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РАЗДЕЛ І 

            КРАТЪК АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

 Цялостната дейност на ОУ „Добри Чинтулов“ през учебната 2020/2021г. се 

осъществяваше в съответствие със залегналите в годишния план дейности и 

задачи.  

        През учебната 2020/2021 г. в ОУ „Добри Чинтулов” се обучаваха 1001 

ученици разпределени в 39 паралелка: началет етап – 24, прогимназиален етап – 

15.  

В училището е създадена система за организация по всички видове 

дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и 

непрекъснатост на образователния процес (ОП). Стратегически силни стъпки 

бяха направени в областта на планирането на образователния процес, в 

активната работа по Национални програми и  проекти  и в подобряване на МТБ. 

Правилното планиране на ОП бе решаващо условие за усъвършенстване 

качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище в 

присъствената форма на обучение и в ОРЕС. Постигнатите много добри 

резултати от ОВП са благодарение на създадените добри условия за ОП, за  

квалификация и за усъвършенстване професионализма на учителите. Постигнати 

бяха успехи по следните направления: 

1. Обхванати са всички деца, подлежащи на задължително обучение; 

2. В края на учебната година няма ученици завършили със слаби 

оценки ; 

3. Постигнат е непрекъснат учебен процесс с осигурено 100% 

заместване на отсъстващи учители чрез участие в НП „На училище без 

отсъствия” модул „Без свободен час в училище”; 

4. Участие на учениците в групи за занимания по иинтереси 21 групи с  

ученици; 

5. Класирани на областен кръг на олимпиадите по: 

- Български език и литература – 23 ученици; 

- Математика                              – 12 ученици; 

- История и цивилизации       – 7 ученици; 1 ученик класиран за националния 

крът на олимпиадата – постигнал отличен резултат; 

- География и икономика          – 3 ученици; 

- „Знам и мога”                         –  12 ученици; 

-  Почетна грамота от литературен конкурс ,,Добрите дела“; 

- Национално състезание „Ключът на музиката” - 33 ученици; 3 ученици 

участваха в националния кръг на състезанието; 

- Национално състезание на Кеймбридж училищата в България – 7 ученици 

учасваха в националния кръг на състезанието;  

6. Отлично представяне на учениците от начален етап на обучение в 

състезанията организирани от СБНУ, като до националното състезание 

достигнаха над 100 ученици, които се представиха отлично;  

7. Първо място в регионално състезание „България – древна и млада“; 



 

8. Участие в математически турнир „Иван Салабашев“; Отлично 

представяне в математическо състезание „Математика без граници“ и в 

математическо състезание „Малкият принц“; 

9. Много добро представяне на НВО IV и VII клас; 

10. От завършилите 126 седмокласници 126 ще продължават 

образованието си в профилирани и  професионални гимназии.  

11. На 21 ученици бе осигурена подкрепа – ресурсно подпомагане.  

12. Постигнати са много добри успехи и в областта на спорта: 

 Училищен отбор по волейбол – момичета – II място. 

 Училищен отбор по волейбол – момчета ІV място. 

 Турнир по „Мини волейбол“ – III място. 

 Турнир по волейбол за купата на град Суворово - I място. 

 Ученици от ОУ “Добри Чинтулов” участваха в Общинския 

ученически турнир по плуване. 

13. Участие в благотворителни акции: 

 Благотворителна акция – „Дари книга“. 

 Благотворителна кампания „Аз вярвам и помагам“ 

 Благотворителна кампания за фондация „Живот със Синдром на Даун“  

 Благотворителна акция „Жълти стотинки“ 

 

Мерки за повишаване на качеството на ОВП  през учебната 2021/2022 г. 

 

1. Да продължи работата по гражданското и екологичното образование 

на учениците; 

2. Да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на 

противообществени прояви; 

3. Да се сформират екипи за обща  подкрепа на личностното развитие за 

учениците със задоволителни и  слаби резултати. 

4. Да се повиши взискателността по опазване на училищното 

имущество; 

5. Специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се 

привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните 

проблеми. 

7. Да продължи работата за взаимодействие с родителската общност  

„Училище за родители“. 

 

 РАЗДЕЛ  II. 

                                        
1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

          Мисията на ОУ “Добри Чинтулов“ е през седемгодишния период на 

обучение учениците да придобият ключови компетентности в областта на 

българския език, умения за общуване на английски език, математическа 

компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и 

технологиите, дигитална компетентност, умения за учене, социални и 

граждански  компетентности, инициативност и предприемчивост, културна 



 

компетентност и умения за изразяване чрез творчество, умения за подкрепа на 

устойчивото развитие и за здравословния начин на живот и спорт. 

 
2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

     Утвърждаване на ОУ „Добри Чинтулов“ като образователна и 

възпитателна институция, в която учениците получават качествено образование 

в съответствие с държавните образователни стандарти.  

     Повишаване на квалификацията на педагогическите спепциалисти в 

съответствие с политикиите на училището за организационно развитие на 

институцията и специфичните потребности на учениците за подобряване 

качеството на образованието им. 

     Провеждане на политики на екипа от педагогически специалисти за    

осигуряване на стабилност, ред и защита на учениците в училището. 

 Подобряване на работата с ученици със специални образователни 

потребности, с емоционални и интелектуални затруднения. 

          Образованието в институцията ще осигури и гарантира равен достъп до 

качествено образование и развитие потенциала на всяко дете с цел неговата 

личностна  и гражданска реализация в обществото. 

 Институцията ще засили взаимодействието си с родителската общност, 

училищното настоятелство и НПО с цел затвърждаване на положителните 

нагласи към институцията. 

 Подобренията във вътрешната и външната среда ще издигнат имиджа на 

училището и ще повлияят на избора на родителите като предпочитано учебно 

заведение. 

 Разширяване на спектъра от извънкласни и извънучилищни  дейности за 

пълноценното оползотворяване  на свободното време и създаване  на условия за 

публичност, инициативност и творчество. 

 

 
3. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

 Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес;  

 Предотвратяване на ранното отпадане на учениците от училище; 

 Утвърждаване престижа на училището; 

 Осигуряване на условия за интелектуално, нравствено, социално и 

физическо  развитие на учениците; 

 Изграждане на образовани личности с възможности за успешна 

реализация; 

 Повишаване на професионалната квалификация на педагогическите 

специалисти; 

 
4. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО   

 

 Насочване на ОВП към подготовката на учениците за учене през целия 

живот чрез качествено, отговарящо на съвременните тенденции 

образование; 



 

 Прилагане на цялостни политики за подкрепа на личностното развитие на 

учениците, на позитивен организационен климат, утвърждаване на 

позитивна дисциплина и развитие на училищната общност; 

 Прилагане на институционални политики за осъществяване на 

гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно образование; 

 Обучението по предметите от НВО IV и VII клас да бъде насочено към 

постигане на по-високи резултати на общинско и национално ниво с цел 

издигане престижа но ОУ „Добри Чинтулов“; 

 Участие в национални и общински  програми и проекти, свързани с ОВП и 

подобряване на МТБ; 

 Осъществяване на ефективна контролна дейност; 

 Привличане и прообщаване на родителите като активни партньори в 

изпълнение на целите и задачите  на Стратегията на образователната 

институция – 2020 - 2024; 

 Сътрудничество и взаимодействие на училищното ръководство с 

училищното настоятелство като орган, подпомагащ цялостния ОВП – 

осигуряване на допълнителни  материални и финансови средства, 

поддържане на МТБ, решаване на социално-битови проблеми и др.; 

 Работа по Национални програми и проекти. 
 

5. УЧИЛИЩНИ ПРОГРАМИ 

 

 Програма за превенция на ранното напускане на училище 

 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

децата и учениците от уязвимите групи; 

 Училищна програма за целодневна организация на учебния ден; 

 Училищна програма за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурно образование. 

 
6. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ 

 Средства от училищния бюджет, в това число собствени приходи от 

отдаване под наем, такси и др.; 

 Средства от училищното настоятелство и благотворителност; 

 Средства от европейски национални  и общински програми и проекти; 

 Дарения. 

 

 

РАЗДЕЛ IIІ. 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И  

ПРИОРИТЕТИТЕ 

 

 
Комисия Председател Членове 

Организационно-педагогическа 

дейност 

доц. дпн Веселин 

Михалев 

зам.-директори 

училищен психолог 



 

педагогически съветник 

главни учители 

административни отговорници 

Квалификация на педагогическите 

специалисти 

доц. дпн Веселин 

Михалев 

зам.-директори УД 

главни учители 

председатели на МО 

Превенция на 

противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни 

Янка Котларова 

ЗДУД 

Николай Петков 

Ваня Балушева 

Радка Кирова 

Стоян Стоянов 

Ася Николова 

Д-р Агапова 

Безопасност на движението Самуил Борисов Нели Пъндъклийска 

Айкут Мустафов 

Даниела Пармаксъзова 

Александра Константинова 

Художествен съвет      Радослав Цветанов Кремена Иванова 

Теменужка Михалева 

Лена Николова 

Стоян Стоянов 

Незабравка Събева 

Радослав Цветанов 

Мая Костадинова 

Цветелина Бонева 

Гергана Николаева 

Столово хранене Силвия Савова 

ЗД АСД 

Александра Константинова 

Светлана Караджова 

Дияна Маринова 

Гражданска  защита Силвия Савова 

ЗД АСД 

Стоян Стоянов 

Мария Друмева 

Радка Николова 

Миглена Стоянова  

Виолетка Проданова 

Комитет по условия на труд Председател 

Силвия Савова 

зам-предс.  

Стоян Стоянов 

 

Елизабет Влаева 

Марияна Иванова 

 

Етична комисия Женя Димитрова Силвия Савова 

Даниела Георгиева-Бекирова 

Грациела Йорданова 

Инджисел Мехмед 

 

Училищен координационен съвет Николай Петков 

Координатор 

на ЕКПЛР 

Женя Димитрова 

Янка Котларова 

Грациела Йорданова 

Ася Николова 

Даниела Пигова 

Наталия  Борисова 

Деница Радева 

Таня Маринова 

Стоян Стоянов 

Бехнур Гошкелов 

Ваня Балушева 

д-р Агапова 

Обхващане и задържане в Янка Котларова - Женя Димитрова 



 

образователната система на 

ученици в задължителна 

училищна възраст 

координатор  Николай Петков 

Грациела Йорданова 

Галина Орманова 

Лидия Чонова 

Гюлджан Сертер 

Димитър Попов 

Стоян Стоянов 

Бехнур Гошкелов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                           УТВЪРДИЛ: 

                                                         дпн ВЕСЕЛИН МИХАЛЕВ 

 ДИРЕКТОР  НА ОУ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“                                                                               

 

 

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

УЧЕБНА 2021/2022 година 

 

№ ТЕМА СРОК ОТГОВОРНИК 

1 ▪ Приемане на учебни планове на паралелките и 

училищни учебни планове за учебната 

2021/2022г. 

▪ Приемане на правилник за здравословни и 

безопасни условия на труд, обучение и 

възпитание за учебната 2021/2022 г. 

▪ Приемане и решение за корекция на 

показателите за оценяване на труда на  

педагогическите специалисти в карта за 

оценяване на труда на  педагогическите 

специалисти за учебната 2021/2022 г. 

 Определяне на училищна комисия за оценка 

на труда на педагогическите специалисти за 

учебната 2021/2022 г. 

 Приемане на формите на обучение в ОУ 

„Добри Чинтулов” за учебната 2021/2022 г. 

 Предложение за обявяване на неучебен ден на 

29.X. 2021 г. – провеждане на общоучилищен 

патронен празник. 

 Правилник за дейността на училището. 

 Утвърждаване на седмичното разписание на 

учебните часове за учебната 2021/2022 г. 

07.09.2021г. 

 

 

 

ЗД УД 

 

 

ЗД АСД 

С.Савова 

 

Директор 

 

 

 

 

Директор 

 

 

Директор 

 

Директор 

 

 

 Директор 

 Директор 

2 ▪ Приемане на план за дейността на училището 

за  учебната 2021/2022г. 

▪ Приемане на годишен план на ОУ „Добри 

Чинтулов“ за  учебната 2021/2022 г. 

 Запознаване с правилника за вътрешния 

трудов ред за учебната 2021/2022 г. 

 Приемане план за квалификационната  

дейност  на ОУ „Добри Чинтулов“ за  учебната 

2021/2022 г. 

 Приемане на програма за ЦОУД за учебната 

2021/2022 г. 

 Приемане на етичен кодекс на ОУ „Добри 

Чинтулов” за учебната 2021/2022 г. 

 Приемане на вътрешни правила за 

определяне на работната заплата/ ВПОРЗ/ 
 

 Приемане на вътрешни правила за 

институционална квалификация на 

педагогическите специалисти и механизъм за 

финансова подкрепа за учебната 2021/2022 г. 

 Приемане на програма за гражданско 

образование за учебната 2021/2022 г. 

 Утвърждаването на план за работата на ОУ 

„Добри Чинтулов” в условията  на COVID -19 

09.09.2021 г. ЗД УД 

Янка Котларова 

ЗД УД 

Янка Котларова 

Директор 

 

ЗД УД 

Янка Котларова 

 

ЗД УД 

Ж.Димитрова 

ЗД УД 

Ж.Димитрова 

 

          Директор 

 

          Директор 

 

 

 

        Стоян Стоянов 

 

 

Силвия Славова 



 

4 ▪ Изготвяне и приемане на сценарий за 

патронния празник на училището 

▪   Запознаване на педагогическите специалисти 

с плановете за контролната дейност на 

директора и зам.-директорите  

 Актуализиране правилата за обучение в 

електронна среда от разстояние . 

м.октомври 

2021 г. 

Председател 

худ.съвет 

 

Директор  

 

 

ЗД УД   

5 ▪ Обсъждане нивото на овладяване на 

компетентности от учениците и предложения на 

съвместни мерки на педагогическите 

специалисти с цел подобряване на 

образователните резултати на учениците 

▪ Приемане на план за осигуряване на нормален 

учебен процес през зимния отоплителен сезон 

м.ноември 

2021 г. 

Директор  

 

 

 

 

 

ЗД АСД 

6 ▪ Интерактивни и иновативни методи на 

обучение и приложението им при реализиране 

компетентностите на учителите в обучението на 

учениците в електронна среда от разстояние” 

м.януари 

2022 г. 

директор 

7 Обсъждане нивото на овладяване на 

компетентности от учениците и предложения на 

съвместни мерки на педагогическите 

специалисти с цел подобряване на 

образователните резултати на учениците.  

Отчитане резултатите от ОВП за първи учебен 

срок; 

м.февруари 

2022 г. 

Директор  

ЗД УД 

8 ▪Утвърждаване на план-приема в I и V за 

учебната  2022/2023 г. 

▪ Отчитане дейността на педагогическите 

специалисти по програми и проекти 

м.март 2022 г. Директор  

 

9 ▪ Приемане на статут за учредяване на награди 

за педагогическите специалисти за принос в 

училищното образование и издигане престижа 

на институцията 

м.април 

2022 г. 

 

Директор  

 

10 ▪ Приемане на план за подготовка на МТБ за 

учебната 2022/2023година 

м.май 

2022г. 

ЗДАСД 

11 ▪ Отчитане резултатите от ОВП за учебната 

2021/2022 г. 

м.юли 

2022г. 

Директор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩЕН КОНТРОЛ 

 

 
ДЕЙНОСТ СРОК  ОТГОВОРНИ 

ЛИЦА 

ИНДИКАТОРИ 

ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Административен  контрол 

 
  Проверка на тематичните планове за 

работа на класните ръководители в час на 

класа и  

07.09.2021 г. 

 

Директор 

 

Констативен 

 протокол 

 

  Проверка и контрол на книгите за 

записване на ученици, подлежащи на 

обучение за учебната 2021/2022 г. и 

изпращане на съобщения но записаните 

ученици 

октомври 2021 г. 

февруари 2022 г. 

Директор 

ЗД УД 

Констативен  

протокол 

 

  Проверка на ученически книжки и лични 

карти на учениците от IV клас и 

бележници за кореспонденция с 

родителите  

23.09.2021 г. Директор 

 

Констативен 

протокол 
 

Проверка на ученически книжки и лични 

карти на учениците от прогимназиален 

етап 

24.09.2021 г. Директор 

 

Констативен 

протокол 
 

  Проверка на безопасни маршрути на 

учениците от I и II клас 

септември 2021 г. ЗД УД 

 

Констативен 

протокол 

  Проверка на училищната документация: 
- класни електронни дневници 

 

 
 

 

 
декември 2021 г. 

февруари 2022 г. 

април 2022 г. 
ноември 2022 г. 

февруари, април 2022 

г. 

 
Директор 

ЗД УД 

 
Директор 

ЗД УД 

 

 
Констативен 

протокол 

 
Констативен 

протокол 

Проверка на ритмичността на текущите 

изпитвания 

декември 2021 г. 
април 2022 г. 

Директор 
ЗД УД 

Констативен 
протокол 

Проверка на системата за дежурство: 

- Проверка на дневника за впечатления 

от главното дежурство 

периодично, но не 

по-малко от 3 пъти в 

месеца   

Директор 

ЗД УД 

 

Констативен 

протокол 

 

 Проверка по опазване на МТБ декември  2021 г. 

април  2022 г. 

ЗД АСД 

 

Констативен 

протокол 

  Проверка на медицинските бележки за 

извиняване на отсъствията на учениците: 

 декември 2021 г. 
април 2022 г. 

Директор 
ЗД УД 

Констативен 
протокол 

  Проверка по спазване на графика работа 

с родителите 

ноември 2021 г. 

февруари, април  

2022г. 

Директор 

ЗД УД 

 

Констативен 

протокол 

 

  Проверка по спазване на графика за 

консултиране на ученици 

декември 2021 г. 
март  2022 г. 

Директор 
ЗД УД 

Констативен 
протокол 

   Проверка на спазване на графика за 

провеждане на контролни и класни работи 

декември 2021 г. 

март, май  2022 г. 

Директор 

ЗД УД 

Констативен 

протокол 

Проверка на тестовете по БДП 

- Осигуряване на помагала и тестове за 
проверка на знанията по БДП; 

- Проверка и съхранение на 

попълнените тестове по БДП за I и II 
учебен срок. 

 

октомври 2021 г. 
 

януари 2022 г. I – VII 

клас 
май 2022 г. I –III кл. 

юни 2022г. IV – VII кл. 

 

ЗД УД 
 

 

ЗД УД 
 

 

Констативен 
протокол 

 

Констативен 
протокол 



 

   Проверка по провеждане  на 

планиранита вътрешноучилищна 

квалификация в МО 

февруари 2022 г. май  
2022 г. 

Директор 
ЗД УД 

 

Констативен 
протокол 

  Проверка за проведени инстуктажи за 

безопасни условия за работа в учебните 

часове 

септември 2021 г. 

февруари 2022 г. 

Директор 

ЗД УД 

 

Констативен 

протокол 

  Проверка на декларараните и 

действително взети лекторски часове от 

педагогическите специалисти 

ежемесечно ЗД УД 

 

Констативен 

протокол 

  Текущи проверки по спазване на 

законоустановеното работно време на 

персонала, съгласно разпоредбите на КТ 

периодично, но не 

по-малко от 3 пъти в 

мучебен срок  

      Директор  Констативен 
протокол 

   Текущи проверки по спазване на 

Правилника за вътрешния трудов ред 

ноември 2021 г. 

март 2022 г. 

      Директор  Констативен 

протокол 

  Проверка на документацията, свързана с 

дейностите по предоставянето на обща и 

допълнителна покрепа на учениците със 

СОП и по работа на ЕПЛР 

декември 2021 г. 
април 2022 г. 

Директор 
ЗД УД 

 

Констативен 
протокол 

  Периодични проверки на присъствието 

на учениците в учебния процес и 

отразяване на присъствието им 

ноември2021 г. 

януари, март, юни 

2022 г. 

 

      Директор  Констативен 

протокол 

  Проверка по спазване на задълженията 

на учениците, произтичащи от ПДУ по 

ежедневно носене на ученическа униформа 

м. XI. 2021 г. 

м. I, III, VI 2022 г. 

Директор 

ЗД УД 

 

Констативен 

протокол 

Проверка на контролната дейност на 

заместник-директорите по УД и АСД 

Януари, април  
2021 г. 

      Директор  Констативен 
протокол 

 

Педагогически контрол 

 
Педагогически контрол на резултатите от 

входно и междинно равнище на знанията и 

уменията на учениците 

октомври 2021 г. 

януари, май 2022 г 

 

Директор 

ЗД УД 

 

Констативен 

протокол 

 

 Проверка на новоназначени учители октомври 2020 г. 

 

Директор 

ЗД УД 

Посещение на 

учебен час, 

конст. протокол 

Педагогически контрол на дейностите 

свързани с ЦОУД в I клас  

 

ноември –декември  

2021 г. 

март 2022 г. 

Директор 

ЗДУД 

Посещение на 

учебен час, 

конст. протокол 

Адаптация на прехода начален-

прогимназиален етап 

октомври-ноември 

2021г. 

Директор  

ЗДУД 

Посещение на 

учебни часове, 

конст. протоколи 

Адаптация към училищната среда в I клас ноември-декември 
2021 г. 

Директор  
ЗДУД 

Посещение на 
учебни часове, 

конст. протоколи 

Проверка в IV и  VII клас във връзка с 

НВО 

февруари-март 2022 г.      Директор  

ЗДУД 

Посещение на 

учебни часове, 
конст. протоколи 

Текущи проверки в начален и 

прогимназиален етап в часовете по ЗУЧ, 

ЗИП/ИУЧ, СИП/ФУЧ, ЧК консултации, 

час за работа с родители 

ноември, декември 

2021 г. 
февруари, март, май 

2022 г. 

 

Директор  

ЗДУД 

Посещение на 

учебни часове, 
конст. протоколи 

  Педагогически контрол на дейността на 

учители, работещи по различни 

образователни и европейски проекти – по 

програма „Еразъм”+ 

декември 2021 г. 
март 2022 г. 

Директор 
ЗДУД 

Пеагогически. 
специалисти, 

координатор на 

проест по 

програма 



 

„Еразъм”+ 

  Педагогически контрол на дейността на 

ресурсния учител, училищния психолог и 

педагогическия съветник по изпълнение 

на дейностите по Наредбата за 

приобщаващото образование 

декември 2021 г. 

март 2022 г. 

Директор 

ЗД УД 

Посещение на  

часове, конст. 

протоколи 

 Педагогически контрол на дейността на 

педагогическите специалисти по работата 

с ученици със СОП 

декември 2021 г. 

април 2022 г. 

Директор 

ЗД УД 

Посещение на 

учебни часове, 
конст. протоколи 

Педагогически контрол на резултатите от 

ОВП в I клас – ЗП, ИУЧ и ЧК  

м. XI – XII 2021 г. 
м. IV 2022 г. 

Директор 
ЗД УД 

Посещение на 
учебни часове, 

конст. протоколи 

Педагогически контрол на дейностите 

свързани с целодневната организация на 

учебния ден  - пъри клас 

ноември, декември 

2021 г. 

март 2022 г. 

Директор 

ЗД УД 

Посещение на 

учебни часове, 

конст. протоколи 

Педагогически контрол на дейности, 

свързани с организацията на групите 

за заниманията по интереси, съгл. 

изискванията на Наредбата за 

приобщаващо образование. 

ноември, декември. 

2021 г. 

април 2022 г. 

Директор 

ЗД УД 
Посещение на 

учебни часове, 
конст. протоколи 

Педагогически контрол на учебния 

предмет „Компютърно моделиране” 

декември 2021 г. 
февруари 2022 г 

Директор 
ЗД УД 

Посещение на 
учебни часове, 

конст. протоколи 

Проверка на продукти от дейността на 

учениците, свързана с дейността на 

учениците по различните учебни предмети 

в ЗП и ИУЧ 

декември 2021 г. 

февруари, март 2022 г 

Директор 

ЗД УД 

констативен 

протоколи 

   Педагогически контрол на 

организирането и провеждането на 

часовете за спортни дейности и модулно 

обучение по ФВС в начален и 

прогимназиален етап 

ноември, декември 

2021 г. 

февруари, март, май 
2022 г. 

 

Директор 

ЗД УД 

Посещение на 

учебни часове, 

конст. протоколи 

   Педагогически контрол по провеждане 

на часовете по БДП и Гражданска защита 

януари, май 2022 г. 
 

Директор 
ЗДУД 

Посещение на 
учебни часове, 

конст. протоколи 

Родителски срещи 

 

септември 2021 г. 

февруари 2022  г. 

април/май 2022  г. 

за VII клас 

Директор 

ЗДУД 

     кл.ръковод. 

учители  

Изпълнение на 

дневния ред на 

родителски 

срещи 

Педагогически контрол и анализ на 

резултатите от Националното външно 

оценяване на учениците от  ІV и VІІ 

клас. 

 

юни 2022 г. 

ЗД УД,  
учители в ІV 

и VІІ клас 

Анализ на 

резултатите от 

НВО - ІV и VІІ 

клас 
 



Раздел III 

Дейности за реализиране на целите и  приоритетите 

Приоритетно направление 1. Утвърждаване на училището като институция, научно, културно и спортно средище 

1.1.Дейности, свързани с цялостната работа на училището 

№ Дейности Срок за 

изпълнение 

Отговорни лица Контрол Индикатори  

за изпълнение 
   

  

1 Утвърждаване на паралелки  в I и  V  за учебната 

2021/2022 г. 

03.09.2021 г. ЗДУД Директор Издаване на 

заповед 

2 Изработване на планове на МО, главни учители, 

уч.психолог, художествен съвет, комисии 

10.09.2021 г. 

 

председатели МО,  

уч. психолог, 

председатели на 

комисии 

Директор Утвърждаване от 

директора 

3 Приемане на учебните планове на паралелките и 

училищния учебен план  за учебната 2021/2022 г. 

07.09.2021 г. Директор   Протокол ПС, 

Издаване на 

заповед 

4 Приемане на правилник за здравословни и безопасни 

условия на труд, обучение и възпитание за учебната 

2021/2022 г. 

07.09.2021 г. ЗДУД Директор Протокол ПС, 

Издаване на 

заповед 

5 Актуализиране и запознаване с правилника за 

вътрешния трудов ред за учебната 2021/2022 г. 

07.09.2021 г. Директор  Директор Издаване на 

заповед 

6 Организация и провеждане на часа за спортни 

дейности 

09.09.2021г. Директор Директор Протокол ПС, 

Издаване на 

заповед 



7 Изработване и приемане на ПДУ 07.09.2021 г. 

 

ЗДУД  

Я.Котларова 

Директор Протокол ПС, 

Издаване на 

заповед 

8 Изработване и приемане на годишен план за 

дейността на училището 

09.09.2021 г. 

 

ЗДУД  

Я.Котларова 

Директор Протокол ПС, 

Издаване на 

заповед 

9 Изработване и приемане на план за квалификационна 

дейност 

09.09.2021 г. 

 

ЗДУД  

Я.Котларова 

Директор Протокол ПС, 

Издаване на 

заповед 

10 Изготвяне и приемане на Етичен кодекс 09.09.2021 г. 

 

ЗДУД  

Ж. Димитрова 

Директор  Издаване на 

заповед за 

комисия 

11 Актуализиране на ВПРЗ 07.09.2021 г. 

 

Директор  Изготвени ВПРЗ, 

издадена заповед 

12 Изработване на Програма за целодневна организация 

на учебния ден 

09.09.2021 г. 

 

ЗДУД  

Ж.Димитрова 

Директор Изготвена 

програма за 

ЦОУД, издадена 

заповед 

13 Изготвяне и утвърждаване на седмично разписание на 

учебните часове за I срок на учебната 2021/2022 г. 

07.09.2021 г. 

 

ЗДУД  

Ж.Димитрова 

Я.Котларова 

Директор Издаване на 

заповед 

14 Утвърждаване и съгласуване на Списък-Образец 1 20.09. 2021 г. Директор  Съгласуван 

документ,издадена 

заповед 

15 Осигуряване на необходимите човешки, материални 

ресурси и санитарно-хигиенни условия за началото на 

учебната 2021/2022 г. и получаване на разрешение от 

РЗИ  

14.09.2021 г. ЗДАСД Директор Осигурена 

готовност за 

началото на 

учебната година 

16 Съгласуване на седмичното разписание с РЗИ  10.09.2021 г. ЗДУД Директор Изработено 

седмично 

разписание 



17 Снабдяване с необходимите учебници и учебни 

помагала 

10.09.2021 г. ЗДАСД Директор Получени 

учебници, 

утвърдени от 

директора 

помагала 

18 Осигуряване на ЗУД за началото на учебната година 01.09.2021 г. ЗДАСД Директор Осигурена ЗУД 

19 Актуализиране на механизма за противодействие на 

училищния тормоз 

10.09.2021 г. ЗДУД 

уч.психолог 

Директор Актуализиран 

механизъм, 

издадена заповед 

20 Актуализиране на училищния план на УК по БДП, 

приемането му и утвърждаване със заповед 

13.09.2021 г. ЗДУД Директор Актуализиран 

план на УК по 

БДП, издадена 

заповед 

21 Актуализиране на УП за педагого-психологическа 

подкрепа 

септември 

2021 г. 

ЗДУД Директор Актуализиран 

документ, 

издадена заповед 

22 Актуализиране на плана на УКБППМН, приемането 

му и утвърждаване със заповед 

13.09.2021 г. ЗДУД Директор Актуализиран 

документ, 

издадена заповед 

23 Изпращане на сведение за записаните първокласници 

до ДОМД, община Варна 

30.09.2021  г. ЗДУД Директор Изпратено писмо 

24 Изготвяне на годишни тематични разпределения по 

учебните предмети от учителите 

07.09.2021 г. учителите по 

учебни предмети 

Директор Съгласувани с 

ЗДУД 

25 Изготвяне на учебните програми за ИУЧ и 

представянето им на директора 

07.09.2021 г. учители ИУЧ, в 

съответните 

класове 

Директор Изработени 

програми ИУЧ, 

издадена заповед 

26 Приемане на дневен  и седмичен  режим 

Определяне  началото и края на учебния ден за 

учебната 2021/2022г. и почивките между отделните 

задължителни учебни часове 

07.09.2021 г. ЗДУД Директор Издадена заповед 



27 Актуализиране на професионално портфолио от 

учителите, съгласно чл. 67 и 68 от ДОС за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите 

и другите педагогически специалисти 

21.09.2021 г. учители Директор Актуализирано 

 и 

представено 

портфолио 

28 Изготвяне на график за контролни и класни работи 18.09.2021 г. 

12.02.2022 г. 

ЗДУД Директор Издадена заповед 

29 Изготвяне на график за  консултации с учениците, 

втори час на класа, приемно време на учителите без 

класно ръководство 

10.09.2021 г. ЗДУД Директор Издадени 

заповеди 

30 Възлагане на класно ръководство и учители в групите 

с ЦОУД 

01.09.2021 г. Директор  Издадена заповед 

31 Запознаване на учениците с ПДУ, Етичния кодекс, 

Правилника за за здравословни и безопасни условия 

на труд, обучение и възпитание 

15. – 29. 09. 

2021 г. 

класни 

ръководители 

ЗДУД Проведен час на 

класа по 

посочената тема 

32 Запознаване  на новоназначени учители с училищните 

изисквания, правила, документи 

До 

14.09.2021г. 

ЗДУД 

ЗД АСД 

Директор Проведен 

инструктаж  с 

новоназначени 

учители 

33 Утвърждаване на училищен спортен календар за 

учебната 2021/2022 г. 

07.09.2021 г. учители ФВС Директор Утвърден от 

директора 

34 Актуализиране на длъжностно разписание на 

персонала и поименно разписание на длъжностите и 

работните заплати 

13.09.2021 г. главен 

счетоводител 

Директор Изработени и 

утвърдени със 

заповед 

документи 

35 Изграждане на училищен  ученически съвет за 

ученическо самоуправление 

27.09.2021 г. пед. съветник, 

ученици 

ЗДУД Изграден 

ученически съвет 

36 Провеждане на родителски срещи, свързани с 

организацията на ОВП  за учебната 2020/2021 г. 

27,  28 09. 

2021 г. 

класни 

ръководители 

ЗДУД Проведени 

родителски срещи 

37 Изграждане на родителски комитети по класове 20, 23, 24, 27. 

09. 2021 г. 

класни 

ръководители, 

родители 

ЗДУД Изградени 

комитети 



38 Утвърждаване на плановете за контролната дейност на 

директора и зам.-директорите  

08.09.2021 г. ЗДУД Директор Утвърждаване от 

директора 

39 Участие на учениците в общински и областни кръгове 

на олимпиади съгласно график на МОН 

декември 

2021 г. 

март 2022 г. 

учители ЗДУД Директор  

40 Провеждане на родителски срещи по класове за 

обсъждане на различни проблеми от обучението, 

възпитанието и социализацията на децата и 

учениците, осъществяваната обща и допълнителна 

подкрепа за личностно развитие.  

февруари 

2022 г. 

класни 

ръководители 

ЗДУД Проведени 

родителски срещи 

Организационно-административни дейности в началото и през  учебната година 

41 Осигуряване на учениците с безплатни  учебници 09. -

13.09.2021 г. 

класни 

ръководители, 

библиотекар 

ЗДАСД  Раздадени 

учебници 

42 Информиране на учениците за седмичното разписание 15.09.2021 г. класни 

ръководители 

ЗДУД Информирани 

ученици 

43 Попълване  на задължителната документация за 

началото на учебната година 

20.09. 2021 г. класни 

ръководители 

ЗДУД Осигурена 

документация 

44 Вписване на учениците  в книгата за подлежащи за учениците 

от I кл. – до 

03.09.2021 г.; 

за учениците 

от II–VII кл.- 

от 24.09. до 

30.09.2021 г. 

класни 

ръководители 

ЗДУД Попълнена Книга 

за подлежащи на 

задължително 

обучение 

45 Оформяне на училищна документация на 

освободените от ФВС по класове/заявление от 

родител, протокол от ЛКК/ 

до 

30.09.2021г. 

 и 

своевременно 

през учебната 

година при 

необходимост 

класни 

ръководители 

ЗДУД Издадени 

заповеди 



46 Изготвяне на необходимите справки за движение на 

ученици, отсъствия на учители, работа по проекти, 

ремонтни дейности, справки до ДСП за отсъствия на 

ученици 

до 5-то 

число, 

своевременно 

през годината 

всеки месец и 

по график на 

РУО 

ЗДУД Директор Изготвени 

справки 

47 Приключване на първи учебен срок – изготвяне на 

доклади, анализи, информации 

04.02.2022 г. класни 

ръководители, 

учители, ЗДУД 

Директор Презентация 

48 Планиране на необходимата документация за края на 

учебната година и  началото на следващата 

по график на 

РУО 

ЗДУД , ЗДАСД Директор Изработена заявка 

за ЗУД 

49 Провеждане на НВО в IV и VII клас май 2022 г. 

юни 2022 г. 

ЗД УД Директор Заповеди 

50 Приключване на учебната година в начален етап – 

организация на дейностите 

за I - III клас - 

Май 2022 г. 

За IV клас – 

юни 2022 г.  

ЗДУД Директор  

51 Приключване на учебната година в прогимназиален 

етап – организация на дейностите 

14.06. 2022г. 

30.06.2021 г. 

ЗДУД Директор  

52 Изготвяне  на документи за края на учебната година – 

удостоверения за завършен І клас, начален етап на 

образование, свидетелство за завършено основно 

образование 

по график ЗДУД, 

техн.секретар 

Директор  

53 Анализ на резултатите от ОВП за учебната година юли 2022 г. ЗДУД  

ЗДАСД 

Директор Анализ, 

презентация 

54 Архивиране на училищна документация юли 2022 г. архивист Директор  

Административни дейности, свързани с управление на качеството на ОВП 



55 Своевременно вписване и актуализиране  на данни за 

движение на учениците в дневника на класа, книгата 

за подлежащи и Админ.  

до три дни 

след промяна 

кл.ръководители, 

ЗДУД 

 

Директор Своевременно 

осъществена 

дейност 

56 Заверка на училищна документация до края на 

септември 

2021 г. 

Кл.ръководители Директор Заверена 

училищна 

документация 

57 

 

Периодични проверки за коректно попълване  на 

дневника на класа:  

- Движение на ученици; 

- Ритмичност на изпитвания; 

- Коректно водене отсъствията на учениците; 

 

/ със срока на съхранение на дневника / 

два пъти на 

срок 

кл.ръководители, 

учители ЦОУД 

ЗДУД Проверени 

дневници от кл. 

Ръководители. 

Осъществен 

контрол от ЗДУД 

и изготвени 

протоколи, 

предприети мерки 

за преодоляване 

на пропуските 

58 Проверка за коректното попълване на електронния 

дневник 

всеки месец кл.ръководители, 

учители ЦОУД 

ЗДУД Осъществен 

контрол от ЗДУД 

и изготвени 

протоколи, 

предприети мерки 

за преодоляване 

на пропуските 

59 Периодична проверка на училищната документация два пъти на 

срок 

кл.ръководители ЗДУД Осъществени 

проверки, 

изготвени  

протоколи 

 60 Провеждане на оперативни съвещания и съвети за 

обсъждане на важни педагогически въпроси 

вторник 

по график 

на 

заседания на 

ПС 

ЗДУД  Директор Проведени 

съвещания и 

съвети 

61 Оперативни съвещания на ръководството за 

съгласуване на текущи задачи 

четвъртък ЗДУД 

ЗДАСД 

 

Директор Ефективна 

обратна връзка 

Взети ефективни 



управленски 

решения 

Ефективност на СФУК 

62 Преглед на въведените СФУК и актуализирането им при 

необходимост 

ЗДАСД Директор Актуализирани 

системи за ФУК 

63 Актуализиране на ВПРЗ при 

необходимост 

Директор  Актуализирани 

ВПРЗ 

64 Финансова дисциплина  – периодично подаване на 

справки за извършени разходи по параграфи от УБ и 

отчет на разходите 

на 

тримесечие 

Главен 

счетоводител 

Директор Публично 

представени 

разходи на УБ 

65 Набелязване на мерки за икономии, минимизиране на 

разходите 

при 

необходимост 

ЗДАСД 

Главен 

счетоводител 

Директор Изработени 

програми за 

минимизиране 

на разходите при 

необходимост 

 

1.2.Дейности в класа/паралелката 

 

 Дейности Срок за 

изпълнение 

Отговорни лица Контрол Индикатори 

    

1 Изготвяне на план за часа на класа с теми от глобалното, 

гражданското, здравното и интеркултурното образование, 

кариерното ориентиране  и предвидени часове за обсъждане на 

успеха, организационния климат в паралелката, поведението на 

учениците,  обсъждане на  правата и задълженията съгласно 

училищния ПДУ, Етичен кодекс. 

07.09.2021 г. 

прилагане 

през учебната 

година 

класни 

ръководители 

ЗДУД Изготвени и 

утвърдени от 

директора 

планове за ЧК  

2 Изграждане на ученически съвети на ниво паралелка и избор на 

ученици за членове на училищния ученически съвет  

до края на 

септември 

2021 г. 

класни 

ръководители, 

ученици, 

уч.психолог 

ЗДУД Изградени 

ученически 

съвети по 

паралелки 

3 Провеждане на инструктажи на учениците за безопасни условия 

на труд и обучение – начален, периодичен, извънреден 

по график класни 

ръководители, 

Директор  



учители по 

предмети 

4 Включване в плана за часа на класа на дейностите, свързани с 

извънкласната и извънучилищна дейност 

съгласно 

плана 

класни 

ръководители  

ЗДУД Планирани 

екскурзии с 

образователна 

цел 

5 Събиране на необходимите декларации от родителите  за 

информирано съгласие по различни поводи 

през учебната 

година 

учители 

кл.ръководители 

ЗДУД  Попълнени и 

съхранени 

декларации на 

родителите 

6 Запознаване на родителите с училищните планове и 

правилници, наредби и заповеди и периодично обсъждане на 

важни въпроси от ОВП. 

през учебната 

година 

учителите 

кл.ръководители 

ЗДУД 

Директор 

Документирани 

срещи, 

решения, 

протоколи 

7 Коректно подаване на справки, информации, анализи, доклади, 

своевременно попълване на училищна документация и др. 

 

през учебната 

година 

 

учителите 

кл.ръководители 

 

ЗДУД 

Директор 

 

Осъществени 

дейности 

8 Развитие на ученическата общност на ниво клас – отчитане на 

напредъка /в средата и в края на годината/  

 

февруари/май-

юни 2022 г. 

кл.ръководители ЗД УД   Осъществени 

дейности 

 

 

1.3. Извънкласни дейности.Планиране и провеждане на дейностите в образователно-възпитателния процес през учебната 

2021/2022 г., свързани с 200 години от рождението на патрона на училището Добри Чинтулов.  

 

 Дейности Срок за 

изпълнение 

Отговорни лица Контрол Индикатори 

    

1  Посещение на Музея на куклите октомври 

2021 г. 

кл. р-ли 2. клас Директор 

ЗДУД 

Документи за 

пътуване, 

доклад на 

ръководителите 

2  Посещение на „Музей на стъклото”-гр.Белослав и музея-

подводница „Слава” 

октомври 

2021 г. 

кл. р-ли 3. клас Директор 

ЗДУД 

Документи за 

пътуване, 



доклад на 

ръководителите 

3 Двор на Кирилицата – гр.Шумен, Плиска, Преслав 13.10.2021 г. кл.р-тели 6. клас Директор Документи за 

пътуване, 

доклад на 

ръководителите 

4 Исторически парк с.Неофит Рилски 24.11.2021 г. кл.р-тели 5. клас Директор Документи за 

пътуване, 

доклад на 

ръководителите 

5 Безопасен интернет декември 

2021 г. 

кл.р-тели 1.а,б,в 

кл.  

ЗДУД 

 

Доклад  

6 Празник на математиаката декември 

2021 г. 

Кл.р-тели 1. клас ЗДУД Доклад 

7 Посещение на Коледна театрална постановка  декември 

2021 г. 

кл. р-ли 2.,3. и  4. 

клас 

Директор Документи за 

пътуване, 

доклад на 

ръководителите 

8 Посещение на астрономическа обсерватория и планетариум 

„Николай Коперник” 

      януари 

       2022 г.  

 

кл. р- ли 4. клас 

Директор Документи за 

пътуване, 

доклад на 

ръководителите 

9 Годишнина от гибелта на Васил Левски – виртуална разходка в 

родната му къща 

   февруари 

       2022 г. 

кл.р-тели 1.клас ЗДУД Доклад 

10 144 години от Освобождението на България – тържествен час на 

класа 

 

март 

2022 г. 

 

кл. р- ли 1.,2., 3.и 

4. клас 

ЗДУД Доклад  

11 Подготовка на кът с мартеници февруари -  

март 

2022 г . 

 

кл. р- ли  1. клас 

ЗДУД  Доклад  

12 Празник на буквите март 

2022 г. 

 

кл. р-ли 1. клас 

ЗДУД Доклад  

13 „Маратон на четенето” – работа във връзка с насърчаването на 

грамотността 

март 

2022 г. 

кл.р-тели 1.,2.,3. и 

4 клас 

ЗДУД Доклад 

 

14 

 

Посещение на Учебния музей към Археологически музей-Варна 

       март 

       2022 г. 

 

кл.р-ли 4. клас 

Директор Документи за 

пътуване, 



 доклад на 

ръководителите 

15 Изложба за Деня на земята – „Нов живот на рециклираните 

продукте 

      април 

2022 г. 

 

кл. р- ли 3. клас 

Директор Доклад 

16 Подготовка на Великденски кът       април 

2022 г. 

 

кл. р-ли 4. клас 

ЗДУД Доклад 

17 Седмица на книгата 

 

      април 

       2022 г. 

кл.р-ли 1.,2., 3. И 

4. клас 

ЗДУД Доклад 

18 Седмица на здравето април 

2022 г. 

кл.р-ли 1., 2.,3.и 4 

клас 

ЗДУД Доклад 

19 Посещение на Ретро музей - Варна 18.05.2022 г. кл.р-тели 7. клас ЗДУД Доклад 

20 9 май – Ден на Европа         май кл. р-ли 1.,2.,3. и 

4. клас 

ЗДУД Доклад 

21 Тържествен час – завършване на учебната година май 2022 г. кл. р-ли 1.,2.,3. и 

4. клас 

ЗДУД Доклад 

22 Посещение на Аквариума в гр.Варна май 2022 г.  

кл.р-ли 3. клас 

Директор Документи за 

пътуване, 

доклад на 

ръководителите 

23 Посещение на Двора на кирилицата в Плиска  май 2022 г.  

кл.р-ли 2. клас 

Директор Документи за 

пътуване, 

доклад на 

ръководителите 

24 Еднодневна екскурзия до къщата на Добри Чинтулов в град 

Сливен 

май 2022 г.  

кл.р-ли 4. клас 

Директор Документи за 

пътуване, 

доклад на 

ръководителите 

25 Посещение на къщата-музей  на Добри Чинтулов 11.06.2022 г. 

12.06.2022 г. 

кл.р-тели 5. клас Директор Документи за 

пътуване, 

доклад на 

ръководителите 

26 Летен в отдих в ЯЕВ село Соколица, община Карлова юли 2022 г.   

кл. р-ли 4. клас 

Директор Документи за 

пътуване, 

доклад на 

ръководителите 



27 Математиката лесна, забавна и полезна. 

 

октомври -

2021 г. 

юни - 2022 г. 

учители по 

математика – 5. ,6. 

и 7. клас  

ЗДУД Доклад 

28 Отбелязване на 01. XII. - Международен ден на борба със СПИН  

–  изложба на постери, рисунки, беседи 

 01. декември 

2021 г. 

5.,6. и 7. клас 

В.Продавона 

Ал.Василева 

ЗДУД Доклад 

29 Магията на математиката. октомври – 

2021 г. 

юни 2022 г. 

П.Петравова 

Индж.Мехмед 

6. клас 

ЗДУД Доклад 

30 Международен ден за безопасен интернет 11.02. 2022 г. 5., 6. и 7 клас 

В.Стойкова 

Инсж.Мехмед 

М.Друмева 

Директор 

ЗДУД 

Доклад 

31 

 

Отбелязване на 22. IV. – ден на Земята. 22.04.2022 г. 5., 6. и 7 клас 

Ал.Василева 

В.Проданова 

М.Друмева 

Директор 

ЗДУД 

Доклад 

 

32 Отбелязване на 12. IV. -  Ден на  Космонавтиката и авиацията 

 

 12.04.2022 г. 5., 6. и 7 клас 

Ал.Василева 

В.Проданова 

М.Друмева 

Директор 

ЗДУД 

Доклад 

33 Олимпиада по математика, физика, химия и астрономия декември –  

април 

2022 г. 

5., 6. и 7 клас -  

учители природни 

науки 

Директор 

ЗДУД 

Доклад 

34 Участие в общински и национални състезания октомври –  

май 2022 г. 

5., 6. и 7 клас –  

Б.Крумова 

М.Костадинова 

А.Мустафов 

Директор  Документи за 

участие, доклад 

на 

ръководителите 

35 Ученическо творчество за патронния празник 

 

октомври 

2022 г. 

учители БЕЛ по 

випуски,  

Кр. Иванова,  

Р. Цветанов 

Кр. Иванова 

Директор Доклад 

36 „Зимна приказка“  - Ескизи (Международен ден на театъра). 

От проектната работа на учителите   
октомври – 

2021 г.  

май – 2022 г. 

 

учители 

хуманитарен 

цикъл – по 

випуски 

ЗДУД Доклад 



37 Чинтулови произведения 

Четящо влакче 

Час в библиотеката – литературни четения 

октомври – 

2021 г.  

май – 2022 г 

учители 

хуманитарен 

цикъл – по 

випуски 

ЗДУД Доклад 

38 Посещения на културно – исторически обекти май – юни 

2022 г. 

учители 

хуманитарен 

цикъл – по 

випуски 

Директор Документи за 

пътуване, 

доклад на 

ръководителите 

39 Дари книга октомври – 

май 2021/2022 

г. 

учители 

хуманитарен 

цикъл – по 

випуски 

Директор Доклад 

 

1.4.Дейности с родителите 

 Дейности Срок за 

изпълнение 

Отговорни 

лица 

Контрол Индикатори 

    

1. Запознаване на родителите с целите, 

приоритетите, задачите на училищния екип, 

ПДУ, училищните учебни планове и 

пропускателен режим 

До края на 

септември 

2021 г. 

Директор 

ЗДУД  

Класни 

ръководители 

Директор Проведени родителски 

срещи 

2. Включване на родителите в управлението на 

училището -  обществен съвет, училищно 

настоятелство 

През учебната 

година 

Директор 

ЗДУД  

Класни 

ръководители 

Директор Изграден обществен 

съвет, училищно 

настоятелство 

3. Съвместни изяви с родителите През учебната 

година 

Директор 

ЗДУД  

Класни 

ръководители 

Директор Проведени изяви 

4. Организиране на обучение, лектория, работа в 

малки групи с родители – „Училище за 

родители“ 

Веднъж 

месечно 

Пед. съветник 

Училищни 

психолози 

Директор, ЗДУД Проведени изяви 



 

Приоритетно направление 2: Осигуряване стабилност, ред и защита на учениците в училище 

 

 Дейности Срок за 

изпълнение 

Отговорни лица Контрол Индикатори 

    

1. Актуализиране на ПДУ за изпълнение на този 

приоритет – пропускателен режим  в училище 

07.09.2021г. ЗДУД Директор Внесени корекции 

2. Стриктно спазване на системата за дежурство 

в училище – главно и по етажи  

през учебната 

година 

ЗДУД Директор Утвърден от директора  

график, 

 конст. Протоколи 

3 Изпълнение на дейностите, свързани с 

осигуряване безопасни условия на обучение, 

възпитание и труд,  дейността на комисията по 

безопасност на движението, противопожарна 

охрана, гражданска защита и провеждане часа 

на класа. 

през учебната 

година 

Предс. комисии 

кл.ръководители 

учители  

Директор  Направени проверки, 

констативни протоколи 

4 Подготовка на базата /спортни площадки, 

физкултурни салони, класни стаи, коридори, 

компютърни кабинети съгласно изискванията 

за безопасност 

14.09.2021 г. и 

през учебната 

година 

ЗДАСД Директор Проведени начални и 

периодични огледи на 

базата  и предприети 

действия за 

поддръжката ѝ с оглед 

осигурена безопасност 

5 Определяне на безопасния път до дома 

съвместно с родителите 

30.09.2021 г. Класни 

ръководители 

ЗД УД Проверка на карти с 

безопасни маршрути 

6 Изграждане на умения за адекватно поведение 

при кризи и екстремни ситуации  

през учебната 

година 

Предс. комисии 

кл.ръководители 

учители 

Директор Посещение на ЧК 

7 Провеждане на практическо обучение при 

бедствени ситуации (земетресение, 

наводнение, пожар, производствена авария, 

терористичен акт). 

най-малко 2 

пъти през 

годината 

ЗД АСД Директор Проведено занятие 



8 Дейности по превенция на тютюнопушенето и 

употребата на алкохол, наркотици, 

ХИВ/СПИН, на насилието над и между деца в 

училището 

През учебната 

година - ЧК 

кл.ръководители ЗДУД Доклади за дейността 

на МО 

кл.ръководители, 

проверки в ЧК 

конст.протоколи 

9 Създаване на подкрепяща среда за деца и 

ученици, склонни към насилие и агресия 

През учебната 

година 

уч.психолог 

кл.ръководители 

ЗДУД Доклад 

кл.ръководители, 

училищен психолог 

10 Здравно обслужване в училище През учебната 

година 

уч.лекар 

мед.сестра 

Директор  Мед.журнал 

11 Спазване на графиците за провеждане часове 

по БДП, гражданска защита 

През учебната 

година - ЧК 

кл.ръководители ЗДУД План ЧК, 

конст.протоколи 

12 Дейности на УКППМН за свеждане до 

минимум на проявите на агресия и насилие 

През учебната 

година  

Предс.на 

УКППМН 

Директор  План на комисията, 

протоколи от заседания 

 

 

Приоритетно направление  3:  Повишаване качеството и ефективността на училищното  образование и 

подготовка 

 

 

6 Използане на часа за работа с родители за 

обсъждане  постиженията и затрудненията на 

учениците – търсене на съдействие и контрол от 

тяхна страна 

По график учители ЗД УД Утвърден график  

със  заповед, 

проверки, 

конст.протоколи 

7 Осъществяване на контрол за посещаемост на 

учебните занятия от учениците 

Съгласно плана за 

контр.дейност на 

директора и ЗДУД 

Директор  

ЗДУД 

Директор  Извършени проверки, 

отчетени резултати, 

конст.протоколи, 

предприети действия, 

при необходимост 

8 Осъществяване на контрол за посещаемост на 

провежданите консултации по  учебни предмети 

Съгласно плана за 

контр.дейност на 

директора и ЗДУД 

Директор  

ЗДУД 

Директор  Извършени проверки, 

отчетени резултати, 

конст.протоколи, 

предприети действия, 

при необходимост 



9 Осъществяване на контрол върху качеството на 

педагогическото взаимодействие в обучението 

по  учебни предмети от ЗП и ИУЧ 

Съгласно плана за 

контр.дейност на 

директора и ЗДУД 

Директор  

ЗДУД 

Директор  Извършени проверки, 

отчетени резултати, 

конст.протоколи, 

предприети действия, 

при необходимост 

10 Качественото обучение в IV клас по БЕЛ и 

математика – гаранция за успешното 

представяне на  НВО 

Съгласно плана за 

контр.дейност на 

директора и ЗДУД 

Директор  

ЗДУД 

Директор  Извършени проверки, 

отчетени резултати, 

конст.протоколи, 

предприети действия, 

при необходимост 

 

 

Приоритетно направление  4: Усъвършенстване на системата за квалификация, преквалификация и обучение  

 

Съгласно плана за квалификационната дейност 

 

Приоритетно направление  5: Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците. 

Подобряване на работата с ученици с емоционални и интелектуални затруднения и СОП 

Осигуряване на подкрепа за личностно развитие 

 Дейности Срок за  

изпълнение 

 

Отговорни 

лица 

Контрол Критерии за оценка 

    

1. Определяне на координатор и екип за 

организиране и координиране на процеса за 

осигуряване на обща и допълнителна 

подкрепа за личностно развитие 

Септември -   

2021 г. 

Уч. психолог, 

педогогически 

съветник, 

кл. р-ли 

Директор Сформиран екип, 

определен координатор, 

издадена заповед с 

разписани задължения на 

координатора и екипа 

2. Определяне на екипи за допълнителна  

подкрепа за личностно разивите на деца и 

ученици със СОП 

Септември - 

2021 г. 

Уч. психолог, 

педогогически 

съветник, 

кл. рък-ли 

Директор Сформирани  екипи, 

утвърдени със заповеди 

3. Извършване оценка на индивидуалните 

потребности и изготвяне на план за подкрепа 

на детето или на ученика от ЕПЛР, при 

необходимост 

Септември 

2021г. 

Уч. психолог 

Педогогически 

съветник 

Кл. р-ли 

Директор Извършени  оценки  и 

изготвени планове 



 

Приоритетно направление  6:Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и връзки с общественост, 

НПО и органи 

 

 Дейности Срок за  

изпълнение 

 

Отговорни 

лица 

Контрол Критерии за оценка 

    

1. Участие на родителите в съвместни дейности, 

организирани от класа/училището 

През учебната 

година 

Кл.ръководители 

Предс. УН 

ЗД УД Реализирани дейности 

2 Взаимодействие с институциите в системата 

на училищното образование: 

- РУО Варна 

- детски градини 

- ОУ 

- СУ 

- ЦПЛР 

През учебната 

година 

Класни 

ръководители 

ЗДУД 

Директор 

 Осъществено 

междуинституционално 

взаимодействие 

3 Взаимодействие с териториалните органи на 

изпълнителната власт и местното 

самоуправление: 

- Община Варна 

- Кметство Младост 

 

През учебната 

година 

Класни 

ръководители 

ЗДУД 

Директор 

 Осъществено 

междуинституционално 

взаимодействие 

4. Изработване  на индивидуални учебни 

програми на ученици със СОП 

Септември 

2021г. 

Председатели на 

екипите 

ЗДУД Изработени ИУП, 

утвърдени със заповеди 

5. Изготвяне на списъци на децата и учениците, 

на които ще се предоставя допълнителна 

подкрепа за личностно развитие 

Септември 

2021г. 

Председатели на 

екипите 

ЗДУД Изработени списъци 

6. Осъществяване на екипни срещи 

съвместно с родителите 

По график  Председатели на 

екипите 

Директор Проведени екипни срещи 

7. Съхраняване на документацията на всяко дете 

или ученик, за което е формиран екип 

През  учебната 

година 

Ресурсен учител Директор Съхранени  

документи 

8. Оборудване на кабинета на ресурсния учител 

с допълнителни помагала и учебни пособия;  

13.09.2021 г. Ресурсен учител 

ЗДАСД 

Директор  



4 Взаимодействие със социалните партньори: 

- проф.съюзи 

- работодателски орг-и 

 

През учебната 

година 

Предс. синд.орг. 

Директор 

 Осъществено 

междуинституционално 

взаимодействие 

5 Взаимодействие с културни институции: 

- ДКТ 

- ДДТ 

- музеи 

- читалища 

През учебната 

година 

Класни 

ръководители 

ЗДУД 

Директор 

 Осъществено 

междуинституционално 

взаимодействие 

6 Взаимодействие със спортни институции: 

 

През учебната 

година 

Класни 

ръководители 

Учители ФВС 

 Осъществено 

междуинституционално 

взаимодействие 

7 Съвместни образователни дейности по 

програма „Работата на полицията в училище“ 

По график ЧК Кл.ръководители ЗДУД Проведени часове, 

проверки 

8 Изработване на график за работата на 

Обществения съвет, планиране   и 

осъществяване на дейности 

Октомври 2021г. Предс. ОС  Реализирани дейности 

9 Ефективна комуникация с ДПС, ДСП, отдел 

„Закрила на детето“, НПО  и др. 

През учебната 

година 

Кл.ръководители 

ЗДУД 

Директор Осъществено 

междуинституционално 

взаимодействие 

 

Приоритетно направление  7: Развитие и подобрение на вътрешната и външната среда 

 

 

 Дейности Срок за 

изпълнение 

Отговорни 

лица 

Контрол Индикатори за 

оценка    

1. Подготовка на материалната база за учебна 

2021/2022г. 

13.09.2021 г. Домакин 

Пом.персонал 

ЗДАСД 

Директор Осъществена 

ефективна подготовка 

на МБ 

2. Подготовка на класните стаи – почистване, 

освежаване, осигуряване на оборудване 

13.09.2021 г. Домакин 

ЗДАСД 

Кл.ръководители 

 

Директор Подготвени 

помещения  



3 Регламентиране на пропускателен режим в 

училищната сграда 

 13.09.2021 г. 

валиден през 

цялата учебна 

година 

ЗДАСД 

 

Директор Изготвен 

пропускателен режим 

в ПДУ 

 

4 Изготвяне план за осигуряване на нормален 

учебен процес при зимни условия и контрол за 

неговото изпълнение 

 ноеври 2021 г. ЗДАСД 

домакин 

Директор Създаден и 

осъществен ефективен 

и нормален учебен 

процес през зимата, 

осъществен контрол 

5 Планиране на строително-ремонтни дейности 

за следващата учебна година 

 март 2021 г. ЗДАСД 

Главен 

счетоводител  

Директор Изготвен план 

тяхвата публична изява 

 

Приоритетно направление  10: Училищна имиджова политика 

 

 

 Дейности Срок за 

изпълнение 

Отговорни 

лица 

Контрол Индикатори за 

оценка    

1 Поддържане сайта на училището През учебната 

година  

Лидия Чонова  Директор Действащ и 

актуализиран  сайт на 

училището 

 Своевременно качване на информация, 

свързана с училищните дейности 

20.09.2021 г. Лидия Чонова Директор Публикувани училщни 

правилници, планове и 

правила 

 

 

Своевремнно качване на информация за 

разходване на бюджета на училището 

На тримесечие 

през годината 

Главен 

счетоводител 

Директор Публичност на 

разходваните 

финансови средства 

 Своевременно качване на информация за 

организация на предстоящи училищни 

дейности 

До 3 дни преди 

организираното 

събитие 

Лидия Чонова ЗДУД Публикувана 

информация 

 



 Публичност на училищните дейности – 

празници, фестивали, награди от общински, 

национални имеждународни конкурси 

До 3 дни след 

проведеното 

събитие и 

получената 

награда 

Лидия Чонова ЗДУД Публикувана 

информация за 

получените отличия, 

грамоти, сертификати 

от участия на ученици 

и учители  в  конкурси 

 Участия в телевизионни  и радиопредавания, 

публикации в пресата 

През учебната 

година 

ЗДУД Директор Осъществени участия 

и/или публикации 

 Участия в  общински, национални форуми – 

семинари, конференции и др.  по проблемите 

на образованието и споделяне на добри 

училищни практики 

През учебната 

година 

ЗДУД Директор Осъществени участия, 

споделени практики 

 

 



            ОУ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ” 
 

 

 
УТВЪРДИЛ: 

ДИРЕКТОР 

доц. дпн ВЕСЕЛИН МИХАЛЕВ 

 

 

 

 

 

П Л А Н 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ  

 
НА ОУ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“ – ВАРНА 

 

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА 

 

 

 

 

 

 

 
Приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №14 от 09.09.2021 г. и 

утвърден със заповед №УД-07-2006/09.09.2021 г. на директора на ОУ „Добри 

Чинтулов“ 

 

 



I. АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА 

ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД 

     Педагогическите специалисти в ОУ “Добри Чинтулов“ притежават много добри 

образователни и професионални компетентности. Всички педагогически специалисти 

имат висше образование. 50 педагогически специалисти притежават професионално-

квалификационна степен, както следва: 

ПКС Брой педагогически специалисти 

V 16 

IV 12 

III   5 

II   8 

I  11 

НС   0 

 

      Квалификационната дейност в училището е подчинена на потребностите на 

педагогическите специалисти за повишаване на професионалните им умения и 

способности, отговарящи на изискванията на съвременното общество. 

В методическите обединения се работи активно за обмяна на добри педагогически 

практики и за усъвършенстване на професионалните компетентности на педагогическите 

специалисти. Ефективно се използват възможностите на информационните и 

иновативните технологии. 100% от педагогическите специалисти са участвали във 

вътрешна квалификация и всички имат задължителния минимум 16 академични часа. 

     През учебната 2020/2021 г. се използваха възможностите за обучение и квалификация 

на педагогическите специалисти по теми от различните културно-образователни 

направления, като акцентите във вътрешноучилищната квалификационна дейност са 

подчинени на основната тема „Компетентностите на педагогическите специалисти за 

обучението на учениците в електронна среда”.Проведените квалификационни дейности 

преминаха при отлична организация, усвоиха се знания и умения с много добра 

практическа приложимост в учебния процес.Постигнаха се основните цели, свързани с 

повишаване качеството на образователно-възпитателния процес за цялостното 

интелектуално развитие на ученика в новите реалности.Освен направлението 

вътрешноучилищна квалификация успешно се реализира и извънучилищната 

квалификационна дейност.Обученията бяха осъществени от университетски 

преподаватели.През учебната 2020/2021 година 100% от педагогическите специалисти са 

били включени в различни квалификационни форми, като някои от тях са взели участие в 

повече от една.При осъществяване на контролната си  дейност директорът и заместник-

директорите по учебна дейност не са установили дефицити при усвояване и практическо 

приложение на придобитите знания и умения по темите.През учебната 2020/2021 г. 

груповите институционални квалификации са по следните теми „Прилагане на 

иновативни методи на преподаване във виртуална класна стая“, обучаваща организация – 

Технически университет - Варна. Брой участници – 62 педагогически специалисти, 1 

квалификационен кредит; „Интегриране на мобилни и WEB технологии в обучението“, 

обучаваща организация ШКОЛО ООД.Брой участници – 62 педагогически специалисти, 1 

квалификационен кредит; „Иновативни подходи при преподаване в електронна среда“, 

обучаваща организация – БУ „Асен Златаров“ / по проект на МОН/.Брой участници – 15 

педагогически специалисти, 2 квалификационни кредита. 

      Индивидуалната квалификация на 24 педагогически специалисти с общ брой кредити 

59 е проведена от следните обучаващи организации – „Просвета-АД, София”; 

Университет „Проф.д-р Асен Златаров”; РААБИ България ЕООД; Българска асоциация по 

логотерапия и екзистенцанализи; ВСУ„Черноризец Храбър”и ЦАИС ЕОП. 

 



ІI. ЦЕЛИ  

1. Усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за 

ефективно изпълнение на изпълняваната професионална работа и за кариерно 

развитие. 

2. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка, създаване на 

мотивационна среда за саморазвитие и самоусъвършенстване на педагогическите 

специалисти. 

3. Проектиране и реализиране на актуални и ефективни модели за вътрешно-училищна и 

извънучилищна квалификация, с цел качествено обучение и успешна реализация на 

учениците. 

4.  Обучение на педагогическите специалисти за въвеждане на иновации и развиване на 

ключовите компетентности на учениците. 

5. Осигуряване на качествено образование, което съчетава училищните и националните 

традиции със съвременните образователни тенденции. 

6. Осигуряване на качествено образование в ОРЕС. 

 

 

 

ІІI. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1.Самоусъвършенстване на педагогическите специалисти чрез вътрешноучилищната 

система за квалификация. 

2.Стимулиране на педагогическите специалисти за ефективно използване на съвременни 

информационни и мрежови технологии за повишаване качеството на образователно -

възпитателната работа и въвеждане на иновации в образователния процес. 

3.Създаване на условия за конструктивна и ефективна работна среда, развиване на 

уменията за екипна работа, с цел  постигане на напредък в резултатите от обучението. 

3.Усъвършенстване на компетентностите на педагогическите специалисти за 

организиране и провеждане на обучение на учениците в електронна среда от разстояние. 

4.Утвърждаване на методическите обединения като работеща форма за  професионално 

самоусъвършенстване. 

5.Използване на механизмите за кариерното развитие на педагогическите специалисти. 

6. Развиване на умения за използване на нови и разнообразни форми за проверка и оценка 

на знанията, в съответствие с новите образователни изисквания. 

7.Усъвършенстване на методиката на преподаване и стимулиране на професионалните 

изяви на педагогическите специалисти. 

8.Развиване на уменията за екипна работа, анализ и оценка на резултатите. 

 

 

Основните цели и задачи, свързани с професионалната и квалификационна дейност 

на педагогическите специалисти в методическите обединения, са подчинени на 

изпълнението на чл.5 от ЗПУО: 

- интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и 

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

и интересите му; 

- съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност; 

- придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и 

професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности; 

- придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие; 

- ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване 

на развитието и реализацията им; 

- формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот; 



- придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на 

демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и 

отговорното гражданско участие; 

- формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, 

езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин; 

- формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с 

увреждания; 

- познаване на националните, европейските и световните културни ценности и 

традиции; 

- придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, 

отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз. 

 

 

IV. ПРИОРИТЕТНА ТЕМА ЗА ГРУПОВА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 

2021/2022 ГОДИНА И ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

 

ТЕМА ЦЕЛЕВА ГРУПА 

Интерактивни и иновативни компетентности на 

педагогическите специалисти и практическото им приложение 

при обучение на ученици в електронна среда от разстояние. 

Всички педагогически 

специалисти 

 

 

V. ТЕМИ ЗА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕЗ 

УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА И ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

 

 

№ ТЕМА ЦЕЛЕВА ГРУПА 

1.  Класният ръководител – фактор за успешно взаимодействие 

между училището и семейството 

МО – начален етап 

2.  Разрешаване на конфликти. Умения за ефективно общуване МО – начален етап 

3.  Ефективни техники за комуникация и работа с родители МО – начален етап 

4.  Мултисензорно учене и терапия МО – начален етап 

5.  Система на училищното образование през учебната 2021/2022 

в условията на КОВИД 19 

МО – начален етап 

6.  Музикалният педагогически подход Орф – Шулверк – 

креативен начин на работа с деца и ученици. 

МО – начален етап 

7.  Комуникация на партньорство учител – ученик – родител МО – начален етап 

8.  Активни и интерактивни методи на преподаване МО – хуманитарни 

науки 

9.  Семейство и училище –  успешно педагогическо 

взаимодействие 

МО – начален етап 

10.  STEM  - методи и уроци в клас МО – начален етап 

11.  Четивната грамотност. Стратегии за развитието и у учениците. МО – начален етап 

12.  Класна стая без тормоз МО – начален етап 

13.  Проверка на езиковата грамотност на учениците МО – начален етап 

14.  Стратегии за справяне с хиперактивност и дефицит на 

вниманието при учениците 

МО – начален етап 

15.  STE(A)M@school МО – начален етап 



16.  Приобщаване на родителите към образователния процес. 

Ефективност ш практики. 

МО – начален етап 

17.  Интерактивност в обучението. Интерактивни методи и техники МО – начален етап 

18.  Пропедевтика и интерактивна математика МО – природни науки 

19.  Проект УТРЕ.Разпространение на успешните практики PBL и 

FLIPPED Classroom 

МО – природни науки 

20.   Развитие на нови практики в обучението по ФВС на деца със 

СОП. 

МО – природни науки 

21.  Интерактивни техники за учене МО – природни науки 

22.  Съвременни методи за оценяване на знанията, ученията и 

учебните резултати на учениците. 

МО – природни науки 

23.  Решаване на конфликти в работна среда МО – хуманитарни 

науки 

24.  Методически идеи за съчетаване на разнообразни дигитални 

ресурси и широко междупредметно сътрудничество чрез сайта 

Liveworksheets /интерактивин / живи работни листове/  

МО – хуманитарни 

науки 

25.  Обучени в дигитална среда чрез създаване и използване на 

уроци в платформата WIX 

МО – хуманитарни 

науки 

26.  Четивната грамотност и стратегии за нейното развитие у 

учениците 

МО – хуманитарни 

науки 

27.  Конвертиране на презентация на PowerPoint към видео и 

качване в YouTube 

МО – хуманитарни 

науки 

28.  Социализацията на детето като социално-педагогически 

феномен и практика при деца със СОП 

МО – хуманитарни 

науки 

29.  Иновативни стратегии и подходи за подобряване на 

образователния процес и на резултатите на учениците 

МО – хуманитарни 

науки 

30.  Правата на детето МО – хуманитарни 

науки 

31.  Използване на иновативни методи за развиване на творческото 

мислене, таланта, емоционалната интелигентност на учениците 

МО – хуманитарни 

науки 

32.  Ефективни техники за общуване ученик-учител-родител за 

подобряване взаимодействието при работа в ОРЕС 

МО – хуманитарни 

науки 

33.  Представяне на съвместен проект, свързан с 5.06. -Световен 

ден на екологията  

МО – хуманитарни 

науки 

34.  Медийна грамотност през моя предмет. МО – природни науки 

35.  Пирамида на ученето. Как да обучаваме по- ефективно. МО – природни науки 

36.  Как да накараме учениците да искат да учат сами –  

5 конкретни стратегии. 

МО – природни науки 

37.  Спортният педагог – важна част от живота на учениците МО – природни науки 

38.  Приемственост начален – прогимназиален етап - Среща между 

учителите от начален етап и учителите от прогимназиален етап 

за осъществяване на приемственост в 5.клас 

МО – класни 

ръководители 

39.  Тематична среща на класните ръководители и учители, 

преподаващи на ученици  със СОП в прогимназиален етап с 

представители на Ресурсен център-Варна. 

МО – класни 

ръководители 

40.  Учебна дейност и„Формиране личността на ученика“. МО – класни 

ръководители 

41.  „Самотата и справяне с тревожността“ МО – класни 

ръководители 

42.  Добри образователни практики - методи, дейности и форми за 

реализиране.  

МО – класни 

ръководители 

43.  Методика за профилактика на суицид МО – класни 



ръководители 

44.  Теория за ученето МО – класни 

ръководители 

45.  Превенция и интервенция на агресията МО – класни 

ръководители 

46.  Превенция на употребата на наркотични вещества  

5. – 7. клас 

МО – класни 

ръководители 

47.  Медийна грамотност чрез дистанционно обучение МО – класни 

ръководители 

 

VI. ФИНАНСИРАНЕ 

        Размер на заложените средства за квалификация от 15.09.2020 до 14.09.2021 г. – 12 

270 лв. Изразходвани са средства в размер на 7 626 лв. /62%/ 

        Средствата за квалификация от бюджета на училището ще бъдат използвани за 

хонорари и лектори за участие на педагогическите специалисти в тематични курсове в 

рамките на вътрешноинституционалната квалификация, за закупуване на методическа и 

специализирана литература. 

Разходването на средства от бюджета за квалификация на педагогическите специалисти се 

извършва по процедура за квалификация, в която са определени етапите от извършване на 

разходи от бюджета – за колективни и индивидуални квалификационни дейности. 

 

VII. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1.Квалифицирани педагогически специалисти, които да отговарят на изискванията на 

съвременните образователно-възпитателни тенденции в училищното образование. 

2.Високо мотивирани педагогически специалисти за усъвършенстване на знанията, 

уменията и компетентностите им в контекста на учене през целия живот. 

3.Активно преподаващи учители по учебните предмети, чрез ефективно използване на 

съвременни информационни и мрежови технологии, чрез въвеждане на иновации и 

обмяна на добри практики в образователния процес. 

4.Мотивиране на учениците за учене и постигане на резултати чрез разнообразни форми 

на проверка и оценка на знанията и уменията в съответствие с новите образователни 

изисквания. 

5.Действащи методически обединения като среда за самоусъвършенстване и 

професионално израстване на педагогическите кадри. 

6.Създаден регистър на проведените квалификационни дейности, анализиране, отчитане и 

популяризиране на резултатите от тях.  
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