
 

         ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ", СЕЛО ЛЕСНОВО, ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 
                 ул. "Осма" № 2, тел.: 07155/2373, e-mail: lesnovo_ou@abv.bg, www.oulesnovo.idwebbg.com  

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

САВКА ЯНЕВА - ДИРЕКТОР 

 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН 

За дейността на Основно училище „Христо Ботев” 

село Лесново 

За учебната 2021/2022 година 

 

 

 

Планът е приет с Решение на Педагогически съвет с протокол № 1/17  

.09.2021 г. и е съгласуван с Обществения съвет 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ I  

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 

ИНСТИТУЦИЯ 

През учебната 2020/2021 г. се обучаваха 70 ученици, разпределени в 7 паралелки. 

Важен фактор за координацията на училищните дейности е създадената организация 

за различните дейности, спазването на графиците за начало и край на учебните 

занимания. 

Утвърдените традиции, прозрачността на управление, работата в екип са водещи 

принципи при планиране на дейностите за учебната 2021-2022г. 

Положителен принос за повишаване на ефективността на образование, възпитание и 

социализция е постоянна връзка с родителите, чрез въвеждането на електронен 

дневник. 

Непрекъснато обновяване на материалната база и външната среда, добър 

психоклимат и квалифицирани учители са отлична комбинация за постигнатите 

успехи, доверие, добри взаимоотношения.  

СИЛНИ СТРАНИ 1.Ръководство, адекватно на характеристиките на училището 

2. Квалифициран педагогически персонал 

3. Привличане на малди ентусиазирани специалисти 

4. Създаване на интерес у общността към училището в последните две години, което 

е предпоставка за увеличаване броя на учениците, също и осигуряване на финансова 

стабилност в условията на делегиран бюджет 

5. Разработване на национални, европейски програми и проекти и участие в тях. 

6. Функциониращ електронен дневник 

7. Целодневна организация на учебния ден за учениците от I до IV клас 

8. Въвеждане на ел. платформа Office 365  

9.Много добро осъществяване на обучение от растояние в електронна среда /ОРЕС в 

условията на извънредно положение. Успешно прилагане на единни меанизми за 

работа в ел. платформа Microsoft Teams 

10. Провеждане на екскурзии 

11. Ритуализация на училището – знаме, лого, училищен химн, значка. 

12. Наличие на училищен web сайт и facebook страница 

13. Участие в извънкласни форми  

14. Електронно портфолио на педагогическите специалисти 

15. Възможност за специализирана подкрепа – ресурсен учител, психолог и логопед. 

16. Организиране на училищни мероприятия, тиймбилдинг, тренинги с работещите 

в училището за осигуряване на добът микроклимат 

17. Подобряване на комуникацията с родителската общност 

 

СЛАБИ СТРАНИ  

1.Липса на медицинско лице. 

2. Недостатъчен брой оборудвани помещения/кабинети 

3. Липса на актова зала 

4. Липса/слаб контрол/  по отношение на поведението, отсъствията и успеха на 

учениците от страна на част от родителите 

5. Необходимост от допълнителна работа по привличане на заинтересовани страни и 

партньори.  



 

ИЗВОДИ: 

Необходимо е: 

1.да продължи работата по гражданското образование на учениците 

2. да се търсят възможности за подобряване на дисциплината в отделни учебни 

часове, като се оказва помощ на педагогическите специалисти, които срещат 

трудности от такъв характер. 

3.да се повиши взискателността към опазване на училищното имущество 

4.да се повиши мотивацията на учениците за участие в олимпиади, състезания, 

конкурси 

5.да се популяризират творческите изяви на учениците. 

ЦЕЛИ И СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

1.Мисия – създаване на уверени, конкурентноспособни и пълноценни граждани на 

РБългария. 

2. Развиване на отговорност, постоянство и трудови качества у учениците, 

предпоставка за успех и реализация в съвременното общество. 

3. Възпитаване в толерантност, уважение, сътрудничество, изграждане на 

положителна нравствена система у подрастващите. 

4. Придобиване на знания и умения с практическа насоченост 

5. Ефективна управленска дейност, изградена върху доверие и колегиална 

отговорност 

6. Развитие и продължаващо обучение на педагогическия екип, с цел достигане на 

по-висок професионализъм 

7. Издигане, запазване и утвърждаване престижа на училището, чрез поддържане на 

високо ниво на учебна подготовка 

8. Координация и сътрудничество в работата на педагогическия състав с родителите, 

институциите и др. 

9. Обновяване на материалната база, разширяване на сградния фонд, допълнително 

финансиране 

Всички заложени дейности се изпълняват за времето на учебната година 15.09.2021 – 

14.09.2022 г. Включват още: 

1.Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал по класове и учебни 

предмети 

2. График за провеждане на консултации с ученици и родители 

3. планиране на необходимата учебна и училищна документация 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ: ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА 

АДАПТИРАНЕ НА УЧЕНИКА КЪМ УЧИЛИЩНАТА СРЕДА 

Дейност 1. Индивидуална среда на ученика 

1.1.Изграждане на КУТ, ГУТ и училищни комисии по безопасност и здраве и уреждане в 

правилник правата и задълженията им за предотвратяване на рисковете 

Срок: октомври, 2020 

Отговорник: Директор и КУТ 

 

1.2.Регламентиране условията за записване и промяна на формите на обучение за 

конкретна учебна година, съгласно Стандарта за организация на дейностите чл. 31, ал. 3 и 

чл. 12, ал. 2 от ЗПУО 



 

Срок: септември, 2020 

Отговорник: Директор  

 

1.3. Включване на ученика в различни училищни общности в зависимост от неговите 

интереси и потребности – клубове, модули, проекти и др. 

Срок: септември/октомври, 2020 

Отговорник: Педагогически специалисти 

 

1.4. Осигуряване на условия за интерактивно учене и създаване на на възможности за 

приложение на ИКТ в образователния процес по учебните предмети 

Срок: през учебната година 

Отговорник: Педагогически специалисти 

 

1.5. Създаване условия за прилагане, изменяне и адаптиране на методите на преподаване 

от страна на учителите, с оглед постигане на по-добри резултати от образователно-

възпитателния процес и повишаване активността и мотивацията на учениците. 

Срок: през учебната година 

Отговорник: Педагогически специалисти 

 

Дейност 2: Изграждане на училището като социално място 

 

2.1. Предприемане на мерки за социализиране на ученици, за които българският език не е 

майчин, чрез програма за превенция на ранно напускане от училище. 

Срок: през учебната година 

Отговорник: Директор, педагогически специалисти, психолог 

 

2.1.1. Провеждане на информационни кампании сред родители и общественост за 

разясняване на взаимните ползи от интегрирано обучение на учениците със специални 

образователни потребности, ученици с физически и ментални увреждания и ученици от 

етническите малцинства. 

 

2.1.2. Специализирана работа с родителите за по-голяма заинтересованост от 

образователно-възпитателния процес. 

 

2.1.3. Работа с родителските общности за преодоляване на негативни стереотипи и 

дискриминационни нагласи спрямо различните етноси и децата с увреждания. 

 

2.1.4. Осигуряване на допълнително обучение по български език за деца и ученици 

билингви. 

 

2.1.5. Осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси и на организиран 

отдих и спорт. 

 

2.1.6. Допълнителна работа с ученици със СОП и ученици застрашени от отпадане и/или 

преждевременно напускане от образователната система. 

Срок: ноември, 2020 г. 



 

Отговорник: класни ръководители 

 

2.1.7. Подготовка на учениците за продължаване на образованието – кариерно 

ориентиране на ученици, завърпваши основно образование, съобразно техните интереси и 

възможности. 

Срок: март-май, 2021 г. 

Отговорник: класните ръководители 

 

2.1.8.  Работа по механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и 

включване в образователната система на деца и ученици в задължителна училищна 

възраст, приет с ПМС 100/08.06.2018 г. 

Срок: през учебната година 

Отговорник: членове на екипа за обхват на ниво училище 

 

2.1.9. Съвместна работа на психолог с класните ръководители по изпълнение на 

програмата за превенция на тормоза и насилието както и дейности за мотивация и 

преодоляване на проблемното поведение. 

Срок: през учебната година 

Отговорник: класни ръководители, психолог 

 

2.1.10. Актуализиране и поддържане на вътрепна информационна система за 

разпространяване на информация, свързана с дейността на училището: 

- web страница на училището – www.oulesnovo.idwebbg.com 

- електронна платформа 

- електронен дневник 

- електронно портфолио на учителите 

Срок: през учебната година 

Отговорник: Директор, педагогически специалсти 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ 

ПРОЦЕС, ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ, 

ОРИЕНТИРАНА КЪМ МИСЛЕНЕ. ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА 

ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ. 

 

Дейност 1: Учебна дейност 

 

1.1.Предвиждане на мерки за диференциран и индивидуализиран подход за нуждаещи се 

от обша и допълнителна подкрепа ученици. 

Срок: септември-октомври, 2020 г. 

Отговорник: педагогически специалсти, психолог 

 

1.2.Самостоятелно разработване на мултимедийни и електронни уроци от учениците, 

създаване на условия за формиране на умения за правилно, трайно, самостоятелно и 

съзнателно усвояване на учебния материал. 

Срок: през учебната година 

Отговорник: педагогически специалсти 

http://www.oulesnovo.idwebbg.com/


 

 

Дейност 2: Оценяване и самооценяване 

 

2.1. Осигуряване на обучение на учителите, свързано с методи на оценяване, тестово 

изпитване, формиране на оценка, използване на разнообразни форми на проверка и оценка 

основани на: 

- достъпност на оценяването; 

- точност; 

- сравнителен анализ; 

- яснота; 

- съгласуваност; 

- свързаност; 

- надеждност; 

- безпристрастност; 

- обективност; 

Срок: през учебната година 

Отговорник: Директор, педагогически специалсти 

 

2.2. Запознаване на ученици и родители с критериите за оценяване. 

Срок: септември, 2020 г.  

Отговорник:класни ръководители, педагогически специалсти по учебни предмети 

 

2.3. График за класните и контролните работи и предварителното му оповестяване на 

учениците и родителите 

Срок: септември-октомври, 2020 г. 

Отговорник: Директор, класни ръководители 

 

2.4. Осъществяване на системен контрол за ритмичност на оценяването, съгласно чл.11 от 

наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

Срок: през учебната година 

Отговорник: Директор 

 

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

ученик; учител-учител; учител-родител;  

 

3.1. Изграждане на умения за работа в екип в паралелката  

- проектно-базирано обучение; 

- интерактивни методи и др.; 

Срок: през учебната година 

Отговорник: педагогически специалсти 

 

3.2. Активно участие на учениците от ученическия съвет, родителите  в училищния живот 

чрез предложения и дейности, свързани с училищните традиции и изграждане на новата 

визия на училището. 

Срок: през учебната година 

Отговорник: педагогически специалсти, ученически съвет 



 

 

Дейност 4: Повишаване резултатите от образователно-възпитателния процес 

 

4.1. Подготовка на учениците за успешно полагане на изпитите от НВО 

Срок: през учебната година 

Отговорник: педагогически специалисти 

 

4.2. Организиране на допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и 

ред, определени със заповед на директора на училището за ученици с обучителни 

затруднения. 

Срок: май-юни, 2021 г. 

Отговорник: педагогически специалисти 

 

Дейност 5: Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и 

социализацията на учениците 

 

5.1. Разработване и реализиране план на дейност на координационния съвет 

- Системен периодичен анализ на резултатите от дейността на съвета; 

- предприемане на мерки за подобряване на резултатите; 

Срок: септември-октомври, 2020 г. 

Отговорник:председател КС, педагогически специалисти 

 

5.2. Планиране и реализация на дейности за преодоляване на агресията в училище 

- на ниво паралелки; 

- форми на ученическо самоуправление; 

- изяви в тържества и празници; 

- проекти и програми; 

- партньорство с родителите; 

- партнзорство с институции; 

- съдействие от компетентни органи; 

Срок: през учебната година 

Отговорник: Директор, педагогически специалисти 

 

5.3. Педагогическа и психологическа подкрепа 

- екипна работа между учители и психолог; 

- кариерно ориентиране на учениците; 

- занимания по интереси; 

- библиотечно-информационно обслужване; 

- грижа за здравето; 

- преодоляване на проблемно поведение; 

Срок: през учебната година 

Отговорник: Директор, педагогически специалсти, психолог, институции 

 

Дейност 6: Инициативи по основни направления на възпитателната дейност – 

откриване на новата учебна година, 22 септември-Ден на независимостта на 

РБългария, първи ноември- Ден на народнте будители,  



 

 

6.1. Реализиране на дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин на 

живот 

- здравни беседи; 

- дискусии с представители на здравни организации; 

- обучения; 

- състезания; 

Срок: през учебната година 

Отговорник: Директор, педагогически специалсти, психолог 

 

6.2. Реализиране на дейности за екологично възпитание на учениците 

- състезания на открито; 

- посещения сред природата; 

- изграждане на еко-база и озеленяване; 

Срок: през учебната година 

Отговорник: Директор, педагогически специалсти 

 

6.3. Реализиране на дейности за възпитание на общочовешки ценности 

- инициативи за изразяване на почит към национални герои и събития; 

- създаване на клуб по родолюбие; 

Срок: през учебната година 

Отговорник: Директор, педагогически специалсти 

 

 

6.4. Ритуализация на училищния живот 

- патронен празник; 

- символи и ритуали; 

- обогатяване на създадения училищен музей; 

Срок: през учебната година 

Отговорник: Директор, педагогически специалсти 

 

Дейност 7: Надграждане на знания и умения-Състезания, конкурси, мероприятия, 

участие в проекти и т.н. 

 

1.Откриване на новата учебна година 

Срок: 15 септември, 2020 г. 

Отговорник: Директор, педагогически специалсти 

 

2.Международен ден на мира 

Срок: 21 септември, 2020 г. 

Отговорник: педагогически специалисти 

 

7.2. Викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя!“ 

Срок: октомври, 2020 г. 

Отговорник:Председателят на комисията по БДП, класни ръководители 

 



 

7.2.1. Турнир по футбол I- IV клас и V- VII клас 

Срок: октомври, 2020 г. 

Отговорник: учителят по физическо възпитание и спорт, педагогически специалсти 

 

7.3. Конкурс за рисунка по гражданско образование: „Хората – еднакви и различни“ 

Срок: ноември, 2020 г. 

Отговорник: педагогически специалисти 

 

7.4. 141 години от основаването на нашето училище 

- презентации; 

- флаери; 

Срок: 14.12.2020 г. 

Отговорник: Директор, педагогически специалсти 

 

- Концерт - Коледна приказка 

Срок: 22 декември, 2020 г. 

Отговорник: Директор, педагогически специалсти 

 

7.5. Училищен патронен празник 

- стихове за Христо Ботев; 

- стихове от Христо Ботев; 

- табла, посветени на делото и живота на Христо Ботев; 

Срок: 06.01.2021 г. 

Отговорник: Директор, педагогически специалсти 

 

7.6. Изработване на картички, табла, рисунки 

1. Свети Валентин 

Срок: 14 февруари 2021 г. 

Отговорник: класни ръководители, педагогически специалсти 

 

2. Отбелязване на 19-ти февруари – Поклон пред теб, Апостоле! 

Срок: 19 февруари, 2021 г. 

Отговорник: Директор, педагогически специалсти 

 

 

7.7. Празниците през март 

1. Трети март – национален празник; 

Срок: 03 март, 2021 г. 

Отговорник: Директор, педагогически специалсти 

 

2. Организиране на Пролетен карнавал 

Срок: март, 2021 г. 

Отговорник: класни ръководители, педагогически специалисти 

 

7.8. Посещение сред природата „Земята наш дом“ 

Срок: 22 април, 2021 г. 



 

Отговорник: Директор, педагогически специалсти 

 

8.9. Организиране на великденски базар 

Срок: април. 2021 г. 

Отговорник: Директор, педагогически специалисти 

 

8.10. Празник на славянската писменост и култура 

1. Тържество, посветено на славянската писменост и култура 

Срок: 24 май, 2021 г. 

Отговорник: Директор, педагогически специалисти 

 

8.11. 02 юни – почит и преклонение за Вас, безсмъртни герои! 

1. Инициативи, свързани с делото на Христо Ботев  

Срок: 02 юни, 2021 г. 

Отговорник: Директор, педагогически специалсти 

 

8.12. Изграждане на екипи за работа по проекти и национални програми 

1. „Подкрепа за успех“ 

2. „Образование за утрешния ден“ 

Срок: през учебната година  

Отговорник: Директор, педагогически специалисти 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: Партньорство и сътрудничество, създаваща социална 

ангажираност и отговорности на педагогическите специалисти при работа с 

родители, ученици и общественост 

 

Дейност 1: Партньорство между преките участници в училищното образование 

 

1.1.Създадени условия за подкрепа на млади учители. 

Срок: през учебната година  

Отговорник: Директор, педагогически специалисти 

 

1.2.Включване на учителите в управлението на промените в училището. Изграждане на 

професионални училищни общности 

Срок: през учебната година  

Отговорник: Директор, педагогически специалисти 

 

1.3.Планиране на дейности и форми на сътрудничество за осигуряване на позитивен 

организационен климат, ефективна комуникация и отношения на загриженост между 

всички участници в процеса на образование 

Срок: през учебната година  

Отговорник: Директор, педагогически специалисти 

 

1.4. Изграждане на механизъм за ефективно партньорство на училищното ръководство с 

педагогическите специалисти за усвояване на ключови компетентности, общественият 

съвет и екипа на ученическото самоуправление 



 

Срок: през учебната година  

Отговорник: Директор, педагогически специалисти 

 

1.5. Дейности за активно участие на родителите в организираните от училището 

извънкласни дейности 

- конкурси; 

- празници; 

- изложби; 

- дарения; 

- базари; 

- концерти; 

Срок: през учебната година  

Отговорник: Директор, педагогически специалисти 

 

Дейност 2: Външно партньорство 

 

2.1. Взаимодействие с агенцията за закрила на детето и структурите на МВР 

Срок: през учебната година  

Отговорник: Директор, педагогически специалисти 

 

2.2. Представяне на стратегията за развитието на училището пред родителската общност, 

разяснителна кампания за план-приема като традиции и нови тенденции. 

Срок: март, 2021 г. 

Отговорник: Директор, педагогически специалисти 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4: Квалификационна дейност през учебната 2020-2021 година 

 

Плана за Квалификационна дейност в Основно училище „Христо Ботев“ е представен като 

приложение към настоящия годишен план 

 

Приложение към годишен план 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

САВКА ЯНЕВА - ДИРЕКТОР 

 

ПЛАН 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧВСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В 

КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ С ВКЛЮЧЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА 

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА 

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1. Педагогическите специалисти имат право да повишават образованието и 

професионалната си квалификация и да получават информация за възможностите за 

повишаването им. 



 

 

II. УЧАСТНИЦИ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 

1.Педагогически специалисти. 

2. Непедагогически персонал. 

 

III. ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПОВИШАВАНЕ НА 

КВАЛИФИКАЦИЯТА 

1.Адекватност на обучението. 

2. Актуалност на обучението. 

3. Обвързаност на обучението с професионалното и кариерното развитие. 

4. Осигуряване на равен достъп до обучение на персонала в зависимост от заеманата 

длъжност. 

5. Индивидуализация, предполагаща учебни форми и курсове, съобразени с личните 

възможности и интереси на служителите. 

 

IV. ЕТАПИ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПОВИШАВАНЕ НА 

КВАЛИФИКАЦИЯТА 

- Анализ на кадровия потенциал; 

- Проучване на потребностите от обучение и квалификация; 

- Определяне на приоритетите за обучение и квалификация;  

- Планиране на обучението; 

- Финансово осигуряване на процеса на обучението; 

- Организиране и провеждане на обучението. 

- Анализ и оценка на ефективността от обучението. 

 

V. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В 

КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

1.Квалификационната дейност на педагогическите специалисти на училищно равнище се 

осъществява по план за квалификационната дейност, който се изготвя в началото на всяка 

учебна година и се приема на заседание на ПС. 

2.Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти има за цел: 

- осигуряване съответствие между социалната практика, потребностите на 

образователната система и равнището на професионалната им компетентност. 

- възможност за задоволяване на професионалните интереси и професионално развитие. 

3. Квалификационната дейност на регионално и национално равнище се реализира със 

съдействието на РУО, университети, колежи и др. обучителни организации, проекти и 

програми за квалификационна дейност. 

4. Педагогическите специалисти се включват в организирани форми за повишаване на 

квалификацията: 

- собствено желание‘ 

- препоръка на работодателя; 

- препоръка на експерти от РУО София-регион. 

5. Условията и редът за участие във форми за повишаване на квалификацията се договарят 

между педагогическите специалисти и директора на училището по реда на чл. 234 от КТ и 

в съответствие със ЗПУО и наредба № 15/22.07.2019 г. 



 

6. Квалификацията на педагогическите специалисти в зависимост от потребностите, цел и 

съдържанието на обученията, е въвеждаща и продължаваща. 

6.1.Въвеждаща квалификация е задължителна подкрепа за педагогически специалисти: 

- постъпили за първи път на работа в системата на образованието; 

- назначени за първи път на нова длъжност; 

- заемащи длъжност, която е нова за системата на образованието; 

- заемащи длъжност след прекъсване на учителския си стаж за повече от две години; 

- при промяна на учебните планове и учебните програми в училището. 

6.2. Продължаващата квалификация е насочена към непрекъснато професионално и 

личностно усъвършенстване в рамките на учене през целия живот. 

7. Всички желаещи педагогическите специалисти да участват в квалификационна форма 

пишат мотивационно писмо до директора на училището, съдържащо: 

- тема на квалификационната дейност; 

- продължителност на обучението; 

- програма на обучението; 

- финансова част; 

- мотиви за участие; 

- очаквани резултати. 

 

VI. МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

ЗА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 

 

1.Педагогическите специалисти, придобили професионално-квалификационна степен 

имат право да ръководят дейности за повишаване на квалификацията на училищно 

равнище. 

2.Стимулиране на професионално изявените служители чрез подходящи отличия. 

3. Възможност за кариерно развитие. 

4. Диференцирано заплащане за по-високо образование и квалификация. 

5. Допълнително заплащане за придобилите ПКС. 

 

VII. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА 

 

1.Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на 

училището. За учебната 2020-2021 г. са определени 1,2% от утвърдените средства по §1 

„Фонд работна заплата“, съгласно чл. 35 от КТД от ............ 

2. Планираните средства за квалификация са в размер на: 

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

 

Настоящият план е изготвен във връзка със стремежа за методическо израстване и 

осъвременяване на учебно-възпитателния процес в училище, повишаване на учителската 

компетентност и методически умения, проявяване на педагогически усет и реагиране в 

сложни ситуации. Придобиване на нови знания и умения за изграждане на позитивна 

образователна среда. Промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности и 

засилване на мотивация за самоусъвършенстване и кариерно развитие на педагогическите 

специалисти.  

 



 

Основни задачи: 

1.Да се разработи план и ситема за квалификационна дейност в училище, чиито план е 

неразделна част от годишния план на училището. Към него да се добавят и плановете на  

Методическите обединения. 

2.Да се усъвършенства организацията на учебния процес. 

3. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенсрване и към проактивно 

(инициативно, действащо) поведение по отношение на овладяването и прилагането на 

нови, иновативни техники и методи на преподаване и оценяване. 

4.Да се подобри екипната работа в училище като се създадат условия за осигуряване на 

обратна връзка, анализ и оценка на постиженията и неуспехите на колектива, както и 

достигане до съвместно решение при наличието на трудности и проблеми. 

 

Идентифициране на потребностите от продължаваща квалификация на 

педагогическия колектив. Начин на определяне. 

 

Идендифицирането на дефицити и потребности от квалификация сред педагогическите 

кадри в училището става посредством анкетни карти, които дават представа за желанията 

на учителите за повишаване на личната квалификация. Педагогическият колектив е 

запознат с Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

 

Дефицити: 

1.Знания и умения за работа в мултикултурна среда и работа с деца билингви. 

2.Работа с родители. 

3.Организиране на извънкласни дейности. 

4.Разработване и реализиране на проекти. 

 

Дейности за изпълнение на основните задачи и за преодоляване на дефицитите: 

 

№ Вътрешноучилищни 

квалификации 

Форма Време на 

провеждане 

Отговорник 

1. Организация за провеждане 

на дходящо и изходящо ниво.  

Анализи. м. Октомври 

м. Май-юни 

 

2. Заседание на МО начален 

етап за единни критерии за 

оценяване на знанията и 

уменията на учениците. 

Дискусия 

Изработване на 

карта с 

критериите 

М. септември-

октомври 

Председатл на 

МО 

3. Представяне на електронни 

уроци по учебните предмети 

наблюдение По плана на МО Председатели 

на МО 

4. Споделяне на добри практики 

между учителите и на 

новостите в образованието 

след преминаване на 

квалификационни курсове. 

дискусия През учебната 

година 

Педагогически 

специалисти, 

преминали 

обучения 

5. Обсъждане на изискванията 

за провеждане на НВО в 4 и 7 

беседа М. Април-май директор 



 

клас 

6. Споделяне на добри практики 

за работа по проекти и 

занимания по интереси 

Дискусия/беседа II уч. срок  

7. Как да противодействаме на 

агресията и насилието в 

училище 

Лекция/дискусия М. декември психолог 

 

№ Извънучилищна 

квалификация 

Форма Време на 

провеждане 

Отговорник 

1 Участие в методически 

работни съвещания по 

отделни образователни 

области 

Работна среща През учебната 

година 

директор 

2 Участие в квалификационни 

форми за придобиване на 

ПКС 

Обучителен курс През учебната 

година 

Педагогически 

специалисти 

3. Кръгла маса за обмен на 

добра практика 

Кръгла маса През учебната 

година 

Педагогически 

специалисти 

4. Обмяна на добри практики по 

учебни предмети 

Открити уроци През учебната 

година 

Педагогически 

специалисти 

5. Включване в НП 

„Квалификация на 

педагогическите 

специалисти“ 

обучения През учебната 

година 

Педагогически 

специалисти 

6. Наставничество и 

методическа подкрепа на 

новоназначени педагогически 

специалисти 

 През учебната 

година 

Педагогически 

специалисти/ди

ректор 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 


