

език 

Председат

ел на 

МОЧЕ 

Изготвена 

презентация 

Не е 

необходимо 

Отчитане на 

резултатите от 

външното 

оценяване по 

ЧЕ и от 

образователно-

възпитателния 

процес през 

годината. 

м. юни 

2016 

Учителит

е по 

чужди 

езици 

Председат

ел на 

МОЧЕ 

Директор 

Изготвени 

анализи по 

английски и 

руски език 

Не е 

необходимо 

 

ПЛАН 

на методическо обединение на учителите от културно-образователна област 

математика, информатика и информационни технологии, природни и обществени 

науки за учебната 2016/ 2017 година 

Председател: Марияна Пиронева 



 
 
 
 
 

Членове: 

1. Костадинка Пирнарева 

2. Цветанка Хаджидиманова 

3. Велик Дунчев 

4. Димитър Агов 

5. Соня Божикова 

6. Тодор Хаджидиманов 

7. Василка Ванюшкина 

 

Стратегии в дейността на методическото обединение: 

1. Да повиши авторитета на образователната институция, като я направи търсена и 

конкурентоспособна. 

2. Ориентация  към постиженията на образователните политики в страната ни и тези 

на ЕС чрез повишаване квалификацията на учителите и кариерното им развитие.  

3. На преден план се извежда интелектуалното, емоционалното, социалното, 

духовно нравственото и физическото развитие и подкрепа на всеки ученик в 

съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му, 

залегнали в дейностите по постигане на заложените цели.  

4. Осигуряване на равен достъп до качествено и всеобхватно образование. 

5. Активно използване на информационните технологии в учебно-възпитателния 

процес. 

6. Работа с талантливи деца и включването им в олимпиади, конкурси и състезания. 

7. Допълнителна работа в часовете за консултации и самоподготовка с изоставащите 

ученици. 

Основни приоритети: 

1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка на учителите 

от МО. 

2.Създаване на трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез използване на 

разнообразни форми на преподаване.  

3. Стимулиране на учителите към  самоподготовка, усъвършенстване, активно 

преподаване и обучение чрез обмяна на педагогически опит. 

Цели:  

 Утвърждаване на методическото обединение като център за вътрешна 

квалификационна дейност, усъвършенстване на професионалните умения, 

повишаване качеството на учебно-възпитателната работа и усъвършенстване 

организацията на учебния процес. 

 Реализиране на ефективна комуникация между членовете на обединението, 

екипна работа, взаимопомощ.  

 Използване на иновационни методи в часовете за повишаване мотивацията за 

учене. 

 Създаване на трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез използване на 

разнообразни форми на преподаване.  

 Съобразяване на учебната работа с изискванията при НВО. 

  Поставяне индивидуалността на ученика в центъра на учебно-възпитателния 

процес чрез прилагане на комплексен подход при изграждане личността на 

ученика. Развиване на индивидуалните способности и таланти на учениците. 



 
 
 
 
 

Задачи: 

 Да се създадат условия в методическото обединение за хуманна и делова 

атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи, проблеми и 

трудности.  

 Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване чрез 

обмяна на педагогически опит. 

  Развиване на интелектуалните способности на учениците, тяхната 

самостоятелност и индивидуалност, чрез търсене на ефективни технологии за 

учене. 

 Да се постави ученикът в активна позиция при усвояване на учебното 

съдържание по различните дисциплини.  

  Да се осигури определено равнище на общообразователна и професионална 

подготовка на личността, адекватна на съвременните условия и начин на живот. 

Дейности: 

 

Дейност Срок за 

изпълнен

ие 

Отговорни 

лица 

Контрол  Критерии за 

оценка 

Финансиран

е 

 

Изготвяне и 

приемане на 

план за 

работата на 

методическото 

обединение за 

настоящата 

година. 

 

септември Председател 

на МО 

Членове на 

МО 

Директор 

Помощник 

директор 

Проведено 

заседание 

Присъстват 

всички 

преподавател

и. 

Представяне 

на плана за 

одобрение от 

ПС 

 

Обсъждане на 

критерии за 

проверка и 

оценка на 

знанията 

според ДОИ. 

октомври Председател 

на МО 

Членове на 

МО 

Директор 

Помощник 

директор 

Проведено 

заседание 

Присъстват 

всички 

преподавател

и 

 

Участие в 

курсове за 

повишаване на 

квалификацият

а. 

 

постоянен Председател 

на МО 

Членове на 

МО 

Директор 

Помощник 

директор 

Председат

ел на МО 

Участие на 

всички 

преподавател

и при наличие 

на курсове 

подходящи за 

дейността им 

като учители    

 

Използване на 

теста като 

метод 

за  проверка и 

оценка на 

постоянен Председател 

на МО 

Членове на 

МО 

Председат

ел на МО 

Директор 

Заместник  

директор 

Проведени, 

проверени и 

оценени 

тестове 

 



 
 
 
 
 

знанията на 

учениците чрез 

входни, текущи 

и изходни нива. 

Европейска 

седмица на 

програмиранет

о 

15.10–

23.10. 

2016г 

Преподавател

ите по ИТ 

Председат

ел на МО 

Включване на 

ученици в 

инициативата 

 

Анализиране на 

резултатите от 

входните нива 

и набелязване 

на мерки за 

отстраняване на 

допуснатите 

пропуски. 

октомври Председател 

на МО 

Членовете на 

МО 

Председат

ел на МО 

Директор 

Заместник 

директор 

Заседание на 

МО и ПС 

 

Комуникативна 

математическа 

грамотност. 

 

октомври Цветанка 

Хаджидимано

ва 

Председат

ел на МО 

Проведено 

заседание и 

присъствие на 

всички 

преподавател

и от МО 

 

Открит урок по 

информационн

и технологии. 

 

ноември Велик Дунчев Председат

ел на МО 

Проведен 

открит урок и  

присъствие на 

преподавател

и, които 

нямат час. 

 

Часът на кода 05.12.–

11.12.2016

г 

Преподавател

ите по ИТ 

Председат

ел на МО 

 

Включване на 

ученици в 

инициативата 

 

Заседание на 

МО на тема 

„Развиване и 

изява на 

личностните 

качества и 

таланти на 

учениците”. 

декември Членовете на 

МО 

Председат

ел на МО 

Проведено 

заседание и 

присъстват 

всички 

преподавател

и 

 

Подготовка и 

участие на 

ученици на 

олимпиади по 

всички учебни 

предмети. 

декември Преподавател

ите по 

предмети 

Председат

ел на МО 

 

Участие на 

ученици 

 Бюджет на 

училището 

Проект 

„Твоят час“ 

Подготовка и 

участие на 

ученици в 

постоянен Преподавател

ите по ИТ 

Председат

ел на МО 

 

Участие на 

ученици 

 Бюджет на 

училището 



 
 
 
 
 

състезания по 

ИТ. 

Проект 

„Твоят час“ 

Анализ на 

резултатите 

през първия 

учебен срок на 

учениците по 

предмети от  

МО. 

февруари Преподавател

ите по 

предмети 

Председат

ел на МО 

 

Проведено 

заседание и 

присъстват 

всички 

преподавател

и 

 

Международен  

ден за 

безопасен 

Интернет 

07.02.2016

г 

Преподавател

ите по ИТ 

Председат

ел на МО 

Табло с 

материали за 

Международн

ия ден за 

безопасен 

Интернет  

 

Полезни 

изкопаеми в 

България – 

открит урок в 4 

клас. 

 

април Димитър Агов Председат

ел на МО 

 

Проведен 

урок в 

присъствието 

на 

преподавател

и от МО и 

ученици 

 

Анализ на МО 

по математика, 

природни  и 

обществени 

науки, 

информатика и 

информационн

и технологии за 

изяви на 

ученици и 

резултати от 

състезания, 

олимпиади и 

конкурси. 

април Костадинка 

Пирнарева 

Председат

ел на МО 

 

Представен 

анализ на 

заседание на 

МО и ПС 

 

Организиране и 

реализиране на 

Национално 

състезание по 

технологии и 

предприемачес

тво 

април Преподавател

ите по ИТ 

Директор 

Заместник 

директор 

Председат

ел на МО 

 Спонсори 

Наблюдаване 

на клетки с 

микроскоп- 

април Василка 

Ванюшкина 

Соня 

Божикова 

Председат

ел на МО 

Проведено 

заседание 

Присъстват 

всички 

 



 
 
 
 
 

лабораторен 

урок в 4 клас. 

преподавател

и 

Учебният 

проект по 

физика като 

основен 

елемент на 

проектно 

базираното 

обучение. 

май Тодор 

Хаджидимано

в 

Председат

ел на МО 

 

Проведено 

заседание 

Присъстват 

всички 

преподавател

и 

 

Провеждане на 

изходни нива 

по всички 

предмети от 

МО.  Анализ на 

резултатите. 

 

май 

юни 

Преподавател

и по предмети 

Директор 

Заместник 

директор 

Председат

ел на МО 

 

Подготовка, 

провеждане и 

анализ на 

резултатите 

от изходното 

ниво от 

всички 

преподавател

и 

 

Анализ на 

резултатите от 

НВО 

май 

юни 

Преподавател

ите по 

предмети 

Директор 

Заместник 

директор 

Председат

ел на МО 

Докладва се 

на заседание 

на ПС 

 

Участие в 

национален 

фестивал по 

роботика 

юни Соня 

Божикова 

Велик Дунчев 

Председат

ел на МО 

 

Участие на 

ученици 

Организатори

те на 

фестивала 

Анализ на 

резултатите 

през втория 

учебен срок на 

учениците по 

предмети от 

МО. 

юни Преподавател

ите от МО 

Председат

ел на МО 

 

Изготвен и 

представен на 

председателя 

на МО  

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщен 

анализ на 

резултатите за 

учебната 

2016/2017г. 

юни Председател 

на МО 

Директор 

Заместник  

директор 

Изготвен и 

представен 

анализ на 

заседание на 

ПС  

 

Отчет за 

дейността на 

МО през 

учебната 

2016/2017 г. 

юни Председател 

на МО 

Директор 

Заместник 

директор 

Изготвен и 

представен 

отчет на 

заседание на 

ПС  

 

 



 
 
 
 
 

ПЛАН 

на методическо обединение на предметите от художествено-естетическия цикъл 

за учебната 2016/ 2017 година 

Председател: Иван Николов 

 

Членове: Елена Спириева 

                Димитър Сърбов 

                Бойко Грошков 

                Юсуф Молла 

Стратегии в дейността на методическото обединение: 

1. Повишаване качеството на обучението и постигането на добра подготовка по 

всички предмети от художествено – естетическия цикъл . 

2. Повишаване на квалификацията на учителите и усъвършенстване методите на 

преподаване чрез използване на технически средства и ИКТ. 

 

Цели:  

1. Формиране  на естетическия вкус и физическата култура на подрастващите , като 

компоненти за цялостното образование на учениците . 

2. Развиване  на умения за търсене на реални връзки на  знанията с практическата 

им приложимост. 

 

Задачи: 

1. Включване на ученици в конкурси, изложби и концерти, с цел формиране на 

естетически вкус.  

2. Участие на ученици в спортни дейности за формиране и поддържане на 

физическа култура.  

3. Изграждане на умения за работа с различни материали и прилагането им в 

реалния живот. 

4. Мотивиране на учениците за активно участие в образователно-възпитателния 

процес. 

Дейности: 

 

Дейност Срок за 

изпълнен

ие 

Отговорни 

лица 

Контрол  Критери

и за 

оценка 

Финансира

не 

 

1.Организацион

на сбирка на 

методическото 

обединение. 

Избор на 

председател  на 

обединението. 

Обсъждане 

плана за работа 

на обединението 

       м. 

септември 

Е.Спириева Председат

ел на МО 

Участват 

всички 

членове 

на МО 

 



 
 
 
 
 

за предстоящата 

учебна година. 

 

2.Оказване на 

методическа и 

педагогическа 

помощ на  

младите колеги 

м. 

октомври 

преподаватели

те от МО 

Председат

ел на МО 

Участват 

всички 

членове 

на МО 

 

3.Запознаване и 

разучаване с 

членовете на 

МО на право 

тракийско хоро 

и тракийска 

ръченица с цел 

обучаване на 

петокласниците 

по новата 

учебна програма 

по ФВС. 

м.декемвр

и 

Е.Спириева Председат

ел на МО 

Участват  

всички 

членове 

на МО 

 

4.Беседа по 

Изобразително 

изкуство на 

тема „Златното 

сечение“. 

м. 

февруари 

Д.Сърбов Председат

ел на МО 

Участват 

всички 

членове 

на МО 

 

5.Ролята на 

баскетболната 

игра за развитие 

на физическата 

култура  на 

децата в 

училище – 

наблюдение на 

открит урок в  5 

клас. 

м.март И.Николов Председат

ел на МО 

Участват 

всички 

членове 

на МО 

 

6.Повишаване 

на физическата 

култура и 

физическата 

дееспособност в 

часовете по лека 

атлетика - 

открит урок в 6 

клас. 

м.април Б.Грошков Председат

ел на МО 

Участват 

всички 

членове 

на МО 

 

7.Участие в 

национално 

състезание по 

технологии и 

м.април Ю.Молла Председат

ел на МО 

Участват 

всички 

членове 

на МО 

 



 
 
 
 
 

предприемачест

во. 

8.Подготовка на 

учениците за 

участие в 

календарни и 

училищни 

празници. 

м.май преподаватели

те по 

предмети 

Председат

ел на МО 

Участват 

всички 

членове 

на МО 

 

9.Участие в 

национален 

фестивал по 

роботика. 

м.юни Ю.Молла Председат

ел на МО 

Участват 

всички 

членове 

на МО 

 

10.Заключителн

а сбирка за 

отчитане 

дейността на 

МО. 

М.юни преподаватели

те по 

предмети 

Председат

ел на МО 

Участват 

всички 

членове 

на МО 

 

 

Настоящият план е отворен за допълнение и промени в хода на работата на комисията. 

 

План 

на методическо обединение на класните ръководители 

през учебната 2016/2017 година 

 

 

Председател: Мария Партулова 

Членове: 

 

I а клас – Мария Мавродиева 

I б клас – Мария Цекова 

I в клас – Стойна Москова 

I г клас – Величка Чевгънова 

 

II а клас – Катерина Головодова    

II б клас – Антония Григорова      

II в клас – Елвира Караманова 

II г клас – Лина Панделиева   

 

III а клас –  Янка Терзиева    

III б клас –  Мария Партулова   

III в клас – Мария Дарева 

 

IV а клас – Мария Менова    

IV б клас – Силва Тричкова    



 
 
 
 
 

IV в клас – Лина Петкова 

IV г клас – Олга Тракова   

 

Vа –Анелина Маркова 

Vб – Цветанка Хаджидиманова 

Vв – Елена Спириева 

 

VI а клас – Костадинка Пирнарева 

VI б клас – Марияна Пиронева 

VI в клас – Теодора Пашалиева 

 

VII а клас – Надка Динева 

VII б клас – Василка Ванююшкина 

VII в клас – Христина Попаркова 

 

VIII а клас – Соня Божикова 

VIII б клас – Атанас Терзиев 

VIII в клас – Димитър Агов 

 

Стратегии в дейността на методическото обединение: 

1. Утвърждаване на методическото обединение като център на 

вътрешноквалификационна дейност. 

2. Усъвършенстване на професионалните умения и развитие на професионалните 

нагласи и ценности. 

Основни приоритети: 

   1. Създаване на предпоставки за водене на активен диалог между учители, ученици и 

родители-атмосфера на сътрудничество и толерантност. 

   2. Активно участие в затвърдяване и издигане престижа на училището, като се 

включва във всички училищни прояви. 

Цели: 

  1.  Да се стимулират класните ръководители към самоподготовка и усъвършенстване, 

чрез обмяна на педагогически опит.     

   2. Ангажиране на родители и ученици за реализиране на мероприятия, залегнали в 

плана на класа-съвместни проекти. 

  Задачи:    

   1. Да се продължат традициите на откритост и гласност при постигане на успехи и 

неуспехи, трудности и проблеми. 

   2. Поддържане на постоянни контакти между класните ръководители с оглед 

усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите. 

 Дейности  

Дейност Срок 

на 

изпълне

ние 

Отговорни 

лица 

Контрол Критер

ии за 

оценка 

Финансир

ане 



 
 
 
 
 

1. Изготвяне   

планове на класните 

ръководители, 

съобразени със 

спецификата на всяка 

паралелка.                         

септември 

2016 г. 

класните 

ръководител

и 

Зам.дир. 

по УД 

 не се 

изисква 

2. Запознаване с 

училищния 

правилник и 

отговорностите на 

дежурните учители и 

ученици. 

октомври 

2016 г. 

класните 

ръководител

и 

Зам.дир. 

по УД 

 не се 

изисква 

3. Естетизиране на 

класните стаи. 

 

постоянен кл. 

ръководител

и и уч. 

съвети 

  не се 

изисква 

4.Родитело-

учителски срещи – 

учредяване на  активи 

за осъществяване на 

съвместна 

възпитателна 

дейност. 

октомври 

2016 г. 

класните 

ръководител

и 

Зам.дир. 

по УД 

 не се 

изисква 

5. Изготвяне на 

характеристика за 

всеки ученик с 

преценка за 

развитието на 

ученика в 

образователно-

възпитателния 

процес и спазването 

на училищна 

дисциплина. 

при 

завършване 

на клас и 

етап от 

обучението 

кл. 

ръководител

и и пед. 

съветник 

Зам.дир. 

по УД 

 не се 

изисква 

6.  Оказване на 

помощ и съдействие 

на новопостъпилите 

членове на МО и с 

кратък педагогически 

стаж. 

постоянен председател

ят на МО 

 

  не се 

изисква 

7. Осъществяване 

сътрудничество с 

основните социални 

постоянен 

 

кл.ръководи

тели 

  не се 

изисква 



 
 
 
 
 

фактори: семейство, 

културни 

институции, 

сдружения, 

фондации, 

производствени 

предприятия, научни 

звена, други 

институции и 

организации, имащи 

отношение към 

младите хора. 

8. В часа на класа да 

се разискват теми, 

свързани с 

екологичното 

възпитание на 

учениците, с 

природосъобразното 

поведение и начин на 

живот.Привличане на 

родители като 

лектори. 

съобразен с 

плановете 

за часа на 

класа на 

всяка 

паралелка 

 кл. 

ръководител

и и уч. 

съвети 

Зам.дир. 

по УД 

 не се 

изисква 

9. В допълнителния 

втори час на класа 

учителите да 

провеждат 

индивидуални 

консултации с 

родителите за успеха, 

дисциплината и 

цялостното развитие 

на ученика по 

предварителен 

график. 

постоянен 

 

класните 

ръководител

и 

Зам.дир. 

по УД 

 не се 

изисква 

10. Организиране на 

излети, екскурзии и 

спортни състезания 

по паралелки 

съобразен с 

плановете 

на 

училището 

и 

класните 

ръководител

и и учители 

по ФВС 

Зам.дир. 

по УД 

 не се 

изисква 



 
 
 
 
 

съвместно с  

родители. 

 

паралелкит

е и с 

график на 

учебното 

време 

11. Откриване на 

деца с изявени 

наклонности в дадена 

област на науката, 

изкуството или 

спорта и създаване на 

условия за тяхното 

развитие и 

реализация-участия в 

конкурси, 

олимпиади, 

състезания и 

концерти. 

постоянен 

 

кл. 

ръководител

и, учители и 

пед. 

съветник  

 

 

  не се 

изисква 

12. 

Вътрешноквалифика

ционна дейност на 

методическото 

обединение: 

            -     „ 

Приемственост 

между начален и 

горен курс - път за 

преодоляване на 

стреса при учениците 

от пети клас.”   

- „ Перспективи 

и проблеми в 

европейския 

съюз” – 

беседа. 

 

- „Шестокласни

кът – кой съм, 

къде ми е 

мястото и как 

да живея 

заедно с 

другите”- 

анкета. 

 

 

 

ноември 

2016 г. 

 

 

декември 

2016 г. 

 

 

 

февруари 

2017 г. 

 

 

март 2017 

г. 

 

 

класните 

ръководител

и на пети 

клас 

 

Димитър 

Агов 

 

 

кл. 

ръководител

и на шести 

клас и пед. 

Съветник 

 

 

 

Т. 

Пашалиева 

 

 

председа

тел на 

МО 

 

председа

тел на 

МО 

 

председа

тел на 

МО 

 

 

председа

тел на 

МО 

 не се 

изисква 



 
 
 
 
 

- Отчитане на 

резултатите от 

анкетата 

проведена в 

шестите 

класове през 

месец 

февруари .   

13. Професионално 

ориентиране. 

          - Запознаване 

на класните 

ръководители с 

условията за прием 

след VII клас. 

 

- Презентация 

на тема:” 

Професионалн

о 

ориентиране” 

 

- Среща с 

родителите за 

информиране 

на 

възможности 

да продължат 

образованието 

в средни 

училища след 

завършване на 

осми клас. 

 

април 2017 

г. 

 

 

април 2017 

г. 

 

 

май 2017 г. 

 

кл. 

ръководител

и на VII клас 

 

кл. 

ръководител

и на VII клас 

 

кл. 

ръководител

и на VIII 

клас и 

директор 

 

председа

тел на 

МО 

 

председа

тел на 

МО 

 

председа

тел на 

МО 

 не се 

изисква 

14. Отчет на 

дейностите през 

учебната година. 

Нови идеи за по-

ефективна 

реализация на целите 

на обединението – 

анкета. 

юни 2017 г. 

 

председател

ят на МО и 

пед. 

съветник 

      

 

Директо

ра на 

училище

то 

 не се 

изисква 

 

           

 



 
 
 
 
 

ПЛАН 

за работа на Методическо обединение  на учителите в ЦОУД 

през учебната 2016 / 2017 година 

Председател: Илия Динев  

    Членове: Катя Цирова  

    Илиана Мишева 

    Алтънка Сотирова-Давидова 

    Невена Гушкова 

    Веселка Сърбакова 

    Янка Лазарова  

 

I.  СТРАТЕГИИ  В ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ 
     1.   Осигуряване на достъпно всеобхватно  и качествено образование на учениците в 

целодневната организация на учебния ден. 

      2.  Обогатяване на материалната база в посока на използване на новите технологии в 

целодневната организация на учебния ден . 

     3.   Усъвършенстване работата с изоставащите и талантливите  ученици в групите  

     4.   Активно взаимодействие с родителите. 

     5.   Акцент върху активната позиция на ученика в групата. 

     6.   Да поставим детето в центъра и да съобразим всички образователни и 

възпитателни  

въздействия с неговата личност.  

     7.Личностното развитие на учениците да бъде постигнато чрез по-добро качество на 

самоподготовката, засилване на естетичското възпитание и отношение към природата.                   

8. Да спортуваме активно. 

II. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ: 

     1.Училището –желано място за ученика. 

     2. Образованието –съобразено с възрастовите и индивидуалните особености на   

всеки ученик. 

     3.Развитие на заниманията по интереси и извънкласната  дейност на учениците. 

     4.Създаване на условия за превенция на агресията на учениците. 

     5.Приобщаване на родителската общност за активно участие в решаването на 

училищните проблеми. 

III. ЦЕЛИ : 

1. Повишаване качеството на образователния  процес чрез насърчаване развитието 

на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, 

необходими на учениците в съвременното общество при зачитане интересите, 

съобразно възможностите и възрастовите им особености;   

2. Създаване на предпоставки за общуване и опознаване между учениците от 

различни социални, етнически и културни общности чрез специално подбрани 

дейности, включени в целодневната организация на учебния  ден; 

3. Повишаване на педагогическата и методическата подготовка и създаване на 

мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите в ЦОУД; 



 
 
 
 
 

4. Създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас и в следващ 

етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище 

поради затруднения в усвояването на учебното съдържание;  

IV.  . ЗАДАЧИ: 

1. Опазване здравето и живота на учениците; 

2.   Създаване на трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез  

       разнообразни форми на работа за надграждане на знания в               

       съответствие с новите образователни изисквания; 

3.   Усвояване минимума знания и умения по учебните предмети от всеки ученик    

съобразно индивидуолния  му темп на развитие. 

3.  Осигуряване подходяща среда, даваща възможност за формиране на     

      социално адекватно поведение у учениците; 

5. Формиране у учениците на умения и нагласи за емоционална уравновесеност в 

хода на образователното общуване и превенция на агресивното поведение; 

6. Стимулиране на творческите заложби на учениците. 

 

 V. Дейности за постигане на целите и изпълнение на поставените задачи 

 

 

               Дейности Срок 

за 

изпъл

нение 

   

Отговорн

и лица 

Контр

ол 

Критери

и за 

оценка 

Финанс

иране 

      

Провеждане на заседание  на МО  на 

учителите в ЦОУД  за  избор на 

председател. 

01.09     Янка 

Лазарова 

 

Предсе

дател 

 

7 учители 

 

Не се 

изисква  

 

Изготвяне на годишна учебна 

програма за целодневна организация 

на учебния ден .  

05.09. 

 

Всички 

учители в 

ЦОУД 

Предсе

дател 

 

7 учители 

 

 

Не се 

изисква 

Разработване на план за дейността на 

МО. 

05.09. Всички 

учители в 

ЦОУД 

Предсе

дател 

7 учители 

 

 

Не се 

изисква 

 

Подготвяне на годишни тематичени 

планове за ЦОУД  

09.09. 

 

Всички 

учители в 

ЦОУД 

Предсе

дател 

 

7 учители Не се 

изисква 

Изготвяне на график за обедно 

хранене. 

16.09. Председа

тел 

Предсе

дател 

7 учители Не се 

изисква 

Работна среща: Запознаване с 

новостите в ЗПУО относно учителите 

в ЦОУД и новите указания от 

септемврийските съвещания на 

началните учители 

м.септе

мви 

Динев Предсе

дател 

 

7 учители Не се 

изисква 



 
 
 
 
 

Препокриване на изискванията на 

учителите в ЦОУД  с тези на 

преподавателите по всички учебни 

предмети за овладяване и надграждане 

на учебното съдържание в 

целодневната организация на учебния 

процес. 

постоя

нен 

 

 

 

 

Учители в 

ЦОУД 

 

 

 

 

Предсе

дател 

 

 

 

7 учители 

 

 

 

Не се 

изисква 

 

 

 

Заразни и простудни 

заболявания,хигиена на хранене  – 

беседа от педиатър. 

м.окто

мври 

Катя 

Цирова 

Предсе

дател 

Ученици Не се 

изисква 

Работна среща: Обмяна на добри 

практики при преодоляване на 

конфликтни ситуации при 

обучението.Вътрешноучилищна 

квалификация  

м.ноем

ври 

Веселка 

Сърбаков

а 

Предсе

дател 

 

7 учители Не се 

изисква 

Включване в инициативи, 

организирани от училището. 

постоя

нен 

Учители в 

ЦОУД 

Предсе

дател 

7 учители Не се 

изисква 

Украса на класните стаи и празнично 

отбелязване на Коледа 

20.12. Учители в 

ЦОУД, 

ученици,р

одители 

Предсе

дател 

 

Учители 

ученици 

родители 

 

240 лв. 

за 

украса 

 

Педагогическа дискусия на тема: 

Ролята на проектната работа при 

дейностите по интереси в 

ЦОУД.Вътрешноучилищна 

квалификация 

м.януа

ри 

Янка 

Лазарова 

Предсе

дател 

7 учители Не се 

изисква 

Анализиране на резултатите , отчитане 

на слабости,успехи  и пропуските на 

всеки ученик от групата и набелязване 

на необходимите мерки за 

подпомагане на отстраняването им. 

в края 

на 

първи 

учебен 

срок 

Всички 

учители в 

ЦОУД 

 

 

Предсе

дател 

 

7 учители 

 

 

Не се 

изисква 

 

Анализ и отчитане на резултатите от 

първия учебен срок на ПС.Обобщен 

вариант. 

дата за 

ПС 

Илия 

Динев 

Предсе

дател 

1 учител Не се 

изисква 

 Васил Левски – живот и 

дело.Изготвяне на табло. Рецитал по 

повод деня на Левски.  

18.02. Алтънка 

Сотирова-

Давидова 

Предсе

дател 

2 учители 

ученици 

20лв. за 

материа

ли 

Посрещане на пролетта. Рисуване на 

открито. 

22.03. Илиана 

Мишева 

Предсе

дател 

7 учители 

ученици 

Не се 

изисква 

 „Книгата – прозорец към света” – 

отбелязване на Международния ден на 

книгата 

м.апри

л 

Невена 

Гушкова 

Предсе

дател 

1 учител 

ученици 

Не се 

изисква 



 
 
 
 
 

Живот и дело на Кирил и Методий –  

рецитал. 

м.май Алтънка 

Сотирова-

Давидова 

Предсе

дател 

1 учител 

ученици 

Не се 

изисква 

 Проучване на интересите и желанията 

на учениците за организиране и 

планиране на дейностите в ЦОУД през 

следващата учебна година. 

м.май Всички 

учители в 

ЦОУД 

 

Предсе

дател 

 

 

7 учители 

 

 

Не се 

изисква 

 

 

Анализиране на резултатите , отчитане 

на слабости,успехи  и пропуските на 

всеки ученик от групата през годината. 

м.юни Всички 

учители в 

ЦОУД 

 

Предсе

дател 

 

7 учители 

 

 

Не се 

изисква 

 

 

Отчет за работата на МО през 

учебната 2016 / 2017 година на ПС. 

м.юни Председа

телят на 

МО на 

ЦОУД 

Предсе

дател 

1 учител Не се 

изисква 

 

 

 
П Л А Н 

за дейността на  

педагогическия съветник 

за учебната 2016-2017 година 

 

I. Предмет: 

 

Проучване и подпомагане на психичното развитие и здраве на учениците от Първо 

основно училище „Св. Св. Кирил  и Методий”- гр. ГоцеДелчев. Подготовка за 

образователен и професионален избор и адаптирането на учениците към условията на 

образователната и социалната системи. Подпомагане благоприятния психологически 

климат в училище чрез подкрепа на системата учител-ученик-родител. 

 

II. Цели: 

 

1. Подпомагане на учениците при преодоляване на възникнали затруднения в 

училище, семейството и обществото. 

2. Ограничаване на проявите на агресия в училище. Оптимизиране и хуманизиране 

на взаимоотношенията. 

3. Подкрепа при затруднения в адаптацията към новата учебна среда, при 

затруднения в учебния процес и поведенчески проблеми. 

 

III. Задачи: 

 

1.Опознаване и проучване на проблемите на учениците, причините за тяхното 

възникване и активно подпомагане за преодоляването им. 



 
 
 
 
 

2. Осъществяване на превенция на проявленията на девиантно и асоциално поведение 

на учениците. 

3. Посредничество при решаване на спорове и конфликти в системите ученик-ученик 

и учител-ученик. 

4. Участие в организирането и провеждането на училищни, класни и извънкласни 

форми на работа по проблемите на гражданското образование и възпитание на 

учениците. 

5. Подпомагане на педагогическия колектив по проблемите на възпитателната работа 

чрез диагностична и консултативна дейност. 

 

IV. Дейности: 

 

Диагностична дейност 

1. Запознаване с новопостъпилите ученици и проследяване процеса на адаптация. 

          Срок: постоянен 

 

1.1. Наблюдаване на процеса на адаптация на първокласниците. 

          Срок: постоянен 

 

2. Диагностициране затрудненията в личностната и поведенческата сфера на учениците: 

2.1. Консултиране на ученици с девиантно поведение, с асоциални прояви, проблеми в 

овладяването на учебния материал и картотекирането им; 

          Срок: постоянен 

 

2.2.Консултиране на ученици с проблем в училищната адаптация; 

          Срок: постоянен 

2.3.Консултиране на ученици с хронични заболявания; 

          Срок: постоянен 

 

2.4. Посещения в удобни часове с оглед получаване на обективна информация за отделни 

ученици, паралелки и учители; 

          Срок: постоянен 

2.5. Картотекиране на деца със слаба мотивация за учебен труд; 

          Срок: постоянен 

3. Провеждане на индивидуални и групови психологически изследвания чрез тестове, 

анкети, въпросници, разговори и беседи. 

          Срок: постоянен 

4. Идентифициране на надарени ученици, ученици със специални образователни 

потребности и тези с хронични заболявания. 

4.1. Оказване на психологическа подкрепа на деца в риск и деца със СОП. 

          Срок: постоянен 

Консултативна дейност 

1. Индивидуално консултиране на учениците: 

 по проблеми свързани с тяхното поведение; 

Срок: постоянен 



 
 
 
 
 

 

 взаимоотношения с връстници, родители и учители; 

Срок: постоянен 

 

 по психичното, личностното и интелектуалното им развитие; 

Срок: постоянен 

 

 изоставащите ученици и учениците застрашени от отпадане, като се установят 

причините за обучителните затруднения, търси се съдействие от родителите и 

преподавателите, проучват се интересите на децата и техните силни страни; 

 

Срок: постоянен 

 ученици с противообществени прояви и нарушения на Правилника за вътрешния 

ред на училището; 

Срок: постоянен 

 

 консултиране при психологически кризи и стресови състояния. 

Срок: постоянен 

 

 насочване на желаещите ученици към конкретна специалност в СОУ чрез: 

брошури, справочници, информационен кът и срещи с преподавателите от СОУ; 

Срок: постоянен 

 

 Консултиране по инцидентно възникнали проблеми и конфликтни ситуации. 

Срок: постоянен 

 

2. Консултиране на родители: 

 по проблемите на взаимоотношенията с техните деца; 

Срок: постоянен 

 

 провеждане на срещи с родителите във връзка с взаимоотношенията на децата им 

с техните съученици, учители и др.; 

Срок: постоянен 

 

 по проблемите на личностното, интелектуалното и поведенческото развитие на 

децата им; 

Срок: постоянен 

3. Консултиране на училищното ръководство и педагогическия колектив по 

отношение на: 

 разработване на училищни правилници, програми и проекти; 

Срок: постоянен 

 

 системно запознаване с новите указания, инструкции и нормативни документи; 

Срок: постоянен 

 



 
 
 
 
 

 участие в педагогически съвети с конструктивни предложения, мнения, отчети, 

анализи и оценки; 

Срок: постоянен 

 консултиране по отношение на училищния климат; 

Срок: постоянен 

 

 участие в решаването на проблеми на училищното развитие и неговото нормално 

и пълноценно функциониране; 

Срок: постоянен 

 участие в дейността на УКБППМН и Училищен координационен съвет за 

противодействие на училищния тормоз между учениците; участие в други 

училищни комисии. 

 

Срок: постоянен 

 

4. Работа на педагогическия съветник в час на класа: 

 разговори с класните ръководители за планиране дейността в ЧК по въпросите на 

превенция на зависимостите, сексуално образование, превенция на СПИН, 

умения за решаване на конфликти, прояви на агресивност и насилие; 

Срок: постоянен 

 

 осигуряване на подходящи материали и нагледни средства за класните 

ръководители; 

Срок: постоянен 

 

 ограничаване на достъпа на случайни и съмнителни лица в училище, като се 

осигури рационален пропускателен режим; 

Срок: постоянен 

 

 Провеждане на анкета свързана с употребата на алкохол, тютюн, наркотици, сред 

учениците от VI-ти, VII-ми и VIII-ми клас. 

Срок: м.  ноември 2016г. 

м. февруари 2017г. 

 Анализ и обработка на резултатите. 

          Срок: м. декември 2016г.  

 м. март 2017г. 

 

 Запознаване на учениците със същността на тормоза, проявите и участниците в 

процеса. 

 Провеждане на психологическо изследване – оценка на училищния тормоз. 

Прилага се въпросник за тормоза в училище. 

Срок: м. октомври 2016г. 

 м. май 2017г. 

 Анализ и обработка на резултатите. 

Срок: м. ноември 2016г. 

м. юни 2017г. 



 
 
 
 
 

V. Посредническа дейност 

1. Взаимодействие и решаване на конфликти между ученици, учители, родители и 

класни ръководители. 

Срок: постоянен  

2. Планиране и участие в час на класа за обсъждане на проблеми и казуси по 

възпитателната работа, поведението на учениците и др. 

Срок: постоянен 

3. Подпомагане работата на Ученическия съвет. 

Срок: постоянен 

4. Включване в работата на училищните комисии. 

Срок: постоянен 

 

VI. Групова дейност 

1. Обучение за развиване на социални умения и правене на социален избор. 

Срок: постоянен 

 

2. Провеждане на групови консултации за повишаване на комуникативните умения 

и подобряване на груповия климат сред учениците. 

Срок: постоянен 

 

3. Провеждане на дискусии с учениците по избрани от тях теми, засягащи актуални 

проблеми. 

Срок: постоянен 

4. Решаване на проблеми, свързани с рисково за здравето поведение, ограничаване 

злоупотребата с психоактивни вещества /тютюнопушене, алкохол, наркотици/, 

превенция на зависимостите, рисково сексуално поведение.  

Срок: постоянен 

5. Проучване сред учениците нивото на информираност и отношението им по 

проблемите на наркоманиите. 

Срок: постоянен 

 

VII. Организационни връзки и взаимодействия 

 

Създаване и поддържане на трайни връзки с институции и организации, 

подпомагащи дейността на училището: 

 Съвместна дейност с инспектор от ДПС и полицията; 

 Взаимодействие с ОЗД към ДСП – гр. Гоце Делчев; 

 ОКБППМН – Община Гоце Делчев и други държавни и общински органи и 

организации, имащи пряко отношение към работата на децата. 

Срок: постоянен  

 

Годишен план за дейността на логопеда през учебната 

 2016/2017 година                                                                    

 

I.  Предмет 



 
 
 
 
 

Предмет на дейност на логопедичния кабинет в Първо основно училище „Св. Св. 

Кирил и Методий“ са диагностиката, рехабилитацията и корекцията на 

артикулационните нарушения, нарушенията на темпа и ритъма на речта, езиковите 

нарушения и нарушенията на четенето и писането при учениците.  

II. Цели  

Целта на логопедичната терапия е преодоляването на езиково- говорните 

нарушения и нарушенията на четенето и писането. Логопедичната терапия е различна 

при всеки отделен случай. Тя е съобразена както с типа нарушение и неговата степен на 

тежест, така и с индивидуалните темпове на усвояване и развитие на учениците. 

Своевременно организираната и проведена логопедична работа гарантира 

преодоляването на първичното езиково недоразвитие или нарушение и съпътстващите 

дефицити в развитието на познавателните процеси, а също така и на личностното 

развитие на детето. Правилното усвояване на усната реч е превантивна мярка за 

овладяване на процесите на четене и писане. 

Преодоляването на логопедичния проблем е продължителен процес, при който са 

необходими многократни повторения на придобитите навици и умения, за да могат да 

останат трайни и да изместят погрешните модели на говорно поведение. Екипната работа 

дете, логопед, семейство- е единствения начин за постигане на висока ефективност на 

корекционния процес. 

III. Задачи   

 

1. Диагностика на комуникативните, езиковите  нарушения нарушенията на 

четенето и писането при учениците. 

2. Изготвяне на терапевтични програми за всеки ученик, нуждаеш се от 

логопедична терапия. 

3. Логопедична терапия. 

 

   IV.  Дейности 

1. Обследване на учениците 

1.1. Обследване на новопостъпилите ученици. 

1.2. Проследяване езиковото развитие на учениците посещавали логопедичен кабинет 

през предходната учебна година. 

Срок: 19.09.2016 г. 

Отговорник: логопед 

2. Диагностициране на учениците от 1-ви клас, нуждаещи се от логопедична помощ. 

Срок: 19.09.2016 г.  

Отговорник: логопед 

3. Снемане на подробен речеви статус и попълване на речеви карти за всеки ученик. 

Срок: 31.10.2016 г. 

Отговорник: логопед 

4. Провеждане на оценяване на образователните потребност на учениците със СОП.  

 

4.1. Изготвяне на доклади за установяване входното равнище на учениците със СОП. 

4.2. Изготвяне на индивидуална образователна програма на учениците със СОП.  



 
 
 
 
 

Срок: м.септември  

Отг. Логопед, членове на вътрешно училищните екипи за деца със СОП 

 

5. Изготвяне на седмичен график за индивидуалната работа на учениците. 

Срок: 07.10.2016 г. 

Отговорник: Директор, логопед 

6. Запознаване с тема „Комуникативни нарушения при деца и подрастващи. Седем 

маркера за говорни, езикови и комуникативни нарушения при деца и подрастващи.“ на 

членовете на МО на началните учители. 

Срок: м. октомври 2016 г. 

Отговорник: логопед 

7. Изготвяне на индивидуален план на корекционно-възпитателната работа според 

нуждите от логопедична помощ. 

Срок: постоянен 

Отговорник: логопед 

8. Отчитане на резултати 

8.1. Отчитане дейността и развитието на логопедичната група през 1-ви учебен срок на 

учебната година. 

8.2. Оценяване на динамиката в развитието на комуникативните възможности на 

учениците със специални образователни потребности, обучаващи се по индивидуална 

образователна програма. 

Срок: 03.02.2017 г. 

Отговорник: логопед 

8.3. Отчитане на дейността и развитието на логопедичната група през 2-ри  учебен срок 

на учебната година. 

8.4. Изготвяне на доклади за установяване развитието на учениците със СОП през 

учебната година. 

Срок: 15.06.2017 г. 

Отговорник: логопед 

 

 

Годишен план за работа на медицинската сестра при  Първо основно училище 

 „Св. Св. Кирил и Методий“гр. Гоце Делчев                                                                                                    

за учебната 2016 – 2017 година 

 

I.Организационна-подготвителна дейност 

1. Преди започване на учебната година да се извърши проверка на общото хигиенно 

състояние на училището.          

                                                                 Срок: 12.09.2016 г.       

Отг.: Дирктор и мед. сестра 

2. Да се изготви график за работното време на мед. сестра.  

Отг.: Директор 

3. Да се подготви лекарския кабинет за пълноценна работа, като се набавят 

необходимите медикаменти и инвентар. 



 
 
 
 
 

Срок: 15.09.2016 г. 

Отг.: Мед. сестра 

4. Медицинската сестра да взима активно участие при работата с хигиенните комисии и 

следи за стриктното изпълнение на разпоредбите спуснати от РЗИ. 

Срок: текущ 

Отг.: Председател на хигиенната комисия и мед. сестра 

 

5. Към училището да се изградят ученически групи към БЧК. Започване на тяхната 

дейност. 

Срок: текущ 

Отг.: В. Ванюшкина, мед. сестра 

II. Лечебно-диагностична работа 

1. Оказване на лечебно-амбулаторна помощ на заболелите ученици.  

Срок: постоянен  

Отг.: мед. сестра 

2.Извършване на антропоментрични измервания в определен срок.  

Отг.: мед. сестра 

III. Противоепидемична дейност 

1. Извършване на ежемесечни прегледи на всички ученици за въшливост и даване на 

отчет в РЗИ.  

Отг.: мед. сестра  

 

2. Редовно и правилно водене на журнал за ОЗЗ според изискванията на РЗИ.  

Отг.: мед. сестра  

3. Спазване на определените срокове в имунизационния календар. 

Отг.: мед. сестра  

IV. Надзор над санитарно хигиенния режим в училище 

1. Ежедневен контрол върху санитарно-хигиенното състояние на училишето.  

Отг.: мед. сестра  

2. Контрол върху храненето на учениците. 

Отг.: мед. сестра  

V. Здравно-просветна дейност 

1. Редовно набавяне на материални – листовки, теми за часа на класа. 

 Отг.: Класни ръководители, мед. сестра  

2. Изнасяне на беседи, лекции пред ученици.  

Отг.: мед. сестра  

VI. Професионално ориентиране. 

1. Изпращане на заболелите ученици за консултация с личните им лекари.  

Отг.: мед. сестра  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 

НА УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА В 

 I ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 

            I.АНАЛИЗ 

Училищните библиотеки са съчетание между традиционна библиотека или 

библиотечно-информационен център, който да създава и предоставя подходяща среда 

за интелектуалното, емоционалното и социалното съзряване на своите читатели, както 

и да предоставя необходимите за тази цел информационни ресурси.Училищната 

библиотека е най-достъпният за децата източник, където те могат да получат нужната 

им информация. Важна задача е осигуряването на подходящи информационни ресурси, 

защото те трябва да могат да се ориентират в информационните потоци, а училищната 

библиотека е не само място, където се събират книги, а и място за социална 

комуникация, където децата се срещат и общуват помежду си. Ключът за повишаване 

на грамотността на нацията е ЧЕТЕНЕТО. Колкото повече учениците четат за 

удоволствие, толкова по-високи са техните постижения в училище, толкова по-успешно 

изявяват и реаризират своя потенциал и таланти. 

II.ЦЕЛИ 

1. Основните цели в работата и дейността на библиотеката са насърчаване и 

повишаване на грамотността при учениците. 

2. Създаване на благоприятна среда за четене  

3. Приобщаване на все по-голям брой ученици към четенето и насърчаване на 

тяхното активно участие в този процес. 

III.ЗАДАЧИ 

1. Популяризирането на четенето на художествена, научно-популярна и научна 

литература чрез използването на фонда на училищната библиотека и участието в 

различни извънкласни дейности, посветени на четенето. 

2. Осигуряване на учениците в училище на бърз и лесен достъп до книгите чрез 

библиотечния фонд. 

3. Организиране на дарителски кампании сред ученици, учители и родители за 

обогатяване на училищния библиотечен фонд. 

4. Възпитаване у учениците на траен интерес към четенето. 

       IV.ДЕЙНОСТИ 

1. Работа на библиотеката по график – обслужване на желаещите да вземат или 

върнат книги, ползване на читалня. 

2. „Моята първа среща с книгите в библиотеката“ – организирано посещение на 

децата от начален етап по класове в библиотеката с цел запознаване с книжния 

фонд и организацията на работа. 

3. Инициативи, свързани с Националния ден на четенето през месец март и 

седмицата на детската книга и изкуствата за деца през месец април. 

4. Верижно четене „Четящо влакче“ – деца от начален курс четат приказки на деца 

от предучилищната група. 

5. Състезания за най-бърз четец и най-сладкодумен разказвач на приказки. 

6.  „Да върнем децата при книгите“ – инициатива за даряване на книги на 

библиотеката от учители и родители с цел обогатяване на библиотечния фонд. 

7. Определяне на най-четената книга при учениците от начален и прогимназиален 

етап. 

 



 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 

ЗА РАБОТА НА БИБЛИОТЕКАТА 

НА IОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
1. В библиотеката се пази тишина или се разговаря тихо. 

2. Книгите се вземат за максимален срок от 20 дни срещу подпис в библиотечния 

картон на ученика. 

3. Книгите се ползват внимателно при четене. Когато книгата е повредена или 

изгубена, се закупува същата нова.  

4. Не се разрешава вземането и ползването едновременно на повече от 2 книги от 

един читател. 

5. Енциклопедиите, както и други скъпоструващи единични екземпляри на книги 

се ползват само в читалнята и не могат да бъдат взимани за домашен прочит. 

6. В края на учебната година всички взети от учениците книги се връщат преди 

раздаване на ученическите книжки и свидетелствата за завършен клас. 

7. Закупените или дарени нови книги се вписват в инвентарната книга на 

библиотеката. 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА 
понеделник до  петък 

от 0800 до 1200 часа 

от 1300 до 1700 часа 

 

 

П Л А Н 

за контролната дейност на директора на Първо ОУ  

“Св. св. Кирил и Методий” гр. Гоце Делчев 

за учебната 2016/2017 година 

 

НА КОНТРОЛ ПОДЛЕЖАТ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ В 

УЧИЛИЩЕТО: 

1. Цялостия процес на обучение, възпитание и социализация на учениците; 

2. Квалификационна дейност; 

3. Провеждането на изпити; 

4. Трудовата дисциплина; 

5. Безопасните условия за обучение, възпитание и труд; 

6. Противопожарната охрана; 

7. Административно-управленски дейности; 

8. Състоянието на МТБ; 

9. Финансовата политика на училището; 

 І. Цел на контролната дейност 

1. Осигуряване на условия в училището за осъществяване на държавната 

политика в областта на образованието.  

2. Постигане на държавните образователни изисквания, реализация на 

учебните планове и програми, съгласно съществуващите нормативни 

документи. 

3. Опазване и обогатяване на МТБ. 

 ІІ. Задачи на контролната дейност 



 
 
 
 
 

1. Осигуряване на творческа свобода на учителите за възможно най-пълно 

реализиране целите на процеса на обучение, възпитание и социализация на 
учениците. 

2. Създаване на условия за повишаване активността на учениците. 

3. Организиране и провеждане на изпити в различните форми на обучение. 

4. Установяване спазването на правилници, планове, графици, заповеди. 

5. Установяване спазването на здравословни и безопасни условия на труд и 

противопожарна охрана. 

6. Опазване и обогатявяне на материално-техническата база. 

7. Повишаване доверието на ученици и родители към училището. 

8. Повишаване уменията на учениците да отговарят на предизвикателствата. 

9. Ползване на ИКТ в обучението. 

ІІІ. Обект и предмет на контролната дейност. 

1. Учебната дейност на учениците и техните учебни резултати. 

2. Учебно-преподавателската (педагогическа, методическа, организационна) и 

квалификационна дейност на учителите. 

3. Работата на заместник-директорите по УД и АСД. 

4. Работата на обслужващия и помощния персонал. 

5. Косвен контрол върху организации, свързани с училищните дейности. 

ІV. Методи на контрол 

1. Непосредствени наблюдения. 

2. Проверка на документацията, свързана с осъществяването на различните 

дейности в училище. 

3. Прилагане на единен инструментариум за проверка, регистриране оценяване на 

резултатите от дейността на учениците, учителите, зам. директорите и помощния 

и обслужващия персонал. 

 

V. Организация на контролната дейност, относно: 

1. Прилагането и изпълнението на държавните образователни изисквания на 

нормативните актове в средното образование. 

2. Спазване на училищния правилник, правилника за  вътрешния трудов ред в 

училището и трудовата дисциплина. 

3. Спазване на седмичното разписание. 

4. Учебно-възпитателната работа по отделните учебни предмети съвместно с 

експерти от РУО и МОН . 

5. Изпълнението на решенията на педагогическия съвет и училищното настоятелство. 

6. Дейността на заместник-директорите, административния и помошен персонал. 

7. Административната и стопанска дейност. 

8. Обхвата на децата, подлежащи на задължително обучение. 

9. Опазване и обогатяване на материално-техническата база. 

10. Изпълнение на наложени санкции. 

11. Изпълнение на бюджета. 

12. Готовността за действие в екстремни ситуации. 

13. Изпълнение учебната програма по БДП и ГЗ, както и готовност за действие в 

екстремални ситуации. 

14. Работа с групи по ЗИП/ РП, СИП/ФЧ. 



 
 
 
 
 

15. Провеждане на допълнителния час по ФВС. 

VІ. Форми на контрол и график на контролнатат дейност 

1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ 

1.1. Превантивни проверки 

1.1.1. Проверка на резултатите от входното ниво на учениците по отделните учебни 

предмети. 

Срок: до 15.10. 

1.1.2. Проверка на резултатите от проведените тестове за изходно ниво на учениците 

и от външното оценяване в IV, VII клас. 

Срок м. Май-Юни 

1.1.3. Разговор с новоназначени учители, относно адаптацията им към училищния 

колектив. 

Срок: м. ХІ. 

1.1.4. Разговори с учителите по отношение осъществяването на задължителното 

училищно обучение до 16-годишна възраст. 

Срок: текущ 

1.1.5. Установяване на обхвата на учениците и посещаемост на учебни занятия. 

Срок: текущ 

1.2. Тематични проверки 

1.2.1. Изборът на нестандартни форми и методи на обучение, мотивиращи за учебен 

труд и тяхната роля за повишаване на познавателната активност на учениците, 

чрез посещение на учебни часове . 

Срок: текущ 

1.2.2. Акценти в работата на учителя по БЕЛ в V клас, насочени към повишаване на 

компетентността и индивидуалната работа с учениците. 

                                                                      Срок: октомври - ноември 

1.2.3. Компетентност на  учителя  за работа  с деца ,с проявена агресия. 

Срок: текущ 

     1.2.4.Интерактивни техники и иновации. 

 Срок: октомври – март 

     1.2.5.Добрите практики – условие за по- високи образователни резултати по БЕЛ и 

математика. 

Срок: Ноември - май 

1.3. Текущи проверки 

1.3.1. Проверка на готовността на учители и ученици за провеждане на ефективни 

занятия. 

Срок: текущ 

1.3.2. Проверка върху ритмичността на изпитванията. 

Срок: текущ 

1.3.3. Контрол върху работата с изявените ученици. 

Срок: м. Декември  

1.3.4. Контрол върху работата с изоставащите ученици и проведената допълнителна 

работа от учителите. 

Срок: текущ 

1.3.5. Проверка върху провеждането на допълнителна работа на учителите с 

учениците със специфични образователни потребности. 



 
 
 
 
 

Срок: текущ 

1.3.6. Проверка нивото на овладените знания по история и обществените науки и 

химия чрез провеждане на тестове. 

Срок: м. Януари и Април  

1.3.7. Проверка върху провеждането и оценяването на класните работи на учениците 

по български език, в V кл. 

Срок: м. Декември и януари 

1.3.8. Проверка на предмети, изработени от учениците. 

Срок: м. Февруари 

1.3.9. Посещение на учебни часове на новоназначени учители 

Срок: м. Ноември 

1.3.10. Проверка на посещаемостта, организацията и провеждането на часовете по 

свободноизбираема подготовка / факултативни часове. 

Срок: текущ 

1.3.11. Посещение на часове по задължителна подготовка /ЗП/. 

Срок: текущ 

1.3.12. Проверка върху организацията на образователно -възпитателната работа по 

учебни предмети от задължителноизбираемата подготовка /ЗИП/ чрез 

посещение на часове І – VIII клас. 

Срок: текущ 

1.3.13. Контрол върху провеждането на различни видове изпити. 

Срок: м. Май, юни, юли, август 

1.3.14. Контрол върху организацията и провеждането на училищните тържества, 

празници, ритуали, изложби и конкурси, съдействащи за развитие и укрепване 

на общоучилищния дух и за изява на интересите и способностите на 

учениците. 

Срок: текущ 

1.3.15. Контрол върху провеждането и резултатите от олимпиади. 

Срок: текущ 

1.3.16. Контрол върху работата на учителите с родителите: провеждане на 

родителски срещи, връзката на училището със семейството, дейността на 

родителските активи и училищното настоятелство. 

Срок: текущ 

1.3.17. Контрол на дейността с факторите от социалната среда, извънучилищните 

звена и специализираните органи. 

Срок: текущ 

1.3.18. Контрол на дейността на методическите обединения и постоянните комисии, 

във връзка с интеграция на учениците от ромски произход. 

Срок: текущ 

1.3.19. Ефективност на консултациите с ученици и посещаемостта на учебните часове 

– условия за грамотност, съответстваща на образователната степен. 

2. Административен контрол. 

2.1. Проверка на училищната документация, свързана с учебния процес. 

2.1.1. Годишните разпределения на учебния материал по учебни предмети. 

Срок:до 16.09. 

2.1.2. Годишните разпределения и съответствието им с отразените в дневниците 

теми. 



 
 
 
 
 

Срок: текущ 

2.1.3. Проверка на плановете на класните ръководители. 

Срок: 18.09. 

2.1.4. Проверка на плановете на класните ръководители и съответствието им при 

попълването на дневниците за взетия учебен материал. 

Срок: текущ 

2.1.5. Проверка на плановете на методическите обединения и водената от тях 

документация. 

Срок: текущ 

2.1.6. Проверка на плановете и документацията на постоянните комисии. 

Срок: текущ 

2.1.7. Проверка на учебните програми за задължително избираема подготовка / 

разширена подготовка. 

Срок: текущ 

2.1.8. Проверка на учебните програми по свободноизбираема подготовка/ 

факултативни учебни часове. 

Срок: текущ 

2.1.9. Проверка на дневниците на паралелките. 

Срок: текущ 

2.1.10. Проверка на дневниците на паралелките и съответствията им с книгата за 

подлежщи на задължтилно обучение ученици, главната книга и 

регистрационната книга за издадените документи за завършена степен на 

образование.  

                                                                            Срок: м. Септеври и Юни 

2.1.11. Проверка на воденето на книгата с протоколите от заседанията на 

педагогическия съвет. 

Срок: текущ 

2.1.12. Проверка на главната книга на учениците до VІІІ клас. 

Срок: текущ 

2.1.13. Проверка на главната книга и съответствито й с дневниците на паралелките, 

ученическите книжки, книгата за подлежащи на задължително обучение и 

протоколите от проведените поправителни изпити. 

Срок: текущ 

2.1.14. Проверка на ученическите книжки. 

Срок: текущ 

2.1.15. Проверка на книгата за подлежащи и съотвествието им с документите, 

свързани с преместването на учениците и дневниците на паралелките. 

Срок: текущ 

2.1.16. Проверка на протоколите от проведените изпити. 

Срок: м. Юни и Септември 

2.1.17. Проверка на книгата за резултатите от изпитите на учениците на 

самостоятелна и индивидуална форма на обучение и съответствието й с друга 

училищна документация. 

Срок: текущ 

2.1.18. Проверка на регистрационната книга за издадените документи за завършена 

степен на образование и съотвествието й с дневниците на паралелките, за 

водене на задължително обучение ученици и издадените документи за 



 
 
 
 
 

завършена степен на образование, с главната книга за учениците от І - VІІІ 

клас. 

                                                                            Срок: текущ 

2.1.19. Проверка на воденето на летописната книга. 

Срок: м. Септември 

2.1.20. Проверка на издадените удостоверения за завършен клас и съответствието им 

с другата училищна документация. 

Срок: м. Юни 

2.1.21. Проверка на издадените удостоверения за завършен първи клас и 

съотвествитео им с останалата училищна документация. 

Срок: м. Май 

2.1.22. Проверка на издадените удостоверения за завършен начален етап на основно 

образование и съответствието им с водене на задължителна училищна 

документация. 

Срок: м. Юни 

2.1.23. Проверка на издадените свидетелства за завършено основно образование и 

съответствието им с водената задължителан училищна документация. 

Срок: м. Юни 

2.2. Проверка на другата документация 

2.2.1. Проверка на воденето на техническата и технологичната документация и 

документите за материалните и стоковите дейности: 

Срок:текущ 

- Входящ – изходящ дневник 

Срок: текущ 

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

противопожарна охрана 

Срок: м. Октомври 

- Книга за инструктаж на работното място по безопасност, хигиена на труда, 

противопожарна охрана. 

Срок: м. Октомври 

2.2.2. Проверка на воденето и съхраняването на документацията по 

трудовоправните отношения с персонала: 

- състояние на личните дела   

Срок: м. Декември 

- личните дела и съответствието им със заповедната книга, ведомостите за 

заплати и други  

Срок: м. Октомври 

2.2.3. Проверка на документацията, свързана с финансовата дейност: 

- Книга за регистриране на даренията 

Срок: текущ 

- Разпределението на средствата от Фонд СБКО 

Срок: текущ 

- Ведомост заплати 

Срок: текущ 

- Изговеното поименно разписание на длъжностите и работните заплати и 

съответствието му с другата документация. 

           Срок: м. Октомври, Март, Юли. 



 
 
 
 
 

2.3. Проверка по социано-битовата и стопанската дейност 

2.3.1. Дейността на обслужващия и помощния персонал. 

Срок: текущ 

2.3.2. Книгата за санитарното състояние. 

Срок: текущ 

2.3.3. Изпълнението на текущите и основните ремонти. 

Срок: текущ 

2.3.4. Разширяването и опазването на материално-техническата база /МТБ/ и 

поддържане състоянието на училищната сграда. 

Срок: текущ 

2.3.5. Спазването на изискванията за техническата безопаснот, хигиена на труда и 

противопожарната охнана от ученицет и училищния персонал. 

Срок: текущ 

2.3.6. Спазване и изпълнение на плана за хигиенизиране на училищната сграда и 

дворните площи. 

            Срок: м .Септември и Април 

2.3.7. Спазване и изпълнение на плана за осигуряване на нормален учебен процес 

през зимата. 

Срок: м. Октомври 

2.3.8. Дейността на заместник-директорите и административния персонал. 

Срок: текущ 

 

2.4. Проверки по спазването на: 

2.4.1. Правилника за вътрешния трудов ред в училището, длъжностните 

характеристики и изискванията за трудовата дисциплина. 

Срок: текущСрок: м. Ноември 

 

2.4.2. Училищния правилник 

Срок: текущ 

2.4.3. Графика за дежурството. 

Срок: текущ 

2.4.4. Графика за времетраенето на учебните часове. 

Срок: текущ 

2.4.5. Графика на учителите за приемни дни и часове за срещи с родителите. 

Срок: текущ 

2.4.6. Графика за провеждане на консултации с учениците. 

Срок: текущ 

2.4.7. Графика за учебния процес. 

Срок: текущ 

2.4.8. Графика за провеждане на СИП/ факултативни часове. 

Срок: текущ 

2.4.9. Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и 

труд. 

Срок: текущ 

2.4.10. Седмичното разписание. 

Срок: текущ 



 
 
 
 
 

 

 

П Л А Н 

За контролната дейност 

на заместник-директора по учебна дейност за учебната 2016/2017 г. 

   І. ЦЕЛ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

       Спазване изискванията на МОН за организация на процеса на обучение, 

възпитание и социализация - изпълнението на ЗПУО, ДОС, Правилника за дейността на 

училището и други нормативни документи или документи, приети от Педагогическия 

съвет. Участие в процеса на подобряване на качеството на предлаганото от училището 

образование и постигане на максимално добро съответствие между държавните 

образователни изисквания. 

II. ЗАДАЧИ 

Осъществяване на действен и ефективен превантивен контрол, с оглед ограничаването 

на пропуски и нарушения. 

    -  Използване на разнообразни методи, форми и средства за контрол за осигуряване на 

качество на изпълнението на задълженията на работещите в училището. 

   - Координация и контрол при изпълнение на задълженията на педагогическите 

специалисти по организацията , провеждането и постигането на резултати в процеса на 

обучение, възпитание и социализация. 

- Анализиране на резултатите от контролната дейност и използването им за набелязване 

на цялостната дейност в училище. 

III. ОБЕКТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

1. Учебната, педагогическата и организационната дейност на учителите. 

2. Резултатите от учебната дейност на учениците. 

3. Правилното водене и съхраняване на учебната и училищна документация от 

определените длъжностни лица. 

VІ. МЕТОДИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

1. Наблюдение на учебни часове. 

2. Проучване и анализ на документацията, свързана с осъществяване на 

различните дейности в училищe. 

3. Провеждане на контролни работи и тестове за проверка, регистриране и 

оценяване на резултатите от дейността на учителите и учениците.  

  

V. ФОРМИ НА КОНТРОЛ 

А/ ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

1. ПРЕВАНТИВНИ ПРОВЕРКИ 

 Провеждане на разговори с учители и възпитатели. 

 Провеждане на разговори с МО по предмети за проблеми, свързани с 

преподаването, учебниците, форми на оценяване и др. 

 Посещение на учебни часове – самостоятелно и заедно с директора. 



 
 
 
 
 

 Проверка и установяване на входното равнище на резултатите от 

процеса на обучение, възпитание и социализация. 

 Проверка на изходното ниво. 

2. ТЕКУЩИ ПРОВЕРКИ 
 Посещение на учебни часове на учителите за наблюдаване на 

организацията на учебния час по учебни предмети от ЗИП/ ИЧ, ЗП/ 

ЗЧ и СИП/ ФЧ. 

Срок: най-малко веднъж за всеки учебен срок за всеки учител 

 Посещение на часове на класа. 

 Срок: най-малко веднъж годишно за всеки учител 

 Проверка на знанията на учениците чрез провеждане на тестове и 

контролни работи. 

Срок: в края на ІІ срок 

 Проверка на работата на учителите съвместно с експерти от РУО на 

МОН. 

Срок: по плана на РУО 

 Проверка на организацията и провеждането на допълнителната 

работа с учениците. 

Срок: веднъж месечно 

 Контрол върху допълнителната работа на учителите с ученици със 

специфични образователни потребности. 

Срок: веднъж месечно 

 Периодични проверки на работата на педагогическия съветник. 

 Контрол върху организацията и провеждането на различните видове 

изпити. 

Срок: за всеки изпит 

       Б/ АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ 

 Контрол върху обхвата на децата, подлежащи на задължително обучение. 

Срок: постоянен 

 Проверка на книгата за подлежащи на задължително обучение ученици и 

съответствието й с документите, отразяващи движението на учениците и 

паралелковите дневници. 

Срок: постоянен 

 Проверка на сумираните, нанесени и пренесени отсъствия на учениците в 

дневниците на паралелките и съотвествието им с ученическите книжки и 

документи за извинение на отсъствията. 

Срок: веднъж месечно 

 Проверка на спазването и изпълнението на учебните планове и програми. 

Срок: постоянен 



 
 
 
 
 

 Проверка на вписаните и взети лекторски часове чрез съпоставяне на 

нанесеното в дневниците за взетия учебен материал, лекторската книга и 

заповедната книга. 

Срок: веднъж месечно 

 Проверка на ритмичността на изпитванията. 

Срок: постоянен 

 Проверка на документацията, в която се регистрират текущите резултати на 

учениците на вписаните в дневниците на паралелките оценки на учениците и 

съответствието им с нанесените оценки в ученическите книжки. 

Срок: най-малко веднъж за всеки учебен срок 

 Проверка на наложените наказания в съответствие с нормативните 

документи, отразяването им в задължителната училищна документация и 

спазването им. 

 Проверка по спазване и изпълнение на седмичното разписание. 

Срок: постоянен 

  Проверка по спазване на училищния правилник. 

Срок: постоянен 

  Проверки по спазване на организацията на учебния процес. 

Срок: постоянен 

  Проверки по спазване графика на времетраене на учебните часове. 

Срок: постоянен 

  Проверки по спазване на трудовата дисциплина и изпълнение на 

длъжностните характеристики. 

Срок: постоянен 

  Проверки по спазване на графика за дежурство и изпълнение на 

задълженията на дежурния учител. 

Срок: постоянен 

  Проверка на документацията, свързана с провеждането на изпити. 

Срок: постоянен 

  Проверка върху издаваните документи на учениците. 

Срок: постоянен 

  Проверка на правилното водене и съхранение на училищния архив.  

Срок: постоянен 

  Проверка на воденето на дневниците на паралелките, ученическите книжки 

и личните карти. 

Срок: постоянен 

  Проверка на годишните разпределения на учителите и съответствието им при 

нанасяне в дневниците. 

Срок: постоянен 



 
 
 
 
 

            20. Друго по поръчение на директора и в съответствие с длъжностната 

характеристика. 

 

 

  

 

П Л А Н  

 

ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ  

на Георги Костадинов Дерменджиев 

на длъжност заместник директор по административната дейност 

 в Първо ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Гоце Делчев 

 за учебната 2016/2017 г. 

 

 

 І. ЦЕЛ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

           Подпомагане на директора при организирането на контрола на 

административната дейност в училището и спазването и изпълнението на основните 

нормативни актове и изисквания. 

 

 ІІ. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

1. Работата на педагогическия и непедагогическия персонал. 

2. Водене на документацията по трудово правните отношения с персонала 

в училището. 

3. Снабдяване на учебното заведение с учебно технически  средства и 

материали. 

4. Изпълнението на текущите и основните ремонти. 

5. Опазване, разширяване и обогатяване на материално техническата база в 

училище. 

 

ІІІ. ФОРМИ НА КОНТРОЛ И ГРАФИК НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

4. Проверка по спазването на изискванията на Правилника  за вътрешния 

трудов ред и разпоредбата на Кодекса на труда от педагогически и 

непедагогически персонал. 

5. Проверка по спазването на длъжностната характеристика и изпълнението 

на възложената работа на всички служители. 

6. Проверка на поддържаната хигиена в училището и дворните площи. 



 
 
 
 
 

7. Проверка върху изпълнението на поставените ежедневни задачи на 

непедагогически персонал. 

8. Проверка върху столовото хранене и обслужване в училището. 

      СРОК: ВЕДНЪЖ СЕДМИЧНО 

9. Проверка върху изпълнението и спазването на изискванията за 

противопожарна охрана и безопасност на труда. 

СРОК: ПОСТОЯНЕН 

10. Проверка върху изпълнението и спазването на изискванията за хигиената 

на труда. 

СРОК: ПОСТОЯНЕН 

11. Проверка на картотеката по трудовоправните отношения. 

СРОК: ВЕДНЪЖ  МЕСЕЧНО 

12. Проверка на сключените трудови договори и допълнителни споразумения 

към тях. 

СРОК: ВЕДНЪЖ  НА СРОК 

13.  Проверка на водената документация от техническия секретар. 

СРОК: ВЕДНЪЖ  МЕСЕЧНО 

14.  Проверка на водената документация от касиер – домакин. 

СРОК: ВЕДНЪЖ  МЕСЕЧНО 

15.  Проверка върху съхранението на учебната и училищна документация. 

СРОК: ВЕДНЪЖ  МЕСЕЧНО 

16.  Проверка на потребностите от учебно – технически средства и материали. 

СРОК: ВЕДНЪЖ СЕДМИЧНО 

17.  Проверка на използването и съхранението на наличните учебно-

технически средства и материали. 

СРОК: ВЕДНЪЖ СЕДМИЧНО 

18.  Проверка на необходимостта на училището от учебна и училищна 

документация, необходима за учебния процес. 

СРОК: ВЕДНЪЖ СЕДМИЧНО 

19.  Проверка на изпълзването и съхранението на техниката, материалите и 

нагледните средства в училище. 

СРОК: ВЕДНЪЖ  МЕСЕЧНО 

20.  Проверка на навременното отремонтиране на счупеното или повредено 

имущество и издирване на виновника на повредата. 

СРОК: ДНЕВЕН 

21.  Проверка по опазването на училищното имущество от педагогически и 

непедагогически персонал. 

СРОК: ДНЕВЕН 

22.  Проверка по опазване на имуществото в учебните стаи от учениците. 

СРОК: ДНЕВЕН 



 
 
 
 
 

23. Проверка по спазване на изискването за заключването на учебните стаи и 

кабинети при липса на учебни занятия в тях. 

СРОК: ДНЕВЕН 

 

24. Проверка на документацията и изпълнението на договорните отношения 

по текущите и основни ремонти. 

СРОК: ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ 

                                                          

 

 

ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

за учебната 2016/ 2017 г. 

 

Месец октомври 

1. Отчет на изпълнението на решенията на предходния ПС. 

2. Избор на секретар на ПС.                    

3. Информация и анализ на резултатите от входното ниво на учениците и 

набелязване на мерки за преодоляване на пропуските. 

4. Информация за здравословното състояние на учениците от медицинското лице, 

обслужващо училището. 

5. Приемане план за осигуряване на нормален учебен процес през зимата. 

6. Запознаване с плана за контролната дейност на директора. 

7. Пиемане на спортен календар на училището. 

8. Актуализиране на вътрешноучилищни документи при необходимост от 

привеждането им в съответствие с новоутвърдени ДОС. 

 

 

Месец декември 

1. Отчет на изпълнението на решенията на предходния ПС 

2. Ритмичност и резултатност от текущия контрол и проверките на учениците 

3. Анализ на причините за отсъствията на учениците и набелязване на мерки за задържане 

на децата в училище 

4. Проблеми с ученици със специални образователни потребности. 

5. Тематично заседание: Моят модел на иновативна практика. 

 

 

Месец април 

1. Отчет на изпълнението на решенията на предходния ПС. 

2. Приемане на резултатите от процеса на обуене, възпитание и социализация през 

І учебен срок. 



 
 
 
 
 

3. Определяне начина за приемане на ученици в І клас за учебната 2017/ 2018 година 

4. Планиране на броя на подлежащите за І клас 

5. Планиране броя и вида на групите, изучаващи чужд език във ІІ-ри клас, броя на 

групите ЦДО, видовете избираеми и факултативни часове за учениците от І и V 

клас за учебната 2017/ 2018г. 

6. Тематично заседание – Предизвикателствата на новия ЗПУО. 

 

Месец май 

1. Отчет на изпълнението на решенията на предходния ПС 

2. Създаване на организация за провеждане на външно оценяване ІV и VІІ клас 

3. Приемане план за приключване на учебната година 

4. Разглеждане на предложения за награждаване на изявени учители и  ученици 

5. Отчет на изявите на учениците през учебната година в олимпиади, състезания, 

конкурси 

 

Месец юни 

1. Отчет на изпълнението на решенията на предходния ПС 

2. Приемане на резултатите от процеса на обучение, възпитание и социализация 

през учебната година. 

3. Анализ на резултатите от НВО 

4. Приемане на учебен план за I и за V клас, постъпващи през 2018/ 2019 учебна 

година. 

5. Приемане график за подготовка на МТБ за следващата учебна година. 

6. Запознаване с проект на Сп. Обр. 1 за 2017/ 2018 уч. Година 


