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               Примерна структура! 

УТВЪРЖДАВАМ: 
ДИРЕКТОР 
ЗАПОВЕД № 

ПЛАН  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”Св.св.Кирил и Методий” 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

I. Основни приоритети на регионално ниво: 

            1.  Утвърждаване на модели, съчетаващи присъственото обучение с ефективни форми на обучение от разстояние в електронна 

среда    

            2. Преодоляване на последиците от COVID -19 и предпазване на базата на насоките от МОН. 

 

            3. Създаване на организационни условия и осъществяване на контролпо прилагане на компетентностния подход в              
образованието.Образователният процес да бъде ориентиран към подобряване на образователните резултати  и постигане на напредък 
от учениците. 

4. Възпитателната работа в образователната институция- важен компонент в процеса на реализиране на целите на училищното  
образование.Взаимодействие мужду училището и семействата на учениците. 
5. Подкрепа и насърчаване на креативността,иновациите и творческия подход в образователния процес чрез квалификационно-
методически дейности,организиране на обмен на добри практики и професионална комуникация между педагогическите 
специалисти. 
6. Подкрепа при реализиране на приобщаващото образование в образователните институции и изпълнение на областната 
политика за подкрепа за личностно развитие на учениците, чрез работа по проекти по Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“2014-2020г. 
7. Активна медийна политика на образователната институция за популяризиране на успешни образователни модели. 
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II. Приоритети в дейността на училището: 

         1. Ефективно управление на образователната система в училище , в условията на сигурна и максимално безопасна 

образователна среда. Създаване на условия за подобряване на дигиталната компетентност на педагогическите специалисти и 

насърчаване на по-широкото използване на информационните и комуникационни технологии в  образователния процес и ползването на 

образователни ресурси. Развитие на институционална култура за оползотворяване на възможностите на обучението в електронна среда 

от  разстояние (не само по време на епидемия) в най-добрия интерес на децата и ученици в образователната институция.  

 
2. Обединяване усилията на педагогическите специалисти за постигане на по-висока степен на обхват и задържане на 
учениците в риск от напускане на образователната система и намаляване на безпричинните  отсъствия. 
3. Методическо подпомагане и предприемане на действия за превенция на агресията и за засилване на сигурността в 
училище. 
4. Осигуряване на подкрепа на продължаващото обучение и създаване на възможности за извънкласни дейности чрез 
участие в олимпиади и състезания. 
5.Организиране изпълнението на държавната политика,свързана с квалификацията на педагогическите специалисти в 
училище-планиране,координиране и контрол на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите 
специалисти.Стимулиране на обмен на добри практики,партньорство и практическо приложение,методическа подкрепа на 
директора за осигуряване на наставничеството над млади и новоназначени учители. 
6.Подкрепа,координация и ефективно взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование,териториалните органи на изпълнителната власт,органите на местното самоуправление,ръководствата на 
регионалните структури на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, и на 
родителите. 

III. Дейности за реализиране на приоритетите: 

№ Дейност по  Срок Индикатори за изпълнение Отговорник  Забележка 

Мерна единица 

(брой, процент 

Базова стой- 

ност 

Целева 

стойност 

  

1. Изпълнение на плана за 2018-2020 г. по Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 
 система (2013 – 2020) 
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 1.1 Актуализиране на 
училищният регистър за 
застрашени от отпадане 
ученици 

септе
мври 

процент 53% 53% класни 
ръководители и 
педагогически 
съветник 

 

 1.2Повишаване на 
социалните умения на 
ученическият съвет и 
ученическите класни  съвети 
за подкрепа на съученици в 
риск-организиране на 
тренинги. 

посто
янен 

процент 59% 59% класни 
ръководители, 
педагогически 
съветник, 
заместник 
директор и 
директор 

 

 1.3.Мотивиране и 
мониторинг на 
педагогическият персонал за 
допълнителна работа по 
превенция на отпадането. 

посто
янен 

Брой учители 30 броя  30 броя заместник 
директор и 
директор 

 

 1.4.Контрол по записване 
на 6 годишни в училището 

посто
янен 

Брой учители 14 броя 14 броя заместник 
директор и 
директор 

 

 1.5.Организация и 
контрол по изпълнение 
по129 ПМС за 
подпомагане развитието 
на физическото 
възпитание и спорта в 
училището 

посто
янен 

Брой учители 2 броя 2 броя заместник 
директор и 
директор 

 

 1.6.Предоставяне на 
ежедневна информация за 
броя на отсъстващите 
ученици 

посто
янен 

Брой учители 24 броя 24 броя заместник 
директор и 
директор 

 

2. Изпълнение на плана за реализация на Стратегия за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в 
образованието и науката (2014-2020г.)  

 2.1. Провеждане на IT-
FORUMA 

посто
янен 

Брой ученици 120броя 120броя Учители по ИТ  

 2.3 Провеждане на 
училищни конкурси за най-

посто
янен 

Брой ученици 120броя 120броя Учители по ИТ  
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добър електронен урок, 
презентация, видео или 
снимков материал. 

3. Изпълнение на плана  по Националната стратегия за учене през целия живот (след приемането му от МС) 
 3.1 Изграждане на училищна 

система за 
качество.Разработване на 
общи и специфични 
училищни стандарти за 
качество.Разработване на 
годишна училищна програма 
за ЦОУД. 

посто
янен 

Брой ученици 10 броя 10 броя главни учители  

 3.2 Изграждане на 
училищни екипи за 
личностно развитие. 

посто
янен 

Брой учители 10 броя 10 броя директор, 
заместник 
директор 

 

 3.3.Подпомагане 
осъществяването на 
кариерно ориентиране и 
консултиране в 
различните възрастови 
групи за мотивиране за 
продължаване на 
образованието 

посто
янен 

Брой ученици 40 броя 40 броя Директор, 
заместник 
директор 

 

4. Изпълнение на плана за действие (2015 – 2020) 
по Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (2015 – 2020) 

 4.1. Методическа подкрепа 
на педагогическите 
специалисти при  
провеждане на допълнителна 
работа с ученици от 
етническите малцинства, 
застрашени от отпадане 
и/или преждевременно 
напускане на училище 

постоя
нен 

Брой учители 30 броя 30 броя директор, 
заместник 
директор,пед.съве
тник 
главни учители 

 

 4.2.Подкрепа на ученици от 
уязвимите етнически 
общности за продължаване 

посто
янен 

процент 50% 50% всички учители  
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на образованието в 
гимназиален етап 

 4.3 Подкрепа на 
разнообразни съвместни 
изяви на деца и ученици от 
различни етнически 
общности за съхранение и 
развитие на общите и 
специфични традиции и 
културна идентичност 

посто
янен 

процент 50% 50% всички учители  

5. Изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020)  
 5.1 Активно включване на 

учениците в дейността на 
училището-училищен 
вестник,радиопредавания,  
състезания,изложби и други. 

постоя
нен 

процент 50% 50% Педагогическите 
специалисти 

 

 5.2 Изграждане на 
библиотечно 
обслужване,поддържане и 
актуализиране на 
информационния поток 

постоя
нен 

процент 100% 100% Педагогическите 
специалисти 

 

 5.3 Поощряване с морални и 
материални награди при 
показани високи постижения 
в областта на 
науката,изкуството и спорта. 

постоя
нен 

процент 100% 100% Директор и 
заместник 
директор 

 

 5.4 Създаване  на „Приказна 
аудио книга“ – с избрани и 
прочетени приказки от 
малките ученици . 

април процент 100% 100% Педагогическите 
специалисти 

 

6.  Изпълнение на плана за 2018-2020 по Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в република България за 
периода 2015-2020 г. (кариерно ориентиране за всички образователни институции) 
 

7. Училищни инициативи за повишаване ефективността от взаимодействието на институциите в изпълнение на ПМС 100/08.06.2018 г. 
 7.1.Създаване на 

училищен екип за 
обхват,чрез който се 

посто
янен 

Брой учители 16 16 Зам. Директор , 
педагогически 
специалисти 
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осъществява 
взаимодействието между 
институциите и 
родителите 

 7.2.Създаване на 
училищен регистър на 
деца от уязвими групи 

посто
янен 

Брой учители 16 16 Зам.директор, 
педагогически 
съветник, класни 
ръководители 

 

8. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование за 2019 и 2020 г. 
 8.1.НП „Без свободен час 

в училище“ 
посто
янен 

процент 100% 100% Директор , зам. 
директор 

 

 8.2.НП „Иновации в 
действие“ 

посто
янен 

процент 100% 100% Директор , зам. 
директор 

 

 8.3.НП“Оптимизиране на 
вътрешната структура на 
персонала в институциите 
от системата на 
предучилищното и 
училищното образование“ 

посто
янен 

процент 100% 100% Директор , зам. 
директор 

 

 8.4.НП „ИКТ в системата 
на предучилищното и 
училищното образование“ 

посто
янен 

процент 100% 100% Директор , зам. 
директор 

 

 8.5.НП „Заедно за всяко 
дете“-модул „Екип за 
обхват“ 

посто
янен 

процент 100% 100% Директор , зам. 
директор 

 

9. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 
 9.1.Подпомагане, 

координиране и 
мониторинг на дейностите 
по проект“Подкрепа за 
успех“ 

посто
янен 

процент 100% 100% Директор , зам. 
директор 

 

10.  Училищни дейности за развитие, функциониране и усъвършенстване на образователната институция, за превенции, за приобщаващо 
образование. 

 10.1.Училищни дейности за развитие, функциониране и усъвършенстване на образователната институция 
 10.1.1Информационни посто процент 100% 100% Педагогическите  
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кампании с родителите, 
свързани с изграждане на 
приобщаването 

янен специалисти 

 10.1.2.Организиране и 
координация на съвместни 
дейности с ДГ за 
подпомагане личностното 
развитие на учениците 

посто
янен 

процент 100% 100% Педагогическите 
специалисти 

 

 10.1.3. Провеждане на 
работни срещи със 
заинтересованите страни с 
цел обмяна на добри 
практики в 
приобщаването 

посто
янен 

процент 100% 100% Педагогическите 
специалисти 

 

 10.2.Дейности по превенции на негативни прояви. 
 10.2.1. Осигуряване 

изпълнението на утвърдения 
Механизъм за 
противодействие на 
училищния тормоз между 
учениците и алгоритъм за 
неговото прилагане. 
Реализиране на училищни 
инициативи за превенция и 
противодействие на 
агресията 

постоя
нен 

процент 100% 100% Директор, 
заместник 
директор, 
педагогически 
съветник, 
психолог 

 

 10.2.2. Организиране и 
провеждане на лекции, 
беседи, дискусии с 
насоченост към превенция 
на насилието и преодоляване 
на проблемното поведение 

постоя
нен 

процент 100% 100% Директор, 
заместник 
директор, 
психолог, 
педагогически 
съветник и класни 
ръководители 

 

 10.3.Дейности за приобщаващо образование. 
 10.3.1. Осигуряване на 

необходимия ресурс от 
постоя
нен 

процент 100% 100% Директор , 
заместник 
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специалисти за целите на 
подкрепата за личностно 
развитие.  Осигуряване на 
средства за 
преквалификация или 
допълнителна квалификация 
на педагогически 
специалисти 

директор 

 10.3.2 Реализация на обща 
психолого-педагогическа 
подкрепа за осигуряване на 
оптимални условия за 
образование и позитивен 
вътрешен психоклимат, 
благоприятстващи 
развитието на личността на 
всяко дете и ученик и 
подобряващи 
взаимодействията в 
образователните 
институции. 

постоя
нен 

процент 100% 100% Директор , 
педагогически 
специалисти 

 

 10.3.3 Осигуряване на 
психолог или педагогически 
съветник в училището за 
оказване на квалифицирана 
и навременна превантивна 
подкрепа на всяко 
дете/ученик от уязвими 
групи 

постоя
нен 

брой 2 2 директор  

 10.3.4 Създаване на кабинет 
в училището за обща и 
допълнителна подкрепа. 
Осигуряване на финансови, 
материални и технически 
ресурси, които да обезпечат   
в оптимален  размер  общата 
подкрепа – помещения за 
работа, оборудване,  софтуер 

постоя
нен 

процент 100% 100% Директор и главен 
счетоводител 
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и  др. 
 10.3.5 Организиране на 

допълнително обучение на 
ученици по учебните 
предмети БЕЛ и математика 
за преодоляване на 
обучителни трудности 

постоя
нен 

процент 100% 100% директор  

 10.3.6 Изготвяне на 
регистри в училището за: 
-Деца и ученици в риск  
-Деца и ученици  със СОП 
-Деца и ученици с изявени 
дарби 
-Деца и ученици с хронични 
заболявания 

постоя
нен 

брой 2 2 Педагогически 
съветник, 
психолог 

 

 10.3.7 Осигуряване на 
ефективна комуникация с 
родители на деца и ученици 
със СОП  и тяхното участие 
в  информационни 
кампании, семинари, 
тренинги.  Привличане на 
семействата за активно 
участие в процеса на 
обучението. 

постоя
нен 

процент 40-50% 40-50% Педагогическите 
специалисти 

 

 10.3.8.Стимулиране и 
обезпечаване участието на 
ученици с изявени дарби в 
областта на науката, 
изкуствата или спорта в 
състезания, олимпиади, 
конкурси и др. 

постоя
нен 

процент 25% 25% Педагогическите 
специалисти 

 

11. Училищни мерки за намаляване на административната тежест в дейността на педагогическите специалисти. 
 11.1 Изменение в модела 

на разработване на 
годишните тематични 
разпределения- в 

посто
янен 

процент 100% 100% Педагогическите 
специалисти 
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електронен вид и без 
утвърждаване от директор 

12. Реализиране  и утвърждаване на училищния и държавния план-прием 
13.  Организиране  на дейностите по провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания 
 13.1.Инструктивни 

съвещанияс преподавателите 
по провеждането на НВО  4-
7 клас. 

Април
-май 

Брой учители 30 броя 30 броя Директор и 
заместник 
директор 

 

 13.2. Планиране на дейности 
адекватни на потребностите 
на училището, насочени към 
преодоляване на ниските 
резултати на учениците от 
НВО 

постоя
нен 

Брой учители  2 броя 2 броя Главни учители  

 13.3.Анализ и изводи 
относно  резултатите от 
НВО 4-7 клас. 

постоя
нен 

Брой учители 2 броя 2 броя Главни учители  

 13.4.Разширяване на 
формите за допълнително 
обучение на учениците с 
пропуски по БЕЛ и 
Математика 

постоя
нен 

Брой учители 4 броя 4 броя Учители по БЕЛ и 
Математика 

 

14.  Организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания. 
 14.1.Участие в ученически 

олимпиади по графика на 
РУО 

посто
янен 

Брой ученици   Педагогическите 
специалисти 

 

 14.2.Участие в 
състезанията 
организирани от СБНУ 

посто
янен  

Брой ученици   Педагогическите 
специалисти 

 

 14.3.Участие на учениците 
от прогимназиален етап в 
различни състезания и 
конкурси 

посто
янен 

Брой ученици   Педагогическите 
специалисти 

 

15. Организиране на дейности по Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, Националния спортен календар на 
МОН и дейности на училищно, общинско и регионално ниво. 
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 15.1.Сформиране на работни 
екипи за организиране на 
спортни състезания и 
спортно-туристически 
прояви 

посто
янен 

Брой учители 2 2 Учители по ФВС  

 15.2Стимулиране и 
обезпечаване участието на 
ученици  в спортни прояви 
на училищно, 
общинско,областно и 
национално ниво. 

посто
янен 

процент 90-100% 90-100% Педагогическите 
специалисти 

 

16. Дейности по изпълнение на специфични училищни приоритети. 

 16.1. Подготовка , 
организиране и участие в 
празници,тържества, 
изложби, състезания и 
конкурси: 
  1. Откриване на учебната 
година 
 
 
2.Текущи и тематични 
изложби  
3. Състезания и игри 
 
4.Коледно парти/дискотека 
 
5. Участие на детски 
вокални групи и солисти в 
училищни,общоградски и 
общински  
мероприятия,празници и 
конкурси 
 6. Тържествен концерт по  
случай Празника на 
училището 
16.2Художествено-

 
 
 
 
 
Септе
мври 
 
 
Посто
янен 
Посто
янен 
Декем
ври 
 
 
Посто
янен 
 
 
 
 
Май 
 

    
 
 
 
 
Яшова 
 
 
 
Умарска 
 
Бутакова 
 
Яшова   
 
 
Яшова      
 
 
 
 
 
Яшова 
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естетически и спортни 
дейности: 
1. Текущи и тематични 
изложби 
 
2. Състезания и игри 
 
 
3. Участие в общински 
турнир по футбол 
 
4. Участие на ДВГ и солисти 
в училищни, общоградски и 
общински мероприятия и 
празници и конкурси. 
5. Участия във фестивали на 
забавната и народна песен 
„Златното петле – гр.Бяла 
Слатина 
6.Участие в 
общински,областни и 
национални конкурси за 
рисунка 
7.Международен конкурс за 
детска рисунка“С очите си 
видях бедата“ 

 
 
постоя
нен 
 
Посто
янен 
 
Посто
янен 
постоя
нен 
 
 
 
Април
-май 
 
По 
графи
к 
 
 
 
Април 
 

 
 
Умарска 
 
 
Бутакова 
 
 
Бутакова 
 
 
 
 
Яшова 
 
 
 
Умарска 
 
 
 
 
 
Умарска 

 16.3. Дейности на класните 
ръководители–
прогимназиален етап: 
1.Посещения на учители от 
начален етап в 5 клас и 
такива от прогимназиален 
етап в 4 клас с цел плавен 
преход между 
образователните степени 
2. Организиране на излети, 
екскурзии и посещения на 
забележителни места 

 
 
 
постоя
нен 
 
 
 
 
постоя
нен 
 

    
 
 
класни 
ръководители 
 
 
 
 
класни 
ръководители 
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 Природоматематическо 

направление: 
1.Ден на Българския 
програмист – 4 октомври. 
Подготовка и представяне на 
мултимедийни материали. 
2. Математиката в  живота – 
Среща-разговор и 
представяне на интересни 
факти. 
3.22 март – Отбелязване 
световния ден на водата – 
изготвяне на диплянки 
свързани със значението на 
водата и постерна изложба. 
4.5 юни – Световен ден на 
околната среда – поход-
екскурзия до“ Вратцата“. 

 
 
Октомв 
ри 
 
 
януари 
 
 
 
март 
 
 
 
 
 
юни 

    
 
 
Б. Борисова, Д. 
Печеняшки 
 
Б. Борисова, Д. 
Печеняшки 
 
 
Ватова 
 
 
 
 
 
Ватова 

 

 16.5. Дейности на 
комисията по тържества и 
чествания: 
1. Тържествено откриване на 
учебната 2019-2020г. 
2. Конкурс за най-добре 
украсена класна стая за 
Коледа 
3.„Коледа и Нова година”-
коледно тържество в НЕ. 
4.Коледа 5-7 клас –
празнуване по класове 
5.Изложба на коледни 
картички“Вълшебна Коледа“ 
6.Изложба по повод 
пролетните празници 
7.Тържествено закриване на 
учебната година за 1 клас, НЕ 

 
 
 
Септе
мври 
Декем
ври 
 
 
Декем
ври 
 
 
 
 
 Март 
 
 

    
 
 
Т.Яшова,  
Р.Гълъбова 
Умарска, Фикова 
 
 
НУ 
 
класни 
ръководители 
 
Умарска 
 
Умарска 
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и прогимназиален етап – 
завършване на учебната 
година  5 и 6клас.Официално 
закриване и връчване на 
удостоверенията за основно 
образование на учениците от 
7-ми клас. 
                              
                              

Май-
юни 
 
 
 
 

 
 
класни 
ръководители 
 
 

 16.6. Хуманитарни 
дейности: 
1.Какво не знаем за Хелоуин 
 
2.Интегриран урок по БЕЛ и 
история в 6 клас 
3. Как светът посреща Нова 
година 
4. Бинарен урок по БЕЛ и 
география в 6. клас 
5. Състезание по английски 
език „Spelling Bee“ 
6.Пробуждане с хоро 
7. Участие в областно 
състезание „Мисия7“ 
8.Великденски традиции по 
света 
9.В света на изучените 
герои-литературно четене 

 
 
Октом
ври 
ноемв
ри 
Декем
ври 
октом
ври 
 
Февру
ари 
Март 
април 
 
април 
 
май 

    
 
Радкова 
 
Антова ,Николова 
 
Радкова 
 
 
Ветова,Антова 
 
Радкова 
Николова 
 
Николова 
 
Радкова 
 
Ветова,Умарска 
 

 

 16.7. Дейности на ЦО 
1. С вкус на септември! 
 
2. Аз рисувам есента 
 
 
3. Игри сред природата. 
 
4. Коледа в училище.  

 
Септе
мври 
Октом
ври 
 
Ноемв
ри 
Декем

    
Учители ЦОУД 
 
 
Учители ЦОУД  
 
 
Учители ЦОУД  
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6. Мартенско дърво 
 
7.Библиотека на открито 
 
8.Карнавал на приказните 
герои 
17. Среща разговор между 
ученици 4- 7 
клас/приемственост/ 

ври 
март 
 
април 
 
април 
 
 
май 
 

 
Учители ЦОУД  
 
Учители ЦОУД  
 
Учители ЦОУД 
 
Учители ЦОУД 
4-7 ГЦОУД 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16.8.Дейности на учителите 
начален етап: 
1. Участие в кампанията 
ROADPOL.Дни на 
безопасността на пътя. 
2. „Европейски ден на 
спорта“ 
3. „С дъх на есен“- 
приемственост между детска 
градина и НЕ. 
 
4. Проект „Земя с корени“ 
 
5. Участие в национална 
седмица на четенето 
 
6.Пленер „Златна есен“ 
7. „В света на приказките“- 
драматизиране на български 
народни приказки пред НЕ. 
8. „Коледна работилница“- 
съвместно с детските 
градини. 
9. „Коледа е“ тържество 
 
10.В.Левски –живот и дело 
11.Математически 

 
 
Септе
мври 
 
септе
мври 
Окто
мври 
 
Посто
янен 
 
ноемв
ри 
 
Ноем
ври 
 
Ноем
ври 
 
Деке
мври 
Февр

     
 
класни 
ръководители 
 
 НЕ 
 
Г.Николова 
Т.Любенова 
 
Н.Стоянова 
К.Диковска 
 
НЕ 
 
 
НЕ 
 
НЕ 
Г.Николова 
Т.Любенова 
 
 
НЕ 
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състезания в „Училището на 
Мъдрата сова“ 
12.Празник на буквите 
13. Създаване на „Приказна 
аудио книга“с избрани и 
прочетени приказки от 
ученици. 
14. „ Приказки 
незабравими“- 23 април 
Световен ден на книгата. 
 
15.Участие в Маратон на 
четенето 

уари 
март 
 
март 
април 
 
 
 
Апри
л 
 
май 

Медньова 
Петринска, 
Димова,Гълъбова 
Петринска 
НЕ 
 
 
 
НЕ 
 
 
НЕ 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

І.План за квалификационната дейност на образователната институция. 

 

ІІ. График за заседанията на Педагогическия съвет на образователната институция. 

 

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол №10/14.09.20г. 
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