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Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров, общ. Оряхово, обл. Враца 

ул. „Г. Димитров“ №16, тел.: 09175/2331, e-mail: botev16@abv.bg, web: www.oy-ostrov.eu  

 

Утвърждавам: 

5.9.2019 г.

X  

ЛИДИЯ НИКОЛОВА

Директор на ОУ "Христо Ботев" с. Остров

Подписано от: Lidiya Detelinova Nikolova  

ПЛАН  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ с. ОСТРОВ 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

 

I. Основни приоритети на регионално ниво: 

1. Координация и ефективно взаимодействие  на институциите във връзка с  изпълнение на ПМС №100/08.06.2018 г. за Механизма за 

съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст в област Враца. 

2. Методическа подкрепа за продължаващо въвеждане на учебното съдържание, учебните програми и учебници в І, ІІ, ІІІ, IV, V, VІ и VІІ  

класове. 

3. Прилагане на ефективни мерки за повишаване на учебните резултати на учениците с акцент върху грамотността и математическите 

компетентности, както и приложението на компетентностния подход в обучението. 

4. Повишаване подготовката на ръководните екипи и педагогическите специалисти за ефективно прилагане на Закона за предучилищното 

и училищно образование и държавните образователни стандарти в конкретна среда, съобразно потребностите на учениците; 

Квалификационно – методически дейности, основани на обмен на добри практики и практическо приложение. 

5. Подобряване на качеството на професионалното образование и осигуряване на условия за по-ефективни връзки с бизнеса за поетапно 

влизане на дуалната система на обучение и подготовка на областната образователна система за държавния план –прием за учебната 

2020/2021 г. 

mailto:botev16@abv.bg
http://www.oy-ostrov.eu/
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6. Методическо подпомагане и предприемане на действия по превенции на негативни прояви и за засилване на сигурността в 

образователните институции. 

7. Подкрепа,  координация и контрол при реализиране на приобщаващото образование в образователните институции и изпълнение на 

областната политика за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците от област Враца. Предлагане на разнообразни 

възможности за извънкласни дейности и изяви за учениците чрез националните и регионални системи от олимпиади и състезания, и чрез 

проекти. 

 

 

II. Приоритети в дейността на училището: 

1. Фокусиране на вниманието на екипа на училищното ръководство и на всички педагогически специалисти към проблема за ниските 

резултати от обучението на учениците. 

2. Приоритетно обучение по български език и литература и математика с цел подобряване резултатите, показани на национално 

външно оценяване в IV и VII клас. 

3. Намаляване броя на отсъствията на учениците по неуважителни причини. 

4. Осигуряване на възможности за допълнително обучение на ученици с образователни дефицити, чрез включването им в 

допълнителна работа по учебни предмети, както и в групи за допълнително обучение по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа 

за успех“. 

5. Приобщаване на родителите като отговорни лица, заинтересовани от подобряване на резултатите от обучението на учениците, чрез 

активното включване на образователен медиатор. 

6. Прилагане на ефективни мерки за задържането на учениците в училище и за превръщането му в по-привлекателна територия за младите 

хора и мултиетнически център, предлагащ формиране на общности по интереси. 

7. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, работещи в училището. Проучване на нуждите от методическа 

подкрепа и осигуряване на условия за провеждането на необходимата квалификационна дейност (вътрешно и външноинституционална). 

8. Изпълнение на мерки за превенция на агресията и насилието в училище и оптимално намаляване нивото на агресивно поведение сред 

учениците. 

9. Осигуряване на целодневна организация на учебния ден, като условие за подобряване резултатите на учениците в училище, 

повишаване обхвата на включените ученици и осмисляне на свободното им време. 

10. ИКТ като иновативна форма на урочната дейност – крачка към бъдещото обучение на учениците в училище. 

11.  Извънкласната дейност като методическа единица за стимулиране интереса на учениците към активно участие в училищния живот 

и ограничаване дела на преждевременното напускане на образователната система – въвеждане на педагогически форми за извънкласни 

дейности според проявените желания и интереси на учениците. 

12.  Приобщаващото образование – възможности, цели, приоритети, резултати. Работа с ученици със СОП.  

13. Подчертаване ролята, значимостта и практическото приложение на изучаваното учебно съдържание. Компетентностният подход в 

обучението по учебни предмети – крачка към мотивираното отговорно поведение на ученика за постигане на по-добри резултати и преход 

към дуалното обучение в последващ етап на образованието. 
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14. Поддържане и подобряване на материалната база. Обогатяване на средата за работа с учениците, дидактическите материали, 

приложими в обучението и превръщането на училището в приобщаваща среда. 

15. Включване в разнообразни национални и международни кампании с цел приобщаване на учениците към тематиката на различни 

глобални, международни и национални проблеми, свързани с училищното образование и възпитание. 

16. Реализиране на дейности и провеждане на мероприятия съгласно Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците 

на Министерството на образованието и науката за учебната 2019/2020 година. 

17. Механизмът за съвместна работа на институциите по обхват и включване в образователната система на децата и учениците в 

задължителна предучилищна и училищна възраст – значимост, капацитет и приложимост, резултатност. Роля на екипа за обхват и на 

действащия в училището образователен медиатор. 

18. Родителят – активен партньор на образователната институция в процеса на възпитание и обучение. Реализиране на мерки и политики 

за повишаване на резултатността и ефективността от ангажираното участие на родителите в живота на училището през учебната 

2019/2020 година. 

 

 

III. Дейности за реализиране на приоритетите: 

№ Дейност по Срок 

Индикатори за изпълнение 

Отговорник Забележка Мерна единица 

(брой, процент) 

Базова  

стойност 

Целева 

стойност 

1. Изпълнение на плана за 2018-2020 г. по Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 

 система (2013 – 2020) 

1.1. Приемане на училищна стратегия за 

ограничаване на отпадането от училище 
IX.2019 г. Брой стратегии 1 1 

Лидия Николова, 

Красимира 

Димитрова 

 

     1.2. 1.2. Включване на служители от училището в 

екипи за обхват на ученици, съгласно Заповед 

№РД-06-365/31.07.2019 г. на Началника на 

Регионално управление на образованието – 

Враца 

IX.2019 г. 

Брой включени 

класни 

ръководители в 

екипа за обхват 

на ученици 

0 2 

Красимира 

Димитрова, Анелия 

Богданова 

 

1.3. П  1.3.    Приемане на училищна програма за 

целодневна организация на учебния ден IX.2019 г. 

Брой училищни 

програми за 

ЦОУД 

1 1 Лидия Николова 

 

1.4. Приемане на училищна програма за 

повишаване качеството и ефективността на 

училищното образование и възпитание 

IX.2019 г. 

Брой налични 

програми за 

ПКЕУОВ 

1 1 

Лидия Николова, 

Красимира 

Димитрова 
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1.5. Информиране на родителите за 

безвъзмездното ползване на учебни комплекти 

и учебници 

IX.2019 г. 

Процент 

информирани 

родители 

70 % 100 % 
Класни 

ръководители 

 

1.6. Предложение до кмета на общината за 

изготвяне на маршрутно разписание на 

училищния автобус 

IX.2019 г. 

Брой отправени 

предложения и 

налично 

маршрутно 

разписание 

2 2 Лидия Николова 

 

1.7. Включване на ученици в часовете за 

консултации по учебни предмети 
По график 

Процент 

включени 

ученици в 

часовете за 

консултации 

50 % 90 % 
Педагогически 

специалисти 

 

1.8. Регулярен контрол върху отразяването на 

отсъствията на учениците в дневниците на 

паралелките и групите за ЦОУД 

Ежемесечно – 

2019/2020 

учебна година 

Брой извършени 

проверки 
10 10 

Комисия за 

контрол на 

отсъствията 

 

1.9. Прилагане на разпоредбите на Наредбата 

за приобщаващо образование – при 

необходимост – за ученици с нужда от 

обща/допълнителна подкрепа, ученици в риск, 

ученици с изявени дарби 

При 

необходимост 

Брой ученици, 

на които е 

оказана 

подкрепа 

4 8 

Лидия Николова, 

педагогически 

специалисти, 

образователен 

медиатор 

 

1.10. Отбелязване на празника на 

християнското семейство 
XI.2019 г. 

Процент 

включени 

ученици 

30 % 40 % 
Татяна Тотова, 

Сашо Стоянов 

 

1.11. Провеждане на тематични родителски 

срещи 
По график 

Брой проведени 

родителски 

срещи 

21 28 
Класни 

ръководители 

 

1.12. Координиране на работата на училището 

с отговорни институции – РУО, Агенция 

„Социално подпомагане“, Отдел „Закрила на 

детето“ към ДАЗД, община, кметство с. Остров 

и с. Галово, обществен възпитател към 

МКБППМН – община Оряхово, МВР, Център 

за обща подкрепа гр. Оряхово, РЗИ – Враца, 

ЦПЛР – Оряхово и други 

2019/2020 

учебна година 

Брой 

осъществени 

съвместни 

дейности 

2 4 Лидия Николова 
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1.13. Приемане на форми за обучение, 

различни от дневната – самостоятелна, 

индивидуална форма – според необходимостта 

IX.2019 г. 

Брой приети 

форми за 

обучение 

3 3 

Лидия Николова, 

педагогически 

съвет 

 

1.14. Регулярен мониторинг и контрол върху 

изпълнението на дейностите по т.1 от 

Годишния план 

2019/2020 

учебна година 

Брой 

осъществени 

проверки 

0 13 Лидия Николова 

 

1.15. Включване на образователния медиатор 

като активна страна в процеса на превенция на 

ранното напускане на образователната система 

2019/2020 

учебна година 

Брой съвместни 

дейности 
50 80 

Лидия Николова, 

педагогически 

специалисти, 

образователен 

медиатор 

 

2. Изпълнение на плана за реализация на Стратегия за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието и 

науката (2014-2020 г.)  

2.1. Електронният учебник – средство за 

разнообразяване и „онагледяване“ на учебния 

процес – използване на електронно четими 

учебници по учебните предмети в начален и 

прогимназиален етап, с цел повишаване 

интереса на учениците към учебното 

съдържание и оптимално приложение на 

компетентностния подход в обучението 

2019/2020 

учебна година 

Процент 

проведени 

часове с 

употребата на 

електронен 

учебник 

40 % 80 % 

Педагогически 

специалисти 

преподаващи в 

начален и 

прогимназиален 

етап 

 

2.2. „Безкрайният интернет“ – ползи, рискове, 

повишено внимание – тематичен форум с 

учениците от прогимназиален етап 

II.2020 г. 

Процент 

включени 

ученици 

70 % 100 % 

Класни 

ръководители V – 

VII клас 

 

2.3. Мотивирано отношение на учениците към 

употребата на ИКТ за подобряване на 

резултатността, повишаване интереса към 

учебния материал, трайно и ефективно 

усвояване на новите знания, както и 

качествена подготовка за НВО в учебните 

часове за разширена подготовка по български 

език и литература и математика в IV и VII 

клас, чрез електронни упражнения и 

тренажори, приложение на образователни 

платформи и училищния уеб-сайт 

2019/2020 

учебна година 

Процент 

ученици в VI и в 

VII клас 

80 % 100 % 
Юлия Малкетова, 

Сашо Стоянов 

 

2.4. Приложение на ИКТ като ефективна 

подкрепяща среда при самоподготовката на 

2019/2020 

учебна година, 

Брой ученици в 

ГЦОУД 2 и 3 
70 % 100 % 

Педагогически 

специалисти 
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учениците по учебни предмети в часовете за 

самоподготовка в начален и прогимназиален 

етап 

при 

необходимост 

преподаващи в 

начален и 

прогимназиален 

етап 

2.5. Реализиране на дейности по НП 

„Информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ) в системата на 

предучилищното и училищното образование“ 

– доизграждане на безжични локални мрежи 

(Wi-Fi) 

IХ – XII 

2019 г. 

Брой подадени 

формуляри за 

участие 

2 2 
Лидия Николова, 

Сашо Стоянов 

 

 2.6 Училищният уебсайт – съществена 

значимост и ежедневна практическа употреба. 

Ефективно приложение на функционалностите 

на уеб-сайта на училището за целите на 

реализирането на образователния процес в 

институцията, ежедневната комуникация с 

родителите и ефективно осъществяване на 

вътрешния документооборот, чрез приложение 

на електронни справки, формуляри, файлове – 

за намаляване на административната тежест и 

оптимизиране дейността на училището 

2019/2020 

учебна година 

Процент 

поместени 

материали на 

училищния сайт 

80 % 100 % Всички служители 

 

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

3.1. Ранно установяване на обучителни 

затруднения при някои от учениците. 

Проучване и качествен анализ на причините и 

планиране на мерки за подобряване 

резултатността от обучението на тези ученици, 

чрез приложение на различни по формат 

педагогически практики 

X.2019 г. 

Процент 

обхванати 

ученици 

30 % 100 % 

Красимира 

Димитрова, 

психолог, логопед 

 

3.2. „Библиотеката – нашият неотменим 

партньор“ – организиране на съвместни 

публични четения със служителите от НЧ 

„Развитие – 1903“ с. Остров 

II.2020 г. 

Брой обхванати 

ученици и 

участвали 

родители 

20 34 

Маргарита 

Пивоварчик, 

Радослав 

Александров 

 

3.3. Организиране на тематична родителска 

среща „Професионалното образование – 

крачка към по-доброто бъдеще на нашите 

деца“ в VII клас 

IV.2020 г. 

Брой обхванати 

ученици и 

родители от VII 

клас 

0 23 Сашо Стоянов 
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3.4. Осигуряване на оптимални условия за 

мотивираното участие на родителите като 

социални партньори на училището и активната 

им позиция в училищния живот 

Постоянен 

Процент 

родители, 

участвали като 

партньори на 

училището 

25 % 70 % 

Класни 

ръководители, 

обществен съвет, 

образователен 

медиатор 

 

3.5. „Сладкодумничета“ – публично четене на 

учениците от IV клас в детска градина 

„Слънчице“ с. Остров 

X.2019 г. 

Процент 

участвали 

ученици, 

служители, деца 

70 % 90 % Юлия Малкетова 

 

3.6. „Аз съм грамотен – пиша четливо, красиво 

и правилно“ – открит урок с ученици от II  

клас и техните родители 

III.2020 г. 

Брой участвали 

ученици, 

родители, гости 

0 40 
Маргарита 

Пивоварчик 

 

3.7. „Практико-приложният аспект на 

изучаваните учебни предмети“ – общинска 

конференция 

I.2020 г. Брой участници 3 5 
Красимира 

Димитрова 

 

4. Изпълнение на плана за действие (2015 – 2020) 

по Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (2015 – 2020) 

4.1. Приемане на училищна програма за 

предоставяне на равни възможности и 

приобщаване на учениците от уязвими групи 

IX.2019 г. 
Брой приети 

програми 
1 1 Лидия Николова 

 

4.2. „Вълшебната Коледа“ – отбелязване на 

празника – групово / по класове 
XII.2019 г. 

Брой обхванати 

ученици, брой 

етноси и 

етнически 

традиции, 

вплетени в 

провеждането на 

празника, брой 

участвали 

служители, 

родители 

0 120 

Класни 

ръководители I – 

VII клас, 

образователен 

медиатор 

 

4.3. Провеждане на консултации и на дискусии 

с родителите в часа за консултация с родители 

за преодоляване на негативни стереотипи и 

дискриминационни нагласи спрямо различните 

етноси 

По график 

Процент 

проведени 

разговори, 

консултации, 

дискусии. 

Процент 

40 % 100 % 

Класни 

ръководители I – 

VII клас, психолог, 

образователен 

медиатор 
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обхванати  

родители/учениц

и 

4.4. Кръгла маса „Мултиетнически колорит – 

УСМИВКАТА НА ДЕТСКОТО ЛИЦЕ“ с 

родители, за разясняване на взаимните ползи 

от интегрираното обучение на учениците от 

етническите малцинства и различните етноси, 

съхраняването и предаването на 

многообразието от традиции и обичаи 

IV.2020 г. 

Брой участвали 

родители, брой 

външни 

участници 

13 30 

Сашо Стоянов, 

Елена Костова, 

Величка Декова 

 

4.5. Осъществяване на извънкласна работа, 

открити уроци, работилници и занимания по 

интереси и на организиран отдих и физическа 

активност в мултикултурна образователна 

среда, съчетана с традициите на отделните 

етнически групи. Изучаване на различните 

традиции и етнически обичаи 

2019/2020 

учебна година 

Брой обхванати 

ученици и 

участващи 

педагогически 

специалисти, 

родители 

30 70 

Учители, 

образователен 

медиатор 

 

4.6. Допълнителна работа с ученици от 

етническите малцинства, застрашени от 

отпадане и/или преждевременно напускане на 

училище 

2019/2020 

учебна година 

– при 

необходимост 

Процент 

обхванати 

ученици /при 

необходимост/ 

40 % 100 % 

Всички 

педагогически 

специалисти, 

образователен 

медиатор 

 

4.7. Съхраняване и предаване на традиции на 

различните етноси през поколенията – 

отбелязване на международния ден на ромите 

– 8 април 

IV.2020 г. 
Брой обхванати 

ученици 
50 60 

Учители в ГЦОУД, 

образователен 

медиатор 

 

4.8. Кандидатстване по приоритет на 

ЦОИДУЕМ за проектна дейност, насочена към 

мултиетническото единство 

X.2019 г. 
Брой одобрени 

проекти 
0 4 

Лидия Николова, 

Сашо Стоянов 

 

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

5.1. Приемане на Програма за подобряване на 

резултатите на учениците, показани на НВО в 

края на 2018/2019 учебна година 

IX.2019 г. 
Брой приети 

програми 
1 1 Лидия Николова 

 

5.2. Национална седмица на четенето По график 

Брой 

организирани 

мероприятия 

2 2 
Начални учители, 

Натиса Цветанова 
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5.3. „Коледно вълшебство“ – четене на 

коледни и новогодишни приказки в часовете за 

занимания по интереси в групите за 

целодневна организация на учебния ден 

XII.2019 г. 
Брой обхванати 

ученици 
20 60 

Росица Цветкова, 

Радослав 

Александров, 

Натиса Цветанова, 

Сашо Стоянов, 

Татяна Тотова 

 

5.4. „Горд съм първокласник, мога да чета“ – 

публично четене в библиотеката с участието на 

родители 

III.2020 г. 

Брой обхванати 

ученици и 

родители 

20 30 

Росица Цветкова, 

образователен 

медиатор 

 

5.5. Празник на буквите в I клас IV.2020 г. 
Брой участвали 

първокласници 
10 10 

Анелия Богданова, 

Росица Цветкова 

 

5.6. Измерване качеството на четене във втори, 

трети и четвърти клас – на входящо, междинно 

и изходящо равнище, анализ и обобщаване на 

резултатите. 

По график 

Процент 

обхванати 

ученици 

100 % 100 % Начални учители 

 

5.7. Приложение на ресурсите на платформата 

за насърчаване на осмислящото четене 

„Книговище.бг“ в часовете за разширена 

подготовка по български език и литература, в 

групите за занимания по интереси и в 

различните педагогически форми, 

подпомагащи формирането на траен интерес у 

учениците към четенето  

2019/2020 

учебна година 

Процент 

участвали 

ученици 

20 % 40 % 

Начални учители, 

Натиса Цветанова, 

учители в ГЦОУД 

 

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) 

 

6.1. Сформиране на комисия по 

професионално ориентиране и разработване на 

план за нейната работа IX.2019 г. 

Брой 

сформирани 

комисии и 

разработени 

планове 

1 1 
Лидия Николова, 

Елена Костова 

 

6.2. Разработване и утвърждаване на рамкови 

учебни планове за I, II, III, IV, V, VI и VII клас, 

съобразно Наредба №4/30.11.2015 г. за 

учебния план 

IX.2019 г. 

Брой 

разработени и 

утвърдени 

рамкови учебни 

плана 

6 6 Лидия Николова 

 



10 
 

6.3. „Моята мечта за професия и как да я 

постигна“ – анкета за проучване на нагласите 

на учениците от VI и VII клас за продължаване 

на обучението им в средно училище по 

различни профили и професии 

IV.2020 г. 

Процент 

осъществени 

анкетни 

проучвания и 

участвали 

ученици 

100 % 100 % Елена Костова 

 

6.4. Осъществяване на социални партньорства 

с институции от системата на предучилищното 

и училищното образование във връзка с 

кариерното ориентиране на учениците и 

информирането им относно възможностите, 

стоящи пред тях за продължаване на 

образованието след завършване на основния 

етап 

2019/2020 

учебна година 

Брой 

осъществени 

партньорства 

2 3 

Комисия по 

професионално 

ориентиране 

 

6.5. Осигуряване на възможност за включване 

на родители на ученици със СОП в подкрепа 

на обучаемите в училището и проучване на 

нагласите на децата за продължаването на 

обучението им в средно училище по 

определени профили/професии. 

Осъществяване на партньорство с РЦПППО - 

Враца 

V.2019 г.  

Брой включени 

родители и 

осъществени 

съвместни 

действия 

3 4 

Красимира 

Димитрова,  

Сашо Стоянов, 

ЕПЛР 

 

6.6. Активно приложение на училищния уеб-

сайт като информационно пространство за 

популяризиране на дейностите, свързани с 

професионалното ориентиране 

2019/2020 

учебна година 

Брой 

публикации 
10 15 

Елена Костова, 

Сашо Стоянов 

 

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

7.1. Назначаване на образователен медиатор в 

училището, ангажиран с изпълнението на 

мерки и дейности, свързани с обхвата, 

задържането на учениците и устойчивостта на 

постигнатите резултати и реализиране на 

партньорство с родителската общност 

2019/2020 

учебна година 

Брой назначени 

лица 
1 1 Лидия Николова 

 

7.2. Определяне на длъжностно лице, работещо 

с информационната система за реализация на 

механизма /ИСРМ/ за съвместна работа на 

институциите по обхващане и включване в 

2019/2020 

учебна година 

Брой работещи с 

ИСРМ 

длъжностни 

лица 

1 1 
Лидия Николова, 

Сашо Стоянов 
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образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна 

възраст – „Посещаемо и безопасно училище“ 

7.3. Междуинституционална комуникация с 

ангажирани по изпълнението на дейностите за 

обхват и включване на ученици – институции: 

- РУО – Враца;  

- РЗИ – Враца; 

- Община Оряхово; 

- Дирекция „Закрила на детето“ гр. Оряхово; 

- „Социлно подпомагане“ гр. Оряхово; 

- РУ „Полиция“ гр. Оряхово; 

- ЦОП гр. Оряхово. 

 

 

 

 

2019/2020 

учебна година 

Брой 

осъществени 

съвместни 

дейности 

4 10 

Лидия Николова, 

Красимира 

Димитрова, Елена 

Костова, 

образователен 

медиатор 

 

7.4. Кръгла маса с родители „Роля и значимост 

на партньорството с родителите“ 
I.2020 г. 

Брой участници 

– родители, 

служители 

20 30 

Маргарита 

Пивоварчик,  

Сашо Стоянов, 

Величка Декова, 

образователен 

медиатор 

 

8. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование за 2019 и 2020 г. 

8.1. Осъществяване на дейности по НП „Заедно 

в грижата за ученика“, Модул 1 „Осигуряване 

на условия за системно проследяване на 

личните постижения на учениците чрез 

създаване на индивидуално портфолио“ 

2019/2020 

учебна година 

Брой обхванати 

ученици и 

участници 

10 10 Маргарита 

Пивоварчик  

 

8.2. Осъществяване на дейности по НП „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“. 

8.2.1. Осигуряване на заместващи учители  
При 

необходимост 

Брой осигурени 

замествания 

Според 

проведенит

е часове 

Според 

проведенит

е часове 

Лидия Николова 

 

8.2.2. Приемане на теми по гражданско и 

здравно образование при отсъствие на 

правоспособни педагогически специалисти 

IX.2019 г. 
Брой приети 

програми 
1 1 

Лидия Николова, 

Красимира 

Димитрова 

 

8.3. Включване на педагогически специалисти 

в обучения за повишаване на квалификацията 

им по НП „Квалификация“ 

2019/2020 

учебна година 

Процент 

включени 

педагогически 

специалисти 

80 % 100 % 

Лидия Николова, 

Красимира 

Димитрова 
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9. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

9.1. Реализиране на дейности по проект 

BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за 

успех“ – сформиране на групи за 

допълнително обучение по учебни предмети 

2019/2020 

учебна година 

Брой включени в 

допълнителното 

обучение 

ученици 

20 35 
Учители в начален 

и прогимназиален 

етап 

 

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 

10.1.1. Обезпечаване на материалната база с 

хардуер, необходим за провеждането на 

електронни уроци с мултимедиен характер и 

динамично учебно съдържание 

2019/2020 

учебна година 

Брой закупени 

хардуерни 

устройства 

5 5 Лидия Николова 

 

10.1.2. Приложение на уеб-сайта и фейсбук 

профила на училището за разпространение на 

информационни материали, за съобщаване и 

събиране на необходима информация, за обмен 

на нормативни актове, позволяващи 

електронното им публикуване и достъпни за 

обществеността, за осигуряване на 

публичността на проведени дейности 

2019/2020 

учебна година 

Процент 

публикувани 

материали 

70 % 100 % 

Педагогически 

специалисти и 

административен 

персонал, 

образователен 

медиатор 

 

10.1.3. Осигуряване на наставничество 

/неформално, формално/ на педагогически 

специалисти с малък педагогически опит, с цел 

оптимизиране на постиганите от тях резултати 

и максимално ефективно провеждане на 

образователния процес в училището 

2019/2020 

учебна година 

Брой 

наставници, 

брой 

наставлявани 

2 4 

Красимира 

Димитрова, Елена 

Костова 

 

10.1.4. Осъществяване на необходими и 

неотложни ремонтни дейности в училището, с 

цел подобряване на материалната база и 

създаване на благоприятен микроклимат при 

провеждането на образователния процес, 

водещи до утвърждаването на училището като 

приобщаваща среда 

При 

необходимост 

Брой извършени 

ремонти и 

подобрения 

2 2 

Лидия Николова, 

непедагогически  

персонал 

 

 10.2. Дейности по превенции на негативни прояви. 

10.2.1. Сформиране на училищен 

координационен съвет за противодействие на 
IX.2019 г. 

Брой създадени 

съвети 
1 1 Лидия Николова 
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училищния тормоз между учениците в 

училище за учебната 2019/2020 година 

10.2.2. Приемане на План за работата на 

училищния координационен съвет за 

противодействие на училищния тормоз между 

учениците в училище за учебната 2019/2020 

година 

IX.2019 г. 

Брой приети 

планове за 

работа на УКС 

1 1 
Лидия Николова, 

УКС 

 

10.2.3. Актуализиране на училищния 

механизъм за противодействие на агресията за 

учебната 2019/2020 година 

IX.2019 г. 

Брой 

актуализирани 

механизми 

1 1 
Лидия Николова, 

Сашо Стоянов 

 

10.2.4. Актуализиране на системата за 

взаимодействие между учителите, учениците и 

техните лични лекари за учебната 2019/2020 

година 

IX.2019 г. 

Брой 

актуализирани 

системи 

1 1 Лидия Николова 

 

10.2.5. Приемане на правила за класната стая X.2019 г. 
Брой приети 

правила 
7 7 

Класни 

ръководители, 

ръководители на 

ГЦОУД 

 

10.2.6. Включване в международната 

инициатива „Ден на розовата фланелка“, 

посветена на борбата с тормоза в училище – 

„Училище без страх“ 

II.2020 г. Брой участници  40 70 

Сашо Стоянов, 

Анелия Богданова, 

Образователен 

медиатор, УУС 

 

10.2.7. Провеждане на подходящи тематични 

беседи в часа на класа 
Постоянен 

Брой ученици – 

участници 
0 125 

Класни 

ръководители I – 

VII клас, психолог 

 

10.2.8. Провеждане на консултации с родители 

на агресивни деца 

При 

необходимост 

При 

регистрирани 

случаи – 

процент, 

проведени 

консултации, 

проследен във 

времето резултат 

0 100 % 

Психолог, УКС, 

образователен 

медиатор 

 

 10.3.Дейности за приобщаващо образование. 

10.3.1. Сформиране на екипи за обща и 

допълнителна подкрепа, съгласно Наредбата за 
IX.2019 г. 

Процент 

обхванати 

ученици 

30 % 90 % 

Лидия Николова, 

Красимира 

Димитрова 
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приобщаващо образование и Закона за 

предучилищно и училищно образование. 

10.3.2. Кадрова обезпеченост – осигуряване на 

логопед, ресурсен учител, психолог 
IX.2019 г. 

Брой назначени 

педагогически 

специалисти за 

работа с ученици 

със СОП, брой 

обхванати 

ученици 

3 3 Лидия Николова 

 

10.3.3. Идентифициране на учениците, които 

се нуждаят от предоставяне на обща подкрепа 

за личностно развитие и планиране на 

адекватни и оптимално ефективни мерки и 

дейности 

IX – X.2019 г. 

Процент 

обхванати 

нуждаещи се  

ученици 

30 % 90 % 

Класни 

ръководители, 

психолог, логопед, 

ресурсен учител 

 

10.3.4. Утвърждаване на индивидуални учебни 

програми по учебни предмети за ученици със 

СОП 

IX.2019 г. 
Брой утвърдени 

програми 
4 4 Лидия Николова 

 

10.3.5. Ефективно взаимодействие с 

институции, служби и отдели, работещи с деца 

– АСП, ДАЗД, РУО, ЦПЛР „Людмила 

Живкова“ гр. Оряхово, община Оряхово, 

МКБППМН – към община Оряхово, ЦОП гр. 

Оряхово. 

2019/2020 

учебна година 

Процент 

обхванати 

нуждаещи се 

ученици 

40 % 100 % 

Лидия Николова, 

Красимира 

Димитрова 

 

10.3.6. Организиране на допълнително и 

индивидуално обучение по учебни предмети за 

ученици със СОП и осигуряване на 

подкрепяща среда чрез провеждане на 

консултации с психолог, логопед и ресурсен 

учител 

IX.2019 г. 

Процент 

обхванати 

ученици 

45 % 90 % 

Учители по 

предмети, 

психолог, логопед, 

ресурсен учител 

 

10.3.7. Включване на ученици в дейности за 

стимулиране, развитие и изява на интересите и 

способностите на децата и учениците в 

областта на науките, технологиите, изкуствата 

и спорта – участие в прояви според 

Националния календар за изяви по интереси на 

децата и учениците на Министерството на 

образованието и науката 

2019/2020 

учебна година 

– по график 

Процент 

обхванати 

ученици 

50 % 90 % 

Педагогически 

специалисти, 

образователен 

медиатор 

 

https://www.mon.bg/bg/100679
https://www.mon.bg/bg/100679
https://www.mon.bg/bg/100679
https://www.mon.bg/bg/100679
https://www.mon.bg/bg/100679
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11. Училищни мерки за намаляване на административната тежест в дейността на педагогическите специалисти. 

11.1. Утвърждаване на възможностите на 

училищния уеб-сайт и активната му употреба 

за публикуване на информационни съобщения, 

материали и документи при организиране на 

образователния процес в институцията 

2019/2020 

учебна година 

Брой поместени 

материали, 

новини, 

документи 

5 15 Всички служители 

 

11.2. Приложение на интернет като лесен и 

достъпен метод за комуникация между 

служителите в училището. Разширяване 

употребата на електронната поща като 

средство за обмен на информация и 

документооборот, както и за подобряване на 

дейностите по съхранение, обработване и 

защита на личните данни, съгласно Регламента 

на ЕС. Приложение на облачни технологии. 

2019/2020 

учебна година 

Процент 

обучени 

служители, 

прилагащи 

електронните 

средства за 

комуникация и 

обмен на 

информация 

80 % 100 % Всички служители 

 

11.3. Намаляване на наличния и изискуемия 

документооборот, определен като 

незадължителен, съгласно нормативната 

уредба в страна, действаща в сферата на 

образованието и нейните актуализации 

2019/2020 

учебна година 

Процент 

отпаднали като 

задължителни 

документи 

0 % 15 % 
Лидия Николова, 

Сашо Стоянов 

 

11.4. Приложение на функциите и 

възможностите на „Гугъл формуляри“ за 

събиране и обобщаване на вътрешноучилищна 

информация, статистики, изготвяне на анализи, 

графици 

2019/2020 

учебна година 

Процент 

приложени 

формуляри 

50 % 70 % 

Административен 

персонал, 

педагогически 

специалисти 

 

11.5. Оказване на административна подкрепа 

на педагогическите специалисти, при 

изготвяне на определен документооборот, 

както и на действащия Обществен съвет към 

училището 

2019/2020 

учебна година 

Процент случаи 

на оказана 

подкрепа 

60 % 100 % 
Лидия Николова, 

Сашо Стоянов 

 

12. Реализиране  и утвърждаване на училищния и държавния план-прием 

12.1. Утвърждаване списъка на приетите 

ученици по паралелки за учебната 2019/2020 

година. 

IX.2019 г. 
Брой утвърдени 

паралелки 
7 7 Лидия Николова 

 

12.2. Утвърждаване на броя и състава на 

групите за целодневна организация на учебния 

ден. 

IX.2019 г. 
Брой утвърдени 

групи и брой 
3 3 Лидия Николова 
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обхванати 

ученици 

12.3. Изпращане на сведение до община 

Оряхово за приетите в I клас ученици – до 

15.09.2019 г. 

IX.2019 г. 
Брой изпратени 

сведения 
1 1 Лидия Николова 

 

12.4. Сформиране на училищна комисия за 

прием на документи за записване на ученици в 

I клас за следващата 2020/2021 учебна година 

и публикуване на информация на училищния 

уеб-сайт 

III.2020 г. 

Брой 

сформирани 

комисии 

1 1 Лидия Николова 

 

13.  Организиране  на дейностите по провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания 

13.1. Изготвяне на план за информационна 

кампания в училището. 
IV.2020 г. 

Брой 

организирани 

информационни 

кампании 

3 4 
Юлия Малкетова, 

Сашо Стоянов 

 

13.2. Провеждане на родителски срещи – ІV, 

VІІ клас 
По график 

Брой 

организирани 

родителски 

срещи 

2 4 
Юлия Малкетова, 

Сашо Стоянов 

 

13.3. Определяне на комисии за организиране 

и провеждане на НВО 
V – VI.2020 г. 

Брой 

организирани 

комисии 

2 2 Лидия Николова 

 

14.  Организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания. 

14.1. Изготвяне на график за провеждане на 

олимпиади, съобразно 

регионалния/националния график 

По график 
Брой изготвени 

графици 

1 1 

Лидия Николова 

 

14.2. Определяне на комисии за провеждането 

на олимпиади 
По график 

Брой участвали 

ученици 

  
Лидия Николова 

 

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. 

15.1. Тържествено откриване на 2019/2020 

учебна година 
IX.2019 г. 

Брой участвали 

ученици 
100 140 

Татяна Тотова, 

Натиса Цветанова, 

Радослав 

Александров 

 

15.2. Отбелязване на международния ден за 

възпоминание на жертвите в ПТП. 

Междуинституционален тренинг 

XI.2019 г. 
Брой участвали 

ученици 
50 90 

Теодора Тодорова, 

УК по БДП 
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15.3. „Духът на празника. Коледа е!“ – изложба 

на тематични плакати 
XII.2019 г. 

Брой участвали 

ученици 
5 7 

Ненка Маринска, 

образователен 

медиатор 

 

15.4. Участие в Международен конкурс за 

детска рисунка „С очите си видях бедата” 
По график 

Брой ученици, 

участвали в 

конкурса 

5 10 
Ненка Маринска,  

Сашо Стоянов 

 

15.5. „В крак с времето“ – ден на любимата 

прическа в училище, 2019 г.  
X.2019 г. 

Брой обхванати 

ученици 
65 105 

Юлия Малкетова, 

Сашо Стоянов 

 

15.7. Отбелязване на деня на Земята IV.2020 г. 
Брой участвали 

ученици 
40 60 

Начални учители, 

Елена Костова 

 

15.8. Отбелязване на глобалната седмица за 

пътна безопасност на ООН – 

междуинституционален тренинг/форум 

V.2020 г. Брой участници 15 25 УК по БДП 

 

15.9. Провеждане на здравни беседи по 

актуална за учениците проблематика 
По график 

Брой проведени 

беседи 
7 7 

Теодора Тодорова, 

класни 

ръководители 

 

15.10. „Здравей, ваканция!“ – концерт за края 

на учебната година и изпращане на 

завършващите основно образование ученици 

VI.2020 г. Брой участници 40 60 

Татяна Тотова, 

Натиса Цветанова, 

Сашо Стоянов 

 

16. Дейности по изпълнение на специфични училищни приоритети. 

16.1. Спортен празник – с участието на 

родители. Ефективно взаимодействие и 

координация на мерките за приобщаване на 

родителите към училищния живот. 

V.2020 г. 

Брой участвали 

ученици и 

родители 

60 80 Татяна Тотова 

 

16.2. „Ботев – нашият патрон“ – тържествено 

отбелязване на патронния празник на 

училището 

VI.2020 г. 
Брой участвали 

ученици 
30 45 

Натиса Цветанова, 

Росица Цветкова, 

образователен 

медиатор 

 

16.3. Екскурзия до Орешака  Брой участници 20 30 
Маргарита 

Пивоварчик 
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0 1 2 3 4 5 6

Портфолио на педагогическия 
специалист

Форми ца превенция на агресията

Професионалният стрес в сферата на 
образованието

Иновативно училище - развитие на 
творческия потенциал

Технолгии за формиране и развитие на 
компетентности

Електронни платформи в 
образованието

Небходимости и придложения за квалификационни 
дейности през учебната 2019/2020 година

Тема

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

І. План за квалификационната дейност на образователната институция.  

1. Цели, приоритети и очаквани резултати. 

1.1. Цели   

1.1.1. Повишаване на научната, педагогическата и методическа подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и 

самоусъвършенстване на учителите. 

1.1.2. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности. 

1.1.3. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания и умения. 

 

1.2. Приоритети 

1.2.1. Самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация. 

1.2.2. Засилване работата по утвърждаване на методическите обединения като действена форма за усъвършенстване на учителите. 

1.2.3. Приложение на съвременните  тенденции в проверката и оценката на знанията на учениците и разчупване на стереотипните форми 

на преподаване. 

1.3. Очаквани резултати 

1.3.1. Усъвършенстване на професионалните умения на учителите. 

1.3.2. Повишаване на педагогическата и методическа подготовка на учителите. 

1.3.3. Повишаване качеството на труда на учителите чрез прилагане на системи за професионално развитие и кариерно израстване. 

0
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6
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10

12

Форми за квалификация

Процентно съотношение между заявените желани форми 

за повишаване на квалификацията на педагогическите 

специалисти

Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

2019/2020 учебна година

Семинар Практикум Лекции Открити уроци Обмяна на опит Тренинг
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2. Вътрешноинституционална квалификационна дейност. 

Квалификационна 

форма 
Тема 

Срок за изпълнение/ 

продължителност 
Отговорник 

Тренинг/ 

практикум 

Учителят като гарант за устойчиви образователни политики 

и мерки. Управление и внедряване на система за намаляване 

на административната тежест, с оглед оптимизиране на 

дейността на учителите. 

Ноември 2019 г. 

4 часа 
Сашо Стоянов 

Педагогически 

форум 

Aдаптиране на учебното съдържание като част от общата и 

допълнителната подкрепа в училището. 

Декември 2019 г. 

4 часа 
Маргарита Пивоварчик 

Семинар 
Разпознаване и превенция на гнева и агресията. Форми и 

методи за ефективно и оптимално противодействие. 

Март  

2020 г. 

4 часа 

Юлия Малкетова 

 

Лаборатория на 

терен, споделяне на 

добри практики 

Портфолио на педагогическите специалисти в 

образователната институция– структура, съдържание, 

философия, приложимост в контекста на ДОС за статута и 

професионалната развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти и предстоящото 

атестиране. 

Април 

2020 г. 

4 часа 

Красимира Димитрова 

 

 

3. Квалификация за придобиване на квалификационни кредити по програми на организации. 

Форма на 

обучение 
Тема 

Обучаваща 

организация 

Срок за изпълнение/ 

продължителност 

Място на 

провеждане 

Прогнозни 

средства  
Отговорник 

Присъствена, 

частично 

присъствена 

 

„Съвременни 

технологични 

подходи за оценяване 

на учениците“  

Образователни 

инициативи 

„Протекта” 

ЕООД 

Септември 

2020 год. 

16 часа 

Училището 

520 лв. 

Бюджет на 

училището 

Красимира 

Димитрова 
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4. Участие във форми за квалификация и методическа подкрепа, организирани от РУО, МОН и общините. 

 

Квалификационна 

форма 
Тема 

Обучаваща 

организация 

Срок за изпълнение/ 

продължителност 
Отговорник 

Работна среща, 

семинар, споделяне 

на добри практики, 

съвещание 

Текуща квалификация по учебни 

предмети 
РУО, МОН, Община По график 

Красимира 

Димитрова 

 

5. Финансиране на квалификационната дейност. 

 

От училищния бюджет се предвижда 1,2 % от средствата за работна заплата. Средствата за квалификационна дейност са в размер на 

2294 лв. до утвърждаване на новия бюджет за 2020 година. Информацията е представена на педагогически съвет на 02.09.2019 г. / 

Протокол №9 от 02.09.2019 г./ Разходите за квалификацията на учителите при посещение на курсове, семинари, работни срещи и др. 

се поемат от училището. Средства за квалификационна дейност при необходимост се предоставят и от училищното настоятелство. 

 

6. Контрол и мониторинг на квалификационната дейност. 

 

6.1.  Регистър на квалификациите се води от главния учител. 

6.2. Контролът по изпълнение на плана се осъществява от директора. 

6.3. График на контрола и мониторинга 

№ Тема Вид Срок 

1. 

Проучване на желанията на педагогическите 

специалисти за участие в квалификационни дейности и 

предпочитаните форми на квалификация. 

Анкета септември 2019 г. 

2. Поддържане на регистъра за квалификационна дейност Текуща проверка декември 2019 г.; юни 2020 г. 

3. 
Споделяне на придобити знания и опит от участие в 

квалификационна дейност. 

Споделяне на опит, работна среща, 

наблюдение на урок 

До три дни след участие в дейност 

По график 

4. 
Ефективност и резултатност от проведените 

квалификационни дейности 
Открит урок, работна среща След участие в дейност 
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ІІ. График за заседанията на Педагогическия съвет на образователната институция. 

№ 
Време на 

провеждане 
Тематика Организационни бележки 

1. Септември 2019 г. 

Приемане на училищен учебен план – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 клас 

Приемане форми на обучение 

Приемане на групи за разширена и допълнителна подготовка, ГЦОУД; 

организация и провеждане на трети допълнителен час по ФВС 

Приемане на актуализирана стратегия за развитието на училището 

Приемане на годишен план на дейността на училището, план за 

квалификацията на педагогическите специалисти като негова 

неразделна част 

Приемане на правилник за дейността на училището 

Запознаване с плана за контролната дейност на директора 

Приемане на училищна програма за целодневна организация на 

учебния процес. 

Приемане на училищна програма за подобряване на резултатите на 

учениците, показани на НВО в края на 2018/2019 учебна година 

Приемане на етичния кодекс 

Приемане програма за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на учениците от уязвими групи в училище. 

Приемане на програма за ограничаване на отпадането от училище и 

намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната 

система. 

Приемане училищен механизъм за противодействие на агресията 

Председателите на комисии 

представят проектите на различните 

планове и правилници 

2. Октомври  2019 г. 

Информация за входното ниво по учебни предмети  

Информация за здравословното състояние на учениците от 

медицинското лице, обслужващо училището 

Приемане на план на комисията по охрана на труда и защита при БАК 

Приемане план на комисията по професионално ориентиране 

Запознаване с  плановете на методическите обединения /МО/ – на 

началните учители и на прогимназиалните учители 

Приемане на план на комисията по БДП 

Работа по проекти 

Докладва: главният учител,  

председатели на комисии, 

медицинска сестра 

3. Декември 2019 г. 

Тематичен ПС: Съвременни форми на взаимодействие между 

училището и семейството  
Отговорник за провеждането – 

Красимира Димитрова, главен учител 
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4. Февруари 2020 г. 

Отчитане на резултатите от УВР през І срок на учебната 2019/2020 

година 

Доклад на директора за контролната дейност 

Отчитане на резултатите от обучението на ученици със СОП 

Отчитане дейността на групите ЦДО 

Докладват: директорът, главният 

учител и учители в група 

5. Април 2020 г. 

Тематичен ПС: Прилагане на компетентностния подход в обучението за 

постигане на целите и очакваните резултати от учебните програми по 

отделните учебни предмети. 

Отговорник за провеждането –  

директорът и Сашо Стоянов, учител 

 

6. Юни 2020 г. 

Отчитане на резултатите от НВО и УВР през учебната година 

Доклад на директора за контролната дейност 

Отчет за дейността на училищния координационен съвет за 

противодействие на училищния тормоз 

Отчитане на резултатите от обучението на ученици със СОП 

Отчитане дейността на ГЦДО 

Доклад  за дейността на комисията по безопасност на движението по 

пътищата. 

Информация за дейността на МО. 

Квалификационна дейност на учителите. 

Докладват: директорът и 

председатели на комисии 

 

 
 

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет (Протокол №9 /02.09.2019 г.). 

 

 


