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РАЗДЕЛ І.    

 



 

 АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО  -2019/2020 учебна година                

ОУ „Васил Друмев” е училище с утвърдени традиции, с натрупан опит, с добре подготвени 

кадри – педагогически специалисти, които непрекъснато поддържат и повишават квалификацията си 

съобразно политиката за организационно развитие на институцията  и специфичните потребности на   

учениците с цел подобряване качеството на образованието им. 

Обучението от разстояние в електронна среда наложи образователна реформа, която изведе 

училището, учителите, учениците в нови модели на комуникация, обучение и професионална 

ангажираност. В този контекст, се появи  нов дизайн на обучение;  нова организация и  нов модел на 

управление Наложиха се  специфични  модели на педагогическо взаимодействие. 

Във връзка с извънредното положение през втория учебен срок образователният процес бе пренесен 

във виртуалното пространство и отговори на всички изисквания на МОН от самото начало.Екипът от 

специалисти  приведе тази трансформация в действие.  

Обучението от разстояние в електронна среда промени преподаването и ученето .Утвърдиха се 

модерни и ефективни методи на преподаване, които превръщат ученика в активен участник в 

образованието, стават навик  и остават  сериозен образователен актив . Налице е гъвкав обучителен 

график в  синхронното и в асинхронното обучение. 

    В ОУ”Васил Друмев”-Варна успешно се използва платформата  Школо.Изключително ефективна 

е учебната работа във ВКС. Учебното съдържание е с различен дизайн, ангажиращо и с различни 

функции за интеграция. 

  Учителите изграждат личността на ученика във всеки час, по всеки учебен предмет , в заниманията 

по интереси, във формални, неформални и информални модели на обучение. Изграждат  умения и 

навици  за комуникация,  за работа в екип и група, за решаване на проблеми,  за критично и 

конструктивно мислене, за работа с информационни технологии.  

      В присъствена и в електронна среда на обучение пълноценно се  използва  учебното време и 

извънкласните дейности за придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и 

професионална реализация и активен  живот , ранно откриване на заложбите и способностите на 

всеки ученик и насърчаване на развитието и реализацията му; формиране на устойчиви нагласи и 

мотивация за учене ; качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик. 

Добрите изяви на учениците в областта на науката,спорта ,изкуствата  получиха признание в 

множество прояви на областно и национално равнище. 

Непрекъснатото се обогатява  материалната база  и това е свързано  с навлизането на 

информационните технологии в обучението на децата и административното обслужване на 

училището.Ефективно се използва  електронният  дневник . 

      Налице е единодействие на цялата педагогическа общност в защита на визията за ОУ „Васил 

Друмев”  като образователна институция, която дава качествена подготовка на учениците чрез 

интерактивност и интердисциплинарност в обучението, дигитални технологии, иновации в учебния 

процес . 

Като добра тенденция се утвърждава работата в екип,подкрепата и помощта за приобщаването и 

адекватното включване на новоназначените педагогически специалисти в училищната 

средасподеляне на добрите педагогически практики.  

     От анализа на действителното състояние на дейността в ОУ „Васил Друмев” могат да се направи 

следния извод: 

Постиженията в УВР, положителните промени в обновяването и естетизирането на материалната 

база, екипната работа на преподавателите и доброто взаимодействие с ученици и родители  в дневна 

и електронна форма на обучение имат своя резултат, а именно училище „Васил Друмев“ е 

предпочитана институция за обучение и възпитание на децата на Варна. 

 

РАЗДЕЛ ІІ. 

 

 ВИЗИЯ, МИСИЯ,СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ  

 



 

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО   

ОУ „Васил Друмев” гради визия на конкурентноспособно училище, което води гъвкава 

образователна политика, гарантира равен достъп до качествено образование и приобщаване на  всеки 

ученик, гарантира интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо 

развитие и подкрепа на  всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и 

интересите му за придобиване на ключови компетентности. 

Утвърждават се  нови модели на комуникация, обучение и професионална ангажираност в 

обучението от разстояние в електронна среда.  

       Училището се легитимира  като духовна и културна общност със свои уникални символи и 

ритуали и формира у учениците национални и общочовешки добродетели, свобода,отговорност, 

справедливост,доверие,дисциплина. 

ОУ „Васил Друмев”  е гарант на творчеството и новаторството, на разработването на проекти, 

иницииране на дейности, изискващи висока степен на съгласуваност.Включва и приобщава всякоедно 

дете, подготвя го за пълноценен живот, като му дава възможност да придобие необходимия набор от 

знания и умения, да го възпита и да подкрепя личностното му развитие. 

              

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО  

Да формира личности с висока интелектуална, социална, духовно-нравствено подготовка и култура, 

с ярко изразено гражданско съзнание и поведение.  

Да провежда обучение според държавната образователна  политика и ДОС за  придобиване на 

ключови компетентности от учениците. 

Да насърчава и направлява усвояването на знания, придобиването на умения и нагласи за успех у 

учениците, за самостоятелен живот, за междуличностно и междукултурно общуване, вземане на 

решения, съпричастност, отговорност за собствените действия, за критично и креативно мислене; 0да 

съдейства за възпитанието, развитието и изявата на личностния потенциал на всеки ученик.  

През  настоящата учебна година се добавя още едно предизвикателство –  опазване здравето 

на учениците, на работещите в системата в условията на продължаваща пандемична ситуация, 

обусловена от разпространението на COVID-19.   

СТРАТЕГИЧЕСКИ  ЦЕЛИ 

 

ОУ „Васил Друмев” се стреми към изграждане на визия за конкурентоспособно училище, 

което формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за 

социализация и реализация. 

Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти е насочено  към подобряване 

качеството на работата им  в дневна и  в електронна среда и повишаване резултатите и напредъка на 

децата и учениците, както и към подобряване на образователните им резултати. 

Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на 

всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите 

му. 

Мотивация на детето и на ученика, с оглед  възрастовите и социалните промени в живота му, както и 

към способността му да прилага усвоените компетентности на практика. 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Създаване на собствен модел на  училището за организиране на учебния процес в условията 

на СOVID 19 , експериментиране и прилагане на различни педагогически  модели и практики,като се 

спазват Насоките за работата на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 

година   

Готовност при указания от здравните власти да превключим на обучение в електронна среда от 

разстояние (в т.ч. за отделни паралелки, цялото училище ) и съобразно решенията на областните 

кризисни щабове за борба с COVID-19. 

 



 

▪ Като свои приоритетни цели училището си поставя: издигане и утвърждаване престижа на 

ОУ “В.Друмев“ чрез високо ниво на учебната подготовка . Прилагане на  интерактивно и 

електронно обучение чрез възможностите на дигиталните технологии, като стратегия за 

преподаване. 

-гъвкави творчески решения, разчупване на рутината и прилагане на иновации, 

интерактивен подход в обучението, интердисциплинарност чрез реално осъществяване 

на междупредметните връзки; 

-фокусиране върху очакваните резултати от обучението, поставяне на акцента върху 

формирането на умения, пречупване на обучението през заобикалящия ученика свят и 

жизнения и социалния опит, който той има. 

▪ Насочване на   учениците към автономия в ученето чрез придобиване на ключови умения; 

-открояване значимостта на уменията –  активно участие в процесите на планиране и 

управление на собственото учене,  развиване способностите за работа в екип и 

изпълнение на проектни задачи, при които се изисква толерантност към мнението на 

другите участници в дейността и вземане на информирани решения 

▪ Формиране на знания и умения за активно взаимодействие на подрастващите със социалната 

среда, изграждане на култура на поведение и съвременни модели за междуличностен контакт;   

 

▪ Качествено образование за всички деца, което ще позволи на всяко от тях да развие пълния си 

потенциал. 

▪ Участие в планирани форми на  квалификация, в дейности по проекти и програми, 

допринасящи за професионално и кариерно развитие на учителите. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ. 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА 

УЧИЛИЩЕТО 

          При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона или страната на 

извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства  учениците в 

училищата съответно на населеното място, региона или цялата страна преминават към ОЕСР за 

срока на извънредната обстановка или на извънредните и непредвидени обстоятелства, след което 

се завръщат обратно в училище. 

1.ТРАДИЦИОННИ УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ: 

 

Ситуацията на непредвидимост на разпространението на COVID-19  налага динамично планиране на 

УВР, което  да улеснява бързото и плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в 

електронна среда от разстояние (ОЕСР)  Това „превключване“ да  се прилага не само в конкретната 

ситуация – в условията COVID-19, но и във всяка друга ситуация, която налага прекъсване на 

присъственото обучение поради непредвидени обстоятелства. 

 

1. В триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване  да се установи 

входното равнище на учениците по учебните предмети , които са изучавани през предходната година 

в задължителните учебни часове. 

Да се направи диагностика на знанията и компетентностите на учениците,придобити в условията на 

електронната форма на обучение.                                                              

  Срок: 05.10. 2020 г. Отг.:  гл.учители и МО 

 



 

               2. За отчитане на междинното и изходното ниво да служат резултатите от срочните класни 

работи и националното външно изследване  в 4 и 7 клас. Писмените работи, проверени, рецензирани 

и подписани от родителите, не се съхраняват от преподавателя.На съхранение подлежат анализите на 

резултатите и мерките за корекция на слабостите. 

                                     Срок: през цялата година Отг.: всички преподаватели 

 

3. Педагогическите специалисти да прилагат в работата си  иновативни и интерактивни методи и 

принципи, дигитални технологии, иновации , ориентирани  към интереса и към мотивацията на 

ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да 

прилага усвоените компетентности на практика / в присъствено обучение и обучение в електронна 

среда от разстояние/. 

При преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние да се 

спазват мерките ,които  включват: 

• Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността на 

информацията в електронна среда.  

Ефективно използване на  платформата ШКОЛО за осъществяване на обучението и 

комуникацията. Да се прилагат утвърдените начини за комуникация в паралелката. 

 

• Избор на начин за осъществяване на обучението и комуникацията: 

Синхронно ОЕСР (поставят се отсъствия и оценки) 

Асинхронно ОЕСР (не се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се отчитат 

участието и ангажираността на ученика) 

Редуване на синхронно и асинхронно ОЕСР (отсъствия се поставят само за часовете на 

синхронно ОЕСР) 

• Разработване на алтернативно седмично разписание за прилагане в случаите, когато 

учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина                                  Срок: 

постоянен  Отг.: всички преподаватели       

                                                             

4. В края на ІV, VІІ клас се провежда национално външно изследване за установяване степента на 

постигане на компетентностите за съответния етап, определени с държавния образователен стандарт 

за общообразователната подготовка.       

                                                                          Отг.: Комисия със заповед на Директора 

 

5. Да се провежда индивидуална работа  с учениците  по учебни предмети /консултации/ по 

предварително изготвен график. Консултациите и допълнителното обучение за преодоляване на 

образователни дефицити, в зависимост от конкретния случай, класа, техническите и технологичните 

възможности, може да се осъществяват присъствено и/или в електронна среда от дистанция. 

 

 

                                                                                    Срок: постоянен Контрол: ЗД УД 

 

6. Допълнителна  подкрепа за личностно развитие  да се предоставя на  ученици със специални 

образователни потребности, като   се спазват изискванията на Наредба 12 на МОН и  Насоки за 

работата на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година на МОН. 

                                          

                                                                     Срок: постоянен Отг.: всички преподаватели, учителите, 

гл.учители, ресурсен учител 

7.Обща подкрепа за личностно развитие  да се предоставя на ученици с обучителни трудности, с 

проблемно поведение, в риск; с изявени дарби; с хронични заболявания и др.ка то се спазват  

Насоките  за работата на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година на 

МОН. 



 

                                                            Срок: постоянен Отг.: всички преподаватели, учителите, 

гл.учители, ресурсен учител 

 

8.Прилагане на  компетентностния подход в работата  на учителите за придобиване на ключови 

компетентности от учениците съгласно чл. 77, ал.1 от ЗПУО. 

                                                                                               Срок: постоянен 

                                                                                              Отг.: всички преподаватели  

. 

         9. Работа с учениците по  програми и проекти, адекватни на основните принципи в училищното 

образование. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене ;прилагане на конструктивни 

подходи на сътрудничество, за насочване на учениците към автономия в ученето чрез придобиване 

на ключови умения. Формиране и развитие на уменията на учениците за устойчиво развитие, 

здравословен начин на живот и активно гражданство 

                                        

  Срок: постоянен  Отг: ПС и кл.р-ли, учители 

                           

                           

       10. Празници, тържества, спортни  и други изяви – организирани  и проведени  по плановете, 

обсъдени  и приети на заседания на МО, се провеждат като се спазват разпоредбите на МОН и 

Министерството на здравеопазването. 

 

                                                 Срок: постоянен   Отг. Педагогическите специалисти 

 

       11.  Популяризиране дейността на училището. 

                                                      Срок: постоянен   Отг. Училищната общност 

 

2. УЧЕБНО–ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

              

  2.1. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 

          1. Професионално прилагане на ЗПУО и ДОС за организиране на педагогическата дейност през 

настоящата учебна година. Учителите самостоятелно да планират дидактическата си работа за 

практическото изпълнение на заложените цели на обучението и  за постигане на очакваните резултати 

в съответствие с учебната програма за придобиване на общообразователна подготовка в съответствие 

с предвидените учебни часове по учебен план. Тази дейност на педагогическите специалисти да се 

съобрази с  Насоките за работата на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 

година. 

                 Срок: м. 09.2020 год.  Отг.: Директор, зам.-директор и пед.специалисти 

                                                                                         

         2.  Организационни предпоставки за съдържателна педагогическа дейност: 

• Изготвяне на седмичното разписание. Ако по решение на РЗИ  няколко или всички паралелки 

в училището са поставени под карантина, обучението на учениците в тези паралелки 

продължава в електронна среда от разстояние по утвърденото  седмично разписание за 

периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище. 

                                                                  Срок: м 09.2020г. 

• Изготвяне на график за дежурствата, за консултациите с учениците . 

Да се следват разпоредбите в нормативните актове на МОН и МЗ. 

                                                                      Срок: м. 09.2020г .Отг.: гл.учители 

• Изготвяне на графици за класни и контролни работи и утвърждаването им от ПС. 

                                         Срок: м. 09.2020г. Отг.: гл.учители, ст. учители                                                           

                                                                



 

• Актуализиране на Правилника за дейността на училището. Утвърждаване на Мерки  и правила  

за    работата на училището в условията на  COVID – 19 на основание  Насоки за работата на 

системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година   

 

                                                                   Срок: м. 5.09.2020 г. 

• Утвърждаване на помощни органи и комисии за  по-добра организация  

на образователно-възпитателния процес 

 

Срок: м. 09.2020г. Отг.: ПС 

• Актуализиране на нормативната база /вътрешноучилищна/ и синхронизирането и с ДОС. 

                                                                         Срок: Постоянен 

• Осигуряване на приемственост между различните степени на обучение в училище чрез 

съвместни методически дейности. 

                                                                        Срок: през годината  Отг. : учителите 

• Целодневна организация на учебния ден от I до IVклас  за осигуряване на  помощ при 

саподготовката  на учениците  . 

                                                           Срок: През учебната година 

  

• Подобряване грамотността /вкл. дигитална / на учениците, развитие на уменията, 

компетентностите и ценностите на всеки ученик. 

                             Срок: през учебната година   Отг.: главен учител, ст.учител 

 

➢ Обучение в електронна среда 

 

Плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние. 

Използване на единна платформа за осъществяване на обучението и комуникацията-Scholo.bg  и  

прилагани приложения и начини за комуникация в паралелката. Начин за осъществяване на 

обучението и комуникацията: Синхронно ОЕСР ;Асинхронно ОЕСР ;Редуване на синхронно и 

асинхронно ОЕСР;  

• Определяне на Екип за подкрепа при осъществяването на ОЕСР и на Организационен екип; 

• Разработване на алтернативни седмични разписания за прилагане в случаите, когато 

учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина; 

• Възможност за  комбинация от присъствено обучение и обучение в електронна среда от 

разстояние не само в условията на  COVID-19,но и по време на обявени грипни ваканции.              

2.2. ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

 Подобряване на образователната среда и  създаване на още по-сплотени и взаимодействащи 

училищни и микроучилищни  общности между учители, ученици и  родители. 

Превръщане на училището в активна общност чрез оптимизиране на връзките между 

участниците в учебния процес. 

 Поддържане на положителен психоклимат на работа и учене и  редуциране ситуациите на 

напрежение, стрес и дезинформация. 

 

          1. Работа по възпитанието на подрастващите за придобиване на компетентности за разбиране и 

прилагане на принципите на демокрацията, на човешките права и свободи, на активното и 

отговорното гражданско участие. 

         Да се утвърди превантивна възпитателна работа в училище с акценти: 

• Здраве и спорт. 

Опазване здравето на учениците, на работещите в системата, на семействата в условията на 

продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19. 



 

• Създаване на навици за ползотворно използване на времето за труд и отдих в дневна и 

електронна форма на обучение. 

• Създаване на приобщаваща среда. Съпътстваща обща подкрепа в хода на учебната година под 

формата на консултации и допълнително обучение по отделни учебни предмети. 

• Противодействие  на училищния тормоз . 

• Намаляване на напрежението и стреса . Информираност и ясна осъзнатост за необходимостта 

от спазването на правилата, въведени в училището в условията на COVID – 19 

Добрите практики  да бъдат споделяни  в рамките на колектива. 

                                Срок : Постоянен   Отг.: Кл. Ръководители, пед.съветник 

         2. Познания за демокрацията, гражданското общество и международния правов ред, финансова 

грамотност, кариерно ориентиране, антикорупция и правила за поведение при терористична заплаха 

според държавния образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование. 

Реализация чрез  съставните части на образователно-възпитателния процес: 

• Учебно съдържание  

• Час на класа 

• Програми и проекти 

• Празници 

        

3. Извънкласни и извънучилищни дейности, като се спазват Насоките за работата на системата на 

училищното образование през учебната 2020/2021 година   и Правилата   за    работата на училището 

в условията на  COVID – 19 

 

 

      4. Стимулиране на учениците за участие в конкурси,състезания,олимпиади по предмети в 

присъствена и в електронна среда. 

                         Срок:през уч.година    Отг.:учителите по предмети 

     5. Честване на местни и национални празници и отбелязване на исторически дати. 

                                        Срок:през уч.година Отг.:учител по история, 

                                                                                             учители,възпитатели 

Отбелязване по подходящ начин на : 

• Национални  и официални празници 

• Коледни и новогодишни празници 

• Празник на училището 

• Пролетни празници 

• Спортни състезания 

                        

                              

РАЗДЕЛ ІV.  

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ  

План за квалификация на педагогическите специалисти  

 

I. АНАЛИЗ на КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ за 2019-2020 година. 

 

През изминалата учебна година всички педагогически специалисти повишиха своята 

квалификация, като участваха в квалификационни форми. Обучения бяха насочени към 

усъвършенстване на  професионалните умения, постигане на по-високо качество на педагогическия 

труд и по-високи резултати в учебната работа. Квалификационната дейност в  ОУ “Васил Друмев“ е 

подчинена на потребностите на педагогическите специалисти за повишаване на професионалните им 



 

умения и способности, отговарящи на изискванията на съвременното общество. Планът  за 

квалификационна дейност има за цел повишаване на компетентностите им в реалната образователна 

среда и придобиване на нови знания, умения, техники на преподаване и оценяване. Свързан е с 

промяна и развитие на професионалната нагласа на учителите; с въвеждането на информационните 

и комуникационни технологии в учебния процес. Изборът на теми за квалификация става след 

проучване мнението на педагогическите специалисти относно трудностите, които срещат в работата 

си и желанието да придобият компетентности за работа  в нови направления. Формите  на 

квалификационна дейност в училището са самообразование; участие в дискусии; срещи; открити 

уроци; обсъждане на добри практики с колеги; тренинги. Безспорен принос за професионалното 

израстване на педагогическия колектив има участието на  всички учители в МО,  включване в 

различни форми на квалификация: семинари,  обучения, защита на различни степени на 

професионална квалификация /ПКС/ в ДИКПО- Варна, ШУ „Епископ Константин Преславски“, ВТУ 

„Св. Св. Кирил и Методий“  и други центрове за квалификация. 

Трябва да се отбележи, че съществува много добра приемственост между поколенията в 

училищния екип. Педагогическите специалисти с опит и квалификация са много добри наставници и 

ментори на новопостъпилите  , млади колеги.  

Въпреки непредвидените обстоятелства на извънредната епидемична обстановка, през 

изминалата учебна година много педагогически специалисти повишиха своята квалификация, като 

участваха в обучения, семинари и курсове, в реална и дигитална среда, насочени към 

усъвършенстване професионалните им умения за постигане на по- високи резултати в учебната 

работа. Това се дължи на дейността на методическите обединения и на добрия диалог с училищното 

ръководство, прозрачността при взимане на решения, обсъждането и избиране на оптималния 

вариант.  

 Бяха реализирани следните дейности по плана: 

• Наставничество и менторство на новоназначени учители 

• Иновативни педагогически практики –описание и представяне. Взаимно посещение на уроци 

• STEM обучението в училище 

 

За съжаление квалификационните дейности не бяха реализирани  в пълното си планиране. Някои 

от тях ще залегнат в плана за квалификационна дейност през настоящата учебна година. 

Квалификационната дейност следва да продължи развитието си. Учениците ни имат нужда от добри 

професионалисти, които имат ясна мотивация за дейността си, притежават знания, умения и нагласи 

за творческа работа и потребност от личностно развитие и усъвършенстване, хора с поглед в 

бъдещето. Необходимо е осигуряване на обучения за продължаваща квалификация, насочени към 

осъвременяване и разширяване на ключови компетентности на учители-те(чуждоезикови, дигитални, 

иновации и други). 

     Формулата са успешна квалификационна дейност на училището е работата в екип, който обучава 

останалите колеги или избор на външен лектор, като традиция е да се прави изнесено обучение. Това 

сплотява колектива, позволява да опознаем своите силни страни. 

    Слабите страни, които отчитаме са, че не всеки курс има практическа насоченост и това не отговаря 

на очакванията на преподавателите. 

    Различните квалификационни курсове са включени в плана за квалификационна дейност, който е 

неразделна част от годишния план на училището. 

 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване 

компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на 

изпълняваната работа и за кариерно развитие. 



 

Планът за квалификационна дейност е в съответствие с политиките и приоритетите, 

определени в стратегията за развитието на училището. Дейностите, залегнали в него, са съобразени 

с установените потребности за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, 

които са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си  в не по-малко от 48 академични часа за 

всеки период на атестиране. 

ОСНОВНА ЦЕЛ:  

Основната и цел е подобряване качеството на работата на педагогическите специалисти  и 

повишаване резултатите от подготовка на децата и учениците, водеща до тяхното  личностно  

развитие   чрез  формиране  на  ключови компетентности и способности за самостоятелно усвояване 

на знания, за придобиване на умения, необходими за успешна личностна и професионална реализация 

и активен граждански живот в съвременните общности.  

От нея произлизат и следните  подцели: 

1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация 

за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите. 

2. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и 

ценности в съответствие с динамиката н общественото развитие и образователни изисквания. 

3. Повишаване мотивацията за учене на учениците и постигане на положителни и трайни промени 

при овладяване на знания, умения и навици. 

 

ЗАДАЧИ 

1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част от 

годишния план на училището /към него се добавят плановете на методическите обединения /.  

2. Да се създадат условия за системна и непрекъсната квалификация (въвеждаща, поддържаща и 

надграждаща) на педагогическите специалисти, както и за мотивирането им за усъвършенстване на 

знанията, уменията и компетентностите им. 

3. Да се стимулират учителите към активно преподаване и обучение чрез ефективно използване на 

съвременни информационни и мрежови технологии, чрез въвеждане на иновации и обмяна на добри 

педагогически практики в образователния процес. 

4. Да се създадат условия за атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, 

трудности и проблеми. 

5. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по 

предмети с цел покриване на ДОС и за развиване уменията на учениците за решаване на проблеми. 

6. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми за проверка 

и оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания. 

7. Да се засилване работата по утвърждаването на методическите обединения като действена форма 

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

педагогическите кадри. 

9. Да се подпомагане работата на класните ръководители за изграждане на социални и граждански 

умения, инициативност, предприемачество и умения за отчитане на културните различия и 

извършване на доброволческа дейност сред учащите се. 

10. Умело използване на механизмите на ОП ”Развитие на човешките ресурси” за мотивиране 

кариерното развитие на учителите. 

 

 

III. ПРИОРИТЕТИ  

• Да се постигне повишаване квалификацията на педагогическите кадри, такава  че 

образователният продукт да отговаря на съвременните изисквания на обществото и на 

европейските образователни норми и ценности. 

• Да е налично приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на знанията на 

учениците и разчупване на стереотипните форми на преподаване.  



 

• Да се разширява и утвърждава  работата по образователни проекти и проекти от европейските 

структурни фондове, с цел привличане на средства за реализиране на основните цели на 

училището. 

• Оптимизиране на училищната среда. 

• Да се създадат  условия за стриктно спазване на ДОС и функциониране на училището в 

съответствие с нормативните изисквания. 

• Оптимизиране на педагогическата дейност чрез обмяна на добри практики в МО. 

ТЕМИ: 

1.ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

1. Наставничество и менторство на новоназначени учители 

2. Иновативни педагогически практики – описание и представяне. Взаимно посещение на 

уроци 

3. Ефективни техники за комуникация и за подобряване на взаимодействието между 

семейството и образователната институция Компетентностният подход в работата  на 

учителя за придобиване на ключови компетентности от учениците 

4. Компетентностният подход в работата  на учителя за придобиване на ключови 

компетентности от учениците съгласно чл. 77, ал.1 от ЗПУО. 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ТЕМИ : 

Тема Участници Форми Мотиви Лектор Срок 
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описание и 

представяне. 

Взаимно 

посещение на 

уроци. 

 

Педагогическ

и специалисти 

 

открит 

урок 

Популяризиране 

на добрия 

педагогически 

опит с 

използване на 

иновативни 

методи. 

 

Педагогичес

ки 

специалисти 

МО  

Посто-

янен 

3. Ефективни 

техники за 

комуникация и 

за подобряване 

на 

взаимодействиет

Педагогическ

и специалисти 

Тренинг

-

дискуси

я 

Осигуряване на 
ефективно 
взаимодействие 
между 
родитело-

Заместник-

директор, 

главни 

учители, 

педагогическ

и съветник 

Февруар

и 2020 

година 



 

о между 

семейството и 

образователната 

институция 

учителската 
общност 

  

4.Компетентност

ният подход в 

работата  на 

учителя за 

придобиване на 

ключови 

компетентности 

от 

учениците 

съгласно чл. 77, 

ал.1 от ЗПУО. 

Педагогическ

и специалисти 

Семинар

, 

открити 

уроци- 

добри 

практик

и 

 Необходимост 

от ориентиране 

на училищното 

образование към 

провокиране на 

мисленето и 

самостоятелност

та, към 

формиране на 

практически 

умения и към 

развитие на 

личността на 

учениците. 

Заместник-

директор, 

главни 

учители, 

председатели 

на МО 

Януари  

2021 

година 

 

2.ИЗВЪНУЧИЛИЩНА  КВАЛИФИКАЦИЯ 

1.Създаване и използване на дигитални учебни ресурси в ОВП . 

2. Иновативни методи, техники и  подходи в организацията на обучението  за развитие  и 

повишаване на мотивацията за учене, на творческото мислене и емоционалната култура на 

учениците  

 

3. Профилактика на синдрома“BURN OUT“ Синдром на професионалното изчерпване 

 

4. Изграждане на професионално учителско и детско портфолио 

 

5.Повишаване на ПКС 

ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ТЕМИ : 

Тема Участници Форми Мотиви Срок Лектор 

1.Създаване и 

използване на 

дигитални учебни 

ресурси. 

Използване на 

сайтове за 

генериране на 

упражнения и 

образователни 

игри по всички 

учебни предмети 

Педагогически 

специалисти 

Лекция  Учителите се 

запознават с 

инструментите 

на  облачна 

среда, чрез 

които  се цели 

активирането 

на обучаваните 

и 

превръщането 

на учебния 

процес в 

приятен и 

ефективен. 

Запознаване с 

добрия 

2020 ШУ, 

ДИКПО, 

ВТУ 



 

педагогически 

опит в 

използване на 

ИКТ. 

2.Иновативни 

подходи в 

организацията на 

обучението  за 

развитие  и 

повишаване на 

мотивацията за 

учене, на 

творческото 

мислене и 

емоционалната 

култура на 

учениците. 

Педагогически 

специалисти 

Лекция/ 

Тренинг 

Запознаване с  

модерните 

елементи на 

игровизацията, 

които целят 

активирането 

на обучаваните 

и 

превръщането 

на учебния 

процес в 

приятен и 

ефективен. 
Повишаване на 

педагогическат

а квалификация 

и 

осъществяване 

на учебен 

процес, 

съответстващ 

на новите 

изисквания и 

потребности. 

2020 ШУ, 

ДИКПО, 

ВТУ 

 

3.Профилактика на 

синдрома“BURN 

OUT“ Синдром на 

професионалното 

изчерпване/ 

в образователните 

институции/ 

 

Педагогически 

специалисти 

Тренинг  Запознаване с 

начините за 

противодейств

ие на това 

професионално 

заболяване 

чрез  развиване 

на интереси 

извън 

работното 

място . 
Усвояване на 

техники за 

ефективно 

общуване, 

целящи 

преодоляване 

на стреса и 

емоционалното 

прегаряне. 

2021 РААБЕ 

4. Изграждане на 

професионално 

Педагогически 

специалисти 

Лекция, 

Семинар, 

Създаване на 

инструмент за 

2021 СУ, ШУ, 

ВТУ 



 

учителско и детско 

портфолио 

Практически 

упражнения 

диференцирано 

разпознаване, 

оценяване и 

самооценяване 

на дейността на 

педагогическия 

специалист 

5.Повишаване на 

ПКС 

Педагогически 

специалисти 

Лекция Повишаване на 

професионална

та подготовка, 

знанията и, 

уменията на 

педагогическит

е специалисти. 

 

2021 ШУ, 

ДИКПО, 

ВТУ, 

и други 

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

1. Директор и заместник- директор по учебната дейност 

2. Педагогически съветник, ресурсни учители 

3. Методическите обединения  

 В ОУ „Васил Друмев”- гр. Варна през учебната 2020/2021 година ще функционират следните МО: 

МО на класните ръководители 

МО на учителите в начален етап 

МО на учителите в прогимназиален етап 

МО на учители в ЦДО 

IV. ФИНАНСИРАНЕ 

1. За учебната 2020/2021 година за квалификация на педагогическите кадри по КТД от  2020 година, 

са определени  …….% /……%/ от годишните средства за работна заплата на педагогическия 

персонал. 

2. Годишните средства за квалификация на педагогическите кадри се предоставят за включването на 

педагогическите кадри в квалификационни курсове, предварително обсъждани на педагогически 

съвет и утвърдени от директора. 

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

на училището като разходи за квалификация и преквалификация на персонала, от собствени приходи, 

дарения, средства от проекти и програми за квалификационна дейност и др.  

4. При ограничения (финансови, брой места и други) ръководството на училището заедно с главните 

учители преценява  кои от изявилите желание учители да бъдат включени в съответното обучение, 

като се взема предвид: 

- методическа потребност от допълнителна квалификация; 

- показани резултати на преподавателите в образователно – възпитателния процес 

(индивидуалните карти за оценка на учителя); 

- индивидуалните професионални потребности на преподавателя; 

- препоръки на експерти от РУО; 

- брой участия в квалификации през последните години. 

5. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава финансовия 

лимит за квалификация в училището, директорът определя средствата за съфинансиране с лично 

участие на служителя. 

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

• Усвояване на система от професионални компетенции, които са необходими за успешното 

упражняване на професията. 



 

• Положителни промени в професионална дейност в резултат на участие в обученията. 

• Влияние на резултатите от обученията върху цялостната дейност на училището. 

• Увеличаване броя и мотивацията за работа на учителите, включени в различни проекти. 

• Подобряване работата в екип. 

• Мобилизация на родителската активност за оптимизиране на учебния процес. 

• Обмяна на добри практики в методическите обединения. 

 

Индикатори за постигане целите: 

Участниците в обученията с доклад уведомяват ръководството на училището за 

съдържанието на квалификационната форма;  споделят усвоеното съдържание. 

При посетени обучения от общ педагогически характер усвоеното съдържание се 

презентира пред педагогическата колегия. 

•50 % от учителите да участват през учебната година в продължаваща квалификация. 

•95 % от учителите да участват през учебната година в краткосрочни обучения 5 % от учителите да 

участват през учебната година в дългосрочни обучения  

•100 % от директорите и заместник-директорите да участват през учебната година в краткосрочни 

обучения . 

•Постигане на призови класирания на регионални и национални състезания. 

•Повишаване мотивацията на учителите за качествена подготовка на учениците, явяващи се на НВИ . 

 

 

 

РАЗДЕЛ V.  

 

РЪКОВОДНО - КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ  

  А.   План за контролната дейност на директора / предстои обнародване- Приложение №2/ 

 

 

  Б.  План за контролната дейност на  зам.-директора 

І. Цел на контролната дейност 

Осигуряване спазването на изискванията на нормативните документи в системата на основното 

образование и създаване на условия за пълноценно и оптимално функциониране на дейностите в 

училището в дневна и електронна форма на обучение. 

• Утвърждаване на модел на  училището за организиране на учебния процес в условията на 

СOVID 19 , експериментиране и прилагане на различни педагогически и организационни 

модели и практики и осъществяване на контролната дейност ,като се спазват Насоките за 

работата на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година   

• Готовност при указания от здравните власти за превключване  на обучение в електронна среда 

от разстояние (в т.ч. за отделни паралелки, цялото училище ) и съобразно решенията на 

областните кризисни щабове за борба с COVID- 

Ефективно осъществяване на ръководно-контролна дейност от разстояние. 

Гъвкава образователна политика, гарантираща равен достъп до качествено образование и 

приобщаване на  всеки ученик;  интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и 

физическо развитие и подкрепа за придобиване на ключови компетентности. 

Квалификация на педагогическите специалисти , насочена  към подобряване качеството на работата 

им  в дневна и електронна среда и повишаване резултатите и напредъка на децата и учениците, както 

и към подобряване на образователните им резултати. 



 

ІІ. ЗАДАЧИ 

1.Осъществяване на действен  и ефективен превантивен контрол за ограничаването на пропуски и 

нарушения в присъствена и в електроннасреда от разстояние. 

2.Координация,контрол и оценка при изпълнението на задълженията на педагогическите 

специалисти по организацията,провеждането и постигането на резултати в образователно-

възпитателния процес в дневна и електронна форма на обучение. 

3.Анализиране на резултатите от контролната дейност и използването им за набелязване на 

цялостната дейност в училище. 

4.Оценяване на   професионалното развитие на педагогическите специалисти,  повишаването на 

квалификацията им и стимулиране на   преподавателите за създаване и прилагане на иновации и 

добри практики, за участие в проекти ,за развитието на образователната институция. 

Обект на контролната дейност 

 1.педагогическата и социално-гражданската компетентност на  учителите в институцията чрез   

прилагане на система за контрол и оценка в присъствена и електронна среда на обучение. 

2.Приобщаването и адекватното включване на новоназначените педагогически специалисти в 

училищната общност. Бързо и качествено влизане в работен режим на новоназначените 

учители.Насърчаване и  мотивиране на  учителите за професионално развитие в съответствие със 

стратегията за развитие на институцията. 

 

3. Придобиване на  ключови компетентности от учениците съгласно чл. 77, ал.1 от ЗПУО и 

подобряване на резултатите от учебната им  дейност .Подобряване грамотността /вкл. дигитална / , 

развитие на уменията, компетентностите и ценностите на всеки ученик. 

ІІІ. Методи на контролната дейност  

1. Наблюдения  /вкл.видеонаблюдение на урок; анализ и самоанализ на урок /в дневна и електронна 

форма на обучение. 

При преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние:  

• Ефективно използване на  платформата ШКОЛО за осъществяване на обучението и 

комуникацията. 

• Начин за осъществяване на обучението и комуникацията:синхронно ОЕСР ;асинхронно 

ОЕСР ;редуване  на синхронно и асинхронно ОЕСР.  

2.Анкетен метод 

3. Проучване и анализ на документацията, свързана с осъществяване на различни дейности в 

училището- дневна и електронна форма на обучение.  

4. Провеждане на контролни работи и тестове за проверка, регистриране и оценяване на резултатите 

от дейността на учителите и учениците. 

5.Провеждането на пробни изпити по формата на НВИ-4 и 7 клас 

ІV. Форми на контрол 

А Педагогически 

Провеждане на срещи, консултации и обучения на педагогическите специалисти,родители,ученици  

в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по-голямо помещение, което гарантира 

спазване на правилата на МЗ. 

1. Превантивни проверки 

1.1 Провеждане на разговори  и анкети с новоназначените   учители,консултации / ВУС /. 

                                                                           Срок:  м.Октомври.2020 г. 



 

1.2 Учителите самостоятелно  планират дидактическата си работа за практическото изпълнение на 

заложените цели на обучението и  за постигане на очакваните резултати в съответствие с учебната 

програма за придобиване на общообразователна подготовка в съответствие с предвидените учебни 

часове по учебен план.Тази дейност на педагогическите специалисти да е съобразена с  Насоките 

за работата на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година. 

                                                                              Срок: 25.09.2020 г.                                                                     

1.3 Провеждане на срещи и обучения с членовете на  методическите обединения.Обсъждане на 

проблеми, свързани с дейността на учителите,новите моменти в нормативните 

документи,спазването на изискванията на нормативната база. 

                                                                                 Срок: Постоянен 

1.4  Проверка и установяване на входното равнище на резултатите от учебно възпитателната 

работа.Диагностика на знанията и компетентностите на учениците,придобити в условията на 

електронната форма на обучение. 

Набелязване на корекционни програми и мерки за ефективна учебна дейност. 

                                                                                Срок: 30.10.2020г. 

1.5.Наблюдение  на учебни часове на първокласници и  на петокласници  / в режим на 

превключване/. 

                                                                                 Срок :2020/2021г. 

1.6 Наблюдение и регистриране на иновативни подходи и методи в обучението в електронна среда   

/ присъствена и електронна среда на обучение / 

                                                                               Срок: 2020/2021г. 

 

1.7 Проверка на изходното ниво по отделните учебни предмети.Сравнение и анализ на 

постигнатите резултати. 

                                                                               Срок: 30.06.2021 г. 

2. Текущи проверки 

2.1 Посещение на учебни часове на новоназначени учители за наблюдаване и оценка на 

педагогическата им  компетентност и организацията на учебните часове по учебни предмети,вкл. и 

във ВКС . 

                                                                    Срок: 2020/2021г. 

2.2 Проверка на учебно-възпитателната работа на учителите в учебни часове по учебни предмети 

от общообразователната подготовка ,избираемата подготовка  и факултативните учебни 

часове ,вкл. ВКС . 

                                                                    Срок: 2020/2021г. 

2.3 Проверка на планирането и организацията на учебната работа  -целодневно обучение, ресурсен 

учител,педагогически съветник. 

                                                                     Срок: 20.01.2021 г. 

2.4 Контрол и оценка на методическата и организационната подкрепа на новоназначени учители и 

изпълнение на  наставнически функции по отношение на младите учители. 

                                                                     Срок: март 2021 г. 

2.5 Проверка на знанията на учениците и готовност за НВИ чрез провеждане на 

вътрешноучилищно изследване- 4 и 7 кас по БЕЛ  и по математикакато,като  се спазват Насоките 

за работата на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година   

                                                                     Срок: април 2021 г. 



 

2.6 Провеждане на контролни писмени работи, тестове, есета, анкети и други за оценяване на 

активността на учениците. 

                                                                      Срок: май.2021 г. 

2.7 Проверка работата на учителите по изискванията за водене на учебната документация. 

                                                                       Срок: постоянен 

2.8 Проверка на организацията и провеждане на консултации и допълнителна работа с учениците. 

                                                                      Срок: постоянен 

2.9 Контрол върху работата  с ученици със специални образователни потребности, в риск, 

с хронични заболявания или с изявени дарби в дневна и електронна форма на обучение. 

                                                                      Срок: постоянен 

2.10   Прилагане на  интерактивно и електронно обучение чрез възможностите на дигиталните 

технологии, като стратегия за преподаване.Насърчаване на  придобиването на ключовите 

компетентности. 

                                                                     Срок: 2020/2021г. 

2.11 Контрол върху организацията и провеждането на различни видове изпити (НВИ, 

поправителни ). 

                                                                     Срок: 30.06.2021 г. 

2.12. Проверка на присъствието на учениците в училище. 

                                                                       Срок:през учебната година 

2.13 Прилагане и популяризиране на иновации и добри практики, за участие в проекти за развитието 

на образователната институция. 

                                                                      Срок:постоянен 

Б Административен 

1. Проверка по правилното управление на документацията/ Shkolo.bg/ 

Използване платформата за осъществяване на обучението и комуникацията  и  прилаганите 

приложения и начини за комуникация в паралелката. 

2. Проверки по спазване и изпълнението на седмичното разписание в дневна и електронна форма на 

обучение. 

3. Проверки по спазване на училищния правилник,мерките и правилата  за    работата на училището 

в условията на  COVID – 19 на основание   Насоки за работата на системата на училищното 

образование през учебната 2020/2021 година   

4. Проверки по спазването на организацията на учебния процес в дневна и електронна форма на 

обучение. . 

5. Проверки на спазването на графика за времетраене на учебните часове в дневна и електронна 

форма на обучение.  Спазване на алтернативно седмично разписание за прилагане в случаите, 

когато учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина.                

6. Проверки по спазването на трудовата дисциплина и изпълнението на длъжностните 

характеристики на педагогическите специалисти  /в режим на превключване / 

7. Проверки на спазването на графика за дежурство и на спазване и изпълнение задълженията на 

дежурните учители. 

8. Проверка на документацията, свързана с провеждането на изпитите . 

9. Проверка върху издаваните документи на учениците. 

10. Проверка на ритмичността на изпитванията по учебниге предмети. 

11. Проверка на спазването на правилата за вътрешен ред на класа и правилата за организация на 



 

учебния процес в условията на COVID-19  ,мерките и правилата  за    работата на училището в 

условията на  COVID – 19 на основание   Насоки за работата на системата на училищното 

образование през учебната 2020/2021 година   

12.Проверка на плановете за обща и допълнителна подкрепа на учениците  в условията на COVID-19 

 

 

РАЗДЕЛ VI.  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ 

 

В настоящата ситуация  всички мерки  и правила да бъдат осъзнати и приемани от всички като 

значими за опазване здравето на   учениците  и на техните семейства. Добрата информираност и ясна 

осъзнатост за необходимостта от спазването на правилата, въведени в училището, са най-добрата 

основа за изграждане на добър психоклимат, намаляване на напрежението и стреса за колектива и за 

семействата.  

         Родителите и учителите  да демонстрират чрез своето поведение осъзнатата необходимост от 

спазването на всяко правило и при необходимост да го разясняват на учениците.  

За по-пълноценно осъществяване на възпитателната работа в училището е необходимо учителите да 

установяват ефективни връзки с родители и обществеността. 

               1. Координиране дейността на кл. ръководители, родители , училищния психоло и ресурсния 

учител в присъствена и в електронна среда. 

               2. Дейност на класните ръководители с УК ПППУ. Да се установи тясно сътрудничество 

между училището и семейството при превантивната работа с деца,застрашени от негативни влияния 

( секти, наркомания, хазарт,употреба на алкохол и тютюнопушене,фалшиви новини ). 

           3. Включване на  родители в извънкласните и извънучилищни форми и дейности. 

           4. Да се изработи график за приемни дни на класните ръководители с родителите,като срещи с 

родителите и консултации могат да се провеждат и във ВКС.Комуникация с родителите се 

осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат 

по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ. 

 

5. Класните ръководители да информират родителите за състоянието на учениците ./В настоящата 

ситуация да се следват и разпоредбите на МОН,МЗ и Насоките за работата на системата на 

училищното образование през учебната 2020/2021 година / 

 

           6. Родителски срещи: 

           6.1. Общоучилищни: 

  Организационна-септември 2020 – запознаване на родителите с новостите в ОВР; с  Правилника за 

дейността на училището и с възможностите на ел.дневник ,както и  с  Мерките и Правилата  за    

работата на училището в условията на  COVID – 19 на основание   Насоки за работата на системата 

на училищното образование през учебната 2020/2021 година   

 

         6.2. Класни ръководители– при необходимост класният ръководител провежда родителска 

среща през учебната година след предварително съгласуване с директора на училището в електронна 

среда. 

 

          7.Работа на Обществения съвет с цел  граждански контрол и ангажираност в образователния 

процес в училището като се спазват  разпоредбите на МЗ и Насоките за работата на системата на 

училищното образование през учебната 2020/2021 година 



 

 Заб.Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и 

педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по-голямо 

помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ. 

 

РАЗДЕЛ VII.  
ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 

№ Тема месец 

 

 

1 

1.Актуализиране на правилника за дейността на училището; 

Мерки на основание   Насоки за работата на системата на училищното 

образование през учебната 2020/2021 година.   

Правила   за    работата на училището в условията на  COVID – 19 

2.Приемане училищните учебни планове; 

3.Обсъждане и приемане на  годишния план за дейността на училището; 

3.Избор на спортни дейности за учебната година от определените по чл. 

92, ал. 1 от ЗПУО; 

4.Утвърждаване на комисии. 

 

До 14.09.20г. 

2. 1.Обхват на децата,подлежащи на задължително училищно обучение. 

2.Анализ на входящото ниво на учениците -Установяване на дефицитите 

в знанията и компетентностите на учениците в дневна и електронна  

форма на обучение и предприемане на мерки за преодоляването им. 

 

 

Октомври 

2020 

3. 1.Обсъждане на проблеми по учебната работа по предмети и насоки за 

тяхното преодоляване /в присъствена и в електронна форма на обучение. 

2.Спазване на Мерките и правилата  за    работата на училището в 

условията на  COVID – 19   

 

Декември 

2020 

4 1. Отчитане резултатите през І уч. срок 

Проследяване и обсъждане нивото на усвояване на ключовите 

компетентности от учениците, мерки между учителите с цел 

подобряване на образователните резултати. 

Иновиции и подобряване на педагогически и организационни модели и 

практики. 

 

 

 

Януари 2021 

5. 1.Организация и подготовка за външно оценяване 4-7кл. 

2.Определяне на реда и критериите за прием на ученици в 1 клас 

3.Анализ на дейността по програми и проекти. 

 

Март 

2021 

6. 1.Указания и подробен инструктаж за провеждане на  НВО в четвърти и 

седми клас. 

2.Предложения за награди на ученици 

 

Април 

2021 

7. 1. Отчитане резултатите  от образователно-възпитателния процчес през 

учебната година 

2.Отчет за изпълнението на  Годишния план за дейността на училището 

Юли 

2021 



 

3.Отчет на дейността на МО и училищните комисии 

4.Обсъждане на проект Списък-Образец 1 за следващата година 

5.Обсъждане на дейности с деца и ученици  през лятото  

 

 

8. 

1. Актуализиране стратегията  за развитие на училището с приложени 

към нея планове за действие и финансиране; 

2.Актуализиране на  правилника за дейността на училището; 

3. Приемане училищните учебни планове; 

4. Обсъждане  и приемне на  годишния план за дейността на училището; 

5.Утвърждаване на комисии 

 

Септември 

2021 

 

РАЗДЕЛ VІII.  
ПЛАН  на  УК ПППУ  

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

През настоящата  учебна година основна задача  опазването на  здравето на учениците и на  на 

работещите в системата в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от 

разпространението на COVID-19.   

Доколкото е възможно да направим училищата  максимално безрискова среда.  

Да реализираме набор от мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекцията, 

включително чрез създаването на нагласи за здравно и социално отговорно поведение на 

децата като част от възпитателната функция на образованието. 

  УКПППУ организира и координира социално-превантивната дейност на територията на 

училището,осъществява дейности по 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. 

  Извършва диагностика и анализ на поведението на учениците в съвременната  реалност. 
     

 УКПППУе създадена на основание чл.2, ал.1 “а” от Закона за борба срещу противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни на ниво училище , НАРЕДБА за приобщаващото образование 

на МОН.Назначена е със заповед  на Директора  на ОУ“Васил Друмев“ 

 

ІІ. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА 

Председател: Румяна Тодорова 

Членове:     Георги Георгиев 

                    Елена Червенкова 

                    Харис Клеантус 

                    Мария Георгиева 

   IIІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

  1.Превантивна и корекционно-възпитателна работа с ученици  с девиантно поведение, поставени в 

неблагоприятни условия за развитие и възпитание и предотвратяване на отпадането от училище. 

2.Осигуряване на  условия за непрекъснатост на обучението за учениците от рисковите групи. 

3.Прилагане на  най-новите постижения в областта на превенцията на зависимости, агресия, насилие 

и др., ефективни практики и методи за обща  подкрепа на децата и 

учениците. 

 4.Правна и педагогическа консултативна дейност  с учениците и техните родители. Включване  в 

програми за превантивната работа за преодоляване на рисковите фактори. 

 4. Изграждане на позитивен психологически климат в училището. Подобряване на образователната 

среда и  създаване на още по-сплотени и взаимодействащи училищни и микроучилищни (класни) 

общности между учители, ученици и  родители. 



 

IV.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

УК ПППУ в  ОУ”Васил Друмев”-Варна 

Работи по програма с  МКБППМН  и ДПС,с Родителската общност, с правителствени и 

неправителствени организации за осъществяване на дейностите по превенция на 

противообществените прояви в училище и извън него,като се спазват Мерките  и   правилата, 

въведени в училището в условията на COVID – 19 и Насоките за работата на системата на 

училищното образование през учебната 2020/2021 година   

УК работи за : 

1.Намаляване условията, пораждащи извършването на негативни прояви в училището. 

Разработване на правила за взаимодействие с външни на училището организации, които работят в 

сферата на закрилата на детето или в областта на превенцията на девиантното поведение. 

2. Създаване атмосфера на сигурност, доверие, толерантност, сътрудничество и взаимопомощ в 

екипа .Поддържане на положителен психоклимат на работа и учене и  редуциране ситуациите на 

напрежение, стрес и дезинформация. 

3.Създаване  и подкрепа на  добри практики в мултикултурна образователна и социална среда и 

недопускане на дискриминация 

4.  Прилагане на  компетентностния подход в работата  при придобиване на ключови компетентности 

от учениците. 

V.ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 Спазване на Мерките на основание   Насоки за работата на системата на училищното образование 

през учебната 2020/2021 година.   

1. Утвърждаване  на   етичен кодекс и правила на всеки клас . 

2. Разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование в 

часа на класа, в заниманията по интереси и във факултативните часове. 

3.Дейности по мотивация и преодоляване на проблемното поведение: 

-ефективно общуване, решаване на конфликти, справяне със стрес, превенция на рискови поведения 

в училище; 

-идентифициране на негативни прояви и създаване на  нагласи за превантивна работа; 

-създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за 

общуване и решаване на конфликти; 

-насочване на детето и ученика към занимания, съобразени с неговите потребности; 

- индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество); 

-участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището; 

-осъществяване на дейности за превенция на отпадането от училище и сътрудничи с родителите и 

педагогическите специалисти. 

- организирне на  обща  подкрепа чрез екипна работа с психолог, педагогически съветник или друг 

специалист. 

-поощряване на  учениците за повишаване на социалните им компетентости. 

                                          Срок: постоянен 

                                          Отг:Комисия УКПППУ, класните ръководители 

 

4. Оказване на компетентна педагогическа помощ на учениците  с оглед развитие на интереси и 

нагласи за участие в учебния процес. 

Качествена индивидуална работа с всички деца, които се нуждаят от такава, независимо от тяхната 

обществена и културна среда, етнически произход или здравословно състояние. Работа с дете и 

ученик по конкретен случай; 

                                                                Срок:постоянен 

                                                                Отг.:председател КПППУ,ПС 

 

   5. Осъществяване на партньорство с родителите  на деца и ученици,които се нуждаят от подкрепа 

и квалифицирана помощ,превантивна възпитателна работа . 



 

                                                               Срок: постоянен 

                                                               Отг: Пед.съветник и класни ръководители 

6. Формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората  в 

неравностойно поведение/презентации/ 

                                                               Срок:  януари 2021г. 

                                                               Отг: Комисиата и класни ръководители 

7. Обучителна програма "Киберскаут", онлайн тормоз– как да го разпознаваме и как да се справяме. 

                                                              Срок: месец  май 2021г. 

                                                              Отг: Комисията и класни ръководители 

8. Организиране и провеждане на информационни, разяснителни и образователни кампании за 

учениците от рисковите групи, социални кампании, които информират и променят обществените 

нагласи 

                                                            Срок:ноември 2020г. 

                                                            Отг: Комисията и кл. ръководители 5,6,7 клас 

9. Предложения пред Директора и Педагогическия съвет за похвали и санкции на ученици. 

Класните ръководители да информират родителите за състоянието на учениците ./В настоящата 

ситуация да се следват и разпоредбите на МОН,МЗ и Насоките за работата на системата на 

училищното образование през учебната 2020/2021 година / 

                                                               Срок: постоянен 

                                                           Отг: Председател на комисия и кл. ръководители 

10. Училищната комисия уведомява: 

- МКБППМН за противообществените прояви на учениците в училището; 
- отделите за закрила на детето към Дирекция за социално подпомагане при 

получаване на информация за ученици, подложени на различно по вид насилие или 

за родители /настойници/, които трайно не полагат грижи при отглеждане на непълнолетните; 

- органите на полицията, инспекторите от ДПС при наличието на данни за криминални деяния или за 

престъпни деяния срещу деца. 

                                                                              Срок: постоянен 

                                                                              Отг: Председател на комисия 

11. Усъвършенстване на система  за мотивиране на учениците за включване в 

проекти,програми,тренингови групи и други форми за превенция на противообществените прояви. 

                                                                             Срок: месец октомври 2020г. 

                                                                             Отг: класни ръководители 

12. Отчитане пред Педагогическия съвет в края на първия учебен срок и в края на учебната година. 

                                                                            Срок: 02.2020г. и 06.2021г. 

                                                                            Отг: Председател на комисия 

13.Училищната комисия представя на местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в началото на учебната година план за 

работа, а в края на учебната година- информация за дейността си. 

                                                                              Срок: октомври.2020г. и 15.07.2021г. 

                                                                             Отг: Председател на комисия 

14.УКПППУ работи по 

     -обхвата на децата  в училищна възраст; 

      - закрила на децата и учениците; 

      -приобщаващо образование; 

      -обща подкрепа на учениците.. 

VІ.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Спазване на Мерките на основание   Насоки за работата на системата на училищното образование 

през учебната 2020/2021 година.   

1. Училищната комисия взаимодейства с: 



 

- Местната и Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви сред малолетни и 

непълнолетни; 

- Инспекторите от детска педагогическа стая; 

- Второ Районно управление на полицията; 

- Отдел за закрила на детето; 

- Център за социално подпомагане; 

- Обществени организации; 

- Обществени възпитатели; 

- Прокуратура; 

- Здравни заведения; 

- Други, имащи отношение към възпитанието на децата и борбата с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 

2. Училищната комисия изпраща предложения за образуване на възпитателни дела до МКБППМН и 

Отдела за зкрила на детето, за провинили се в тежка степен ученици или за родители, проявили 

нехайство при възпитанието и грижата за децата си. 

                                                                  Срок: постоянен 

                                                                  Отг: Председател на комисия 

3. Училищната комисия изпраща информация до „Отдел за закрила на детето” за предстоящо 

налагане на наказания на ученици допуснали безпричинно отсъствие от учебни занятия. 

                                                                   Срок: постоянен 

                                                                   Отг: Председател на комисия 

4. Училищната комисия работи в сътрудничество с класните ръководители, педагогическия съветник, 

училищното настоятелство, родителите, ученическите съвети за успешно решаване на възникнали 

проблеми и нарушения. 

                                                                    Срок: постоянен 

                                                                    Отг: Председател на комисия 

VIІ.ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА 

Провеждане на срещи, събрания и консултации в среда, а при нужда от пряка комуникация в по-

голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ. 

І ЗАСЕДАНИЕ – септември.2020г. 

1.Приемане плана за дейността на комисията през учебната 2020/2021 г. 

2.Изготвяне на график за провеждане на дейностите и мероприятия и посочване на конкретни 

отговорници за тяхната организация и контрол. 

ІІ ЗАСЕДАНИЕ – декември.2020г. 

1.Обсъждане на дейности за  подкрепа на деца и ученици от училището . 

3.Обсъждане на текущи въпроси и решаване на възникнали казуси. 

ІІІ ЗАСЕДАНИЕ – февруари.2021г. 

1.Приемане на информация за дейността на училищната комисия през първия срок на учебната 

2020/2021 г. 

ІV ЗАСЕДАНИЕ – март.2021г. 

1.Обсъждане работата с класовете, които имат проблеми с дисциплината и предлагане на мерки за 

ограничаване на подобни прояви. 

2.Изслушване на класни ръководители, в чиито паралелки има ученици с рисково поведение и 

вземане на мерки за решаване на проблемите на живеещите в неблагоприятна среда деца; 

застрашените от отпадане ученици; децата, жертви на насилие; децата с проблеми в общуването и 

справянето с училищните изисквания. 

V ЗАСЕДАНИЕ –юни 2021г. 

1.Приемане на отчета за дейността на комисията през учебната 2019/2020 г. 

2.Обсъждане на предложения за подобряване работата на Училищната комисия през учебната 

2021//2022 г. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 



 

1. Мерките, които използва Училищната комисия са в съответствие с Етичния кодекс на работещите 

с деца. 

2. Училищната комисия провежда най-малко четири редовни заседания през учебната година. 

3. Комисията отчита дейността си пред Педагогическия съвет два пъти през учебната година: в края 

на първия учебен срок и в края на втория учебен срок. 

7. Комисията изпраща в края на всеки учебен срок информация до ОКБППМН за дейността си през 

учебната година. 

 

РАЗДЕЛ IX.  

 
ПЛАН на КОМИСИЯ  ПО  БДП   

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Комисията е избрана на заседание на педагогическия съвет и е в състав: 

Председател: Светлина Димитрова 

        Членове: 1.Лина Василева    

                        2.Доника Анастасова 

2. През учебната2020/2021 година обучението по БДП се осъществява по учебни програми утвърдени 

от Министъра на образованието и науката. 

3. Обучението е задължително и се осъществява в съответствие с държавните образователни 

изисквания.  

II. ОРГАНИЗАЦИЯ 

1. Извършва се от заместник-директора на учебното заведение със съдействието и участието на 

длъжностни лица от местните организации.  

2. Подготовката се осъществява от учители, определени със заповед на директора.  

3. Занятията се провеждат от класните ръководители и правоспособни учители в часа на класа през 

учебната година. 

4. При подготовката на учебните занятия и за реализирането на настоящия план се използва: 

специализирана литература, учебно-методически помагала, електронни уроци и други.  

III. ЦЕЛИ   

1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогическия персонал в 

училище и извън него.  

2. Формиране, затвърдяване и надграждане на знания и умения за усъвършенстване на защитните 

механизми на децата и учениците, като участници в съвременното пътно движение. 
 3. 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. 

4. Формиране и усъвършенстване на  практическите умения на учениците за безопасно поведение. 

 

IV. ЗАДАЧИ  

1. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности, 

способите за тяхното предотвратяване и защитата на човека от въздействията с опасен характер, 

предизвикани от уличното движение. 

2. Придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за адекватно поведение в 

ежедневните контакти и ситуации на пътя.  

3. Повишаване нивото на  подготовка и намаляване на безотговорността и неумението правилно да 

се определи собственото поведение при екстремни ситуации на пътя. 

4. Затвърдяване и обогатяване на знанията и уменията за безопасно движение и за особеностите, 

опасностите на движението по пътищата.  



 

5. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез изучаване 

правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родителите. 

6. Класните ръководители да изготвят декларация, която да бъде подписана от родителите, че децата 

им могат да участват в извънучилищни мероприятия през годината. 

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ -БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 

 

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

     1. Избор на училищна комисия по БДП и утвърдена със заповед на Директора.  

2. Работно заседание с дневен ред; 

а) Пътно-транспортната обстановка в района на училището. Предложения за по–добро 

обезопасяване/маркировка и пътни знаци/. 

б) Проект – План на комисията за 2020/2021г. 

      3. Приемане плана на УКБДП от педагогически съвет. 

      4. Представяне  плана на  УКБДП със списък Образец № 1  за одобряване и заверка в РУО – 

Варна. 

      5. Утвърждаване график за провеждане на часовете по БДП  съгласно указанията на МОН. 

      6. Годишно планиране на часовете по БДП. 

      7. Провеждане на родителски срещи за уточняване на най – безопасния маршрут от дома до 

училище и обратно за учениците от 1 клас . 

      8. Попълване на декларация от родителите на учениците от  2, 3  и 4 клас, които  ще се прибират 

сами. 

      9. Припомняне на безопасните маршрути за учениците от 2, 3 и 4 клас. 

     10. Снабдяване с тестове по БДП за I учебен срок. 

 

 

                               Отг.  УКБДП, 

                                            класни ръководители 

                         Директор 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

 

1. Осигуряване на необходимите учебни помагала  за обучението по БДП, методическа литература 

и книги за учителите. 

2. Уроците и  5 минутките по БДП – варианти за провеждане. Методическа литература -  в помощ 

на класния ръководител. 

3.Контрол върху  задълженията на всеки учител след последния  час – извеждане на учениците  от 

сградата на училището и изчакване да си разотидат. 

4.Участие в кампанията: ”Спри! Детето запази”-беседи в клас, табло на 1 ет.-3клас 

5. Съвети за родители и ученици. Изложба „Намали скоростта, спаси живот!“, „Спри ! Искам да 

живея!“-1 и 2 клас    

 

                                                                                             Отг. УКБДП 

                                                                                                            кл. р-ли 1-4клас 

 

 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ  

 

1.Отбелязване на   Световен ден в памет на жертвите на  ПТП. 

      2.Информационно табло и изложба – подготвя се от  1 и 5  клас 



 

      3.Беседи в часа на класа и презентации–тема: Нашето поведение на улицата. Опасностите на 

пътя. 

      4.Провеждане на демонстрации и обучения по първа помощ/ първа долекарска помощ, 

обучителни и занимателни игри-3 клас-гости1 клас,4 клас-гости 2 клас. 

 

                             Отг. УКБДП, кл. ръководители 

 МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

 

1. Контрол и анализ на часовете по БДП. 

2. Контрол по отразяване на часовете по БДП в електронен дневник. 

3. Работно съвещание – текущи въпроси по БДП 

 

                                                                      Отг. УКБДП 

 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 

 

1. Организация и провеждане на срочна тестова проверка и оценка по БДП на учениците от 1 -  

7 клас. 

2. Контрол - 5минутките  в последния час. 

 

                                                                                          Отг.  Класните ръководители                          

                                                                                                               УКБДП 

 

 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

 

1. Информация от УКБДП за ефективността на обучението по БДП, по отношение на: 

• Планиране на дейностите по БДП 

• Урокът 

• Петминутката 

• Резултатите от срочните тестове 

2. Дейности, свързани с изграждане на училищната материална база по БДП . 

               -    Информационно табло за учители и родители по въпроси свързани с безопасността 

 

                                                                                                      Отг. УКБДП 

 

 

    МЕСЕЦ МАРТ 

 

1. Контрол – 5 минутка и изпращането на учениците. 

2. Участие на учениците от 1 -7 клас в предложени от различни институции състезания и 

конкурси свързани с БДП. . 

3. Училищна викторина/Презентация – 6 клас-гости-1клас/. 

4. Работно заседание                                                         

                                                                                               Отг.  класните р-ли         

                                                                                                 2- 7 клас, УКБДП 

 

 

МЕСЕЦ АПРИЛ 

 



 

1. Училищен конкурс за детска рисунка на тема - ” Аз съм участник в движението по  

пътищата”, „Спри и детето запази!“, „Не шофирай, ако си пил!“, „Аз спазвам правилата!“ – 

3, 4 и 5 клас. 

2. Участие в общински мероприятия по БДП. 

3. Заявка и снабдяване с тестове по БДП – II учебен срок. 

4. Състезание с велосипеди на ученици от 5 клас под надслов” Майсторско управление на 

велосипед” 

5. Демонстрация – ‘’Неправилно управление на велосипед” 

6. Предпазен колан на задната седалка  

                                                                                                      Отг. УКБДП, 

                                                                                                      класните р-ли на 3, 4, 5кл    

                                                                                                      учител по ИИ 

                                                                                                      учители по ФВС 

                                                                                                                                

МЕСЕЦ  МАЙ 

1. Организация и провеждане на срочна тестова проверка в 1- 4клас. 

2. Беседи на тема: “Пътна безопасност“-1-7 клас 

 

                                                                             Отг. УКБДП,  

                                                                                               класните р-ли 1- 7 кл. 

 

МЕСЕЦ  ЮНИ 

 

1. Провеждане на срочна тестова проверка в 5 – 7 клас. 

• Работно заседание – тема: Анализ на дейността на комисията за учебна 2020/2021 

г. 

• Изготвяне на план за следваща учебна година. 

 

                                                                                Отг. УКБДП 

                                                                                          кл. ръководители 5 -7кл.                                             

МЕСЕЦ ЮЛИ 

 

1. Доклад на УКБДП пред педагогически съвет. 

 

Отг. Председател на УКБДП 

 

 

VI. МЕРОПРИЯТИЯ С ПОСТОЯНЕН СРОК НА ДЕЙСТВИЕ  

1. Поддържане на системна връзка със служба КАТ и ДАИ за оказване на методическа и 

практическа помощ при провеждане на дейностите по БДП в училище. 

2. РУО  -  Варна – постоянен източник на информация и контрол, свързан с обучението по БДП. 

3. УКБДП спазва всички законови срокове и разпоредби при ПТП с деца от училище ОУ „Васил 

Друмев”. 

4. Учебният материал да се преподава съгласно утвърдените учебни програми и глобални теми за 

всеки клас.  

5. Преподаденият учебен материал да се отразява задължително в ел.  дневник . 

6. Интегриране на  обучението по БДП с другите учебни предмети.  

7. Класните ръководители предоставят декларация, която да бъде подписана от родителите, че 

децата им могат да участват в извънучилищни мероприятия . Задължително се провежда 

инструктаж на учениците. 



 

8. След завършване на учебните занятия учителите  провеждащи последен учебен час  извеждат 

учениците. 

 


