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ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 

I. Повишаване на качеството и ефективността в учебната дейност чрез 
засилване на интерактивния и интердисциплинарен подход в 
преподаването и обучението 

Дейност 1: Повишаване резултатите от обучението 

1.1. Осигуряване на условия за интерактивно учене и създаване възможности за 
приложение на ИКТ в образователния процес по различните учебни предмети. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Директор, зам. директор, 
педагогически специалисти 

1.2. Създаване условия за гъвкаво прилагане, изменяне и адаптиране методите на 
преподаване от страна на учителите с оглед постигането на по- добри резултати от 
ученето и повишаване активността на учениците. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Директор, педагогически 
специалисти 

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

Срок: учебната 2019/2020 г. 
Отговорник: Педагогически специалисти 

1.4. Организиране на допълнително обучение по време на лятната ваканция при 
условия и по ред, определени със заповед на директора на училището за ученици с 
обучителни трудности. При необходимост допълнителното обучение може да 
продължи и през следващата учебна година, /чл. 124, ал.2 от ЗПУО/. 

Срок: юни 2020 г. 
Отговорник: Педагогически 
специалисти, педагогически съветник, 
ресурсен учител 

1.5. При постигнати резултати преустановяване на индивидуалната учебна програма и 
продължаване на обучението по общата при постигане изискванията на учебната 
програма за ученици със СОП. 
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Срок; учебна 2019/2020 г. 
(според постигане на изискванията на УП) 
Отговорник: Педагогически специалисти 
и ресурсен учител 

Дейност 2: Постигане на високи педагогически постижения 

2.1. Изграждане на система за мотивация на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти за повишаване квалификацията и за кариерно развитие. 

- Планиране, координирането, управлението и контролът на дейностите за 
повишаване квалификацията на педагогическите специалисти на училищно 
ниво; 

- Създаване на условия за повишаване на квалификацията ~ вкл. финансови; 
- За придобиване на следдипломна квалификация. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
.Отговорник:.Директор^зам.. директор, . 
Счетоводител 

2.2. Мотивиране на учители за подготвяне на ученици-призьори на състезания, 
олимпиади и др.: 

- Поддържане на кът в училището и разширяването му с първенците от 
състезания, олимпиади, национални конкурси - място - във фоайето на училището; 

- Мотивиране на учители - награди и отличия; 

- Мотивиране на екипи от ученици, учители и други педагогически специалисти за 
участие в конкурса „Училище на годината"; „Клас на годината". 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Директор, 
педагогически специалисти 

- Избор на ученик на годината. 
Срок: май 2020 г. 
Отговорник: Педагогически съвет 

Дейност 3: Учебна дейност 

3 .1 .Разработване на дидактически планове на учебния материал, съобразен с ДОС и 
учебния план на училището. 

Срок: 14 септември 2019 г. 
Отговорник: Педагогически 
специалисти 
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3.2. Гъвкаво променяне на годишното урочно планиране при необходимост. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Педагогически специалисти 

3.3. Предвиждане на мерки за диференциран и индивидуализиран подход с нуждаещи 
се от подкрепа ученици в процеса на урока. 

Срок: септември, 2019 г. 
Отговорник: Директор, пед. специалисти 

3.4. Адаптиране на урочните планове за различните паралелки спрямо равнището на 
подготовка и различните потребности на учениците. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Педагогически 
специалисти 

3.5.Предварителна подготовка на учебни материали за урока и включване на учениците 
в предварителната подготовка на урока със задачи за проучване, с презентации, с 
информационни съобщения и др. 

Срок: септември - юни 2019/2020 г. 
Отговорник: Педагогически специалисти 

3.4.Включване на значителна част от учениците в отделните структурни елементи на 
урока и събуждане на интереса им и на потребност от аргументирана позиция и 
защитата й. 

Срок: септември - юни 2019/2020 г. 
Отговорник: Педагогически специалисти 

3.5.Разработване и въвеждане на система за квалификация на учителите във връзка с 
ефективното използване на съвременни информационни и комуникационни технологии 
в обучението. 

Срок: септември - август 2019/2020 г. 
Отговорник: Педагогически специалисти 

Дейност 4: Оценяване и самооценяване 

4.1.Спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

Срок: септември - юни 2019/2020 г. 
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Отговорник: Директор, зам. директор, 
педагогически специалисти 

4.2. Осигуряване на обучение за педагогически специалисти по доцимология -
свързано с методи на оценяване на учениците, тестово изпитване, формиране на 
оценка, използване на разнообразни форми на проверка и оценка, основани на: 

Достъпност на оценяването 
Точност 
Сравнителен анализ 
Яснота 
Съгласуваност 
Сравнимост 
Свързаност 
Надеждност 
Безпристрастност 
Обективност - непредубеден начин 
Предварителен достъп - прозрачност в системата 
Подобряване на качеството. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Зам. директор 

4.3. Разработване и утвърждаване на училищни "стандарти" /училищни добри 
практики/ за оценяване по отделни предмети и запознаване на учениците с тях. 

Срок: септември, октомври 2019 г. 
Отговорник: Директор, зам. директор, 
педагогически специалисти 

4.5. Провеждане на информационна кампания в началото на учебната година с ученици 
и родители за запознаване с критериите за оценяване. 

Срок: септември 2019 г. 
Отговорник: Директор, зам. директор, 
педагогически специалисти 

4.6. Изготвяне на график по дати за провеждане на контролни работи, свързани с 
входни равнища за проверка на знанията, утвърждаването му от директора и 
предварителното му оповестяване на учениците и на родителите. 

Срок: септември 2019 г. 
Отговорник: Директор, 
педагогически специалисти 

4.7. Изграждане на система за визуализиране на резултатите от НВО на училищно 
равнище във вид, който е удобен за анализи и обработка с цел разработване на 
политики за подобряване на резултатите. 

Срок: май 2020 г. 
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Отговорник: Учители KM 

4.8. Осъществяване на перманентен контрол за ритмичност на оценяването съгласно чл. 
11 от Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Директор, зам. директор 

4.9. Насочване уменията на учениците за преценка и самооценка. 
Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Педагогически специалисти 

4.10. Разяснение пред учениците на методиката за групови изпитвания /чл.15 ДОС -
оценяване/ - При груповите устни изпитвания всеки ученик дава устни решения и 
отговори на групово поставени задачи или въпроси. 

Срок: септември 2019 г. 
Отговорник: Педагогически специалисти 

Дейност 5: Надграждане на знания и умения 

5.1. Организиране и реализиране от училището на състезания, конкурси и др.: 
„Аз общувам с Европа"; 
„Аз и знанието" 
„Аз рисувам" 
„Аз и числата" 
„Аз и буквите" 
„Аз природата и светът" 
Национално финално състезание към СБНУ 
Състезания по английски език 
„Знам и мога" - IV клас; 
Олимпиада по математика - IV клас; 
Олимпиада по информатика - Р/клас; 
Математическо състезание „Питагор" - ГУклас; 
Математическо състезание „Иван Салабашев" 
Турнир „Математика без граници" - от I до - IVraac; 
Европейско математическо Кенгуру 
„Празници на словото"; 
„Спорт срещу агресия" 
Математически турнир „Питагор" 
„Ключът на музиката" 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Директор, зам. директор, 
педагогически специалисти 
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5.2. Подготовка за участие на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Учители по всеки учебен 
предмет 

5.3. Изграждане на екипи от учете ли. 
- Програми и проекти на МОН. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Зам.директор и 
педагогически специалисти 

5.4. Прояви на ГЦОУД, свързани с дейностите по интереси на всяка от групите: 
посещение на кино, изложби, театри; 
драматизации; 
литературни конкурси; 
изложби на ученическите произведения; 
екскурзии с учебна цел; 
други прояви по предложение на отделните групи. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Педагогически специалисти 
ГЦОУД 

II. Утвърждаване на училището като културно, информационно и спортно 
средище 

Дейност 1. Художествено - творческа дейност 
/ културен календар, училищни празници, тържества, и др./ 

1.1. Тържествено откриване на новата учебна година; 
1.2. Ден на народните будители; Подреждане на изложба за Деня на народните 

будители: "По пътя на Паисий"; 
1.3. Празник на училището; 
1.4. Коледни тържества - „Коледа в стихове и песни" и „Български коледни обичаи и 

традиции"; „Направи добро за Коледа"; „Коледен ден"; 
1.5. Отбелязване на годишнината от обесването на Васил Левски; 
1.6. Посрещане на Баба Марта; 
1.7. 3-ти март - Ден на Освобождението / Национален празник/ - Изложба, посветена на 

3-ти март; 
1.8. Посрещане на първа пролет; 
1.9. Празник на буквите първи клас; 
1.10.Пролетни празници и обичаи; 
1.11 .Седмица на книгата; 
1.12.Годишни утра; ПГ, I клас, IV клас; 
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1.13.Ден на Българската просвета и култура и на славянската писменост; 
1.14.Празник на чуждоезиковото обучение; 
1.15.Тържествено раздаване удостоверенията на I - IV клас; 
1.1 б.Закриване на учебната година. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Директор, педагогически 
специалисти, Ученически парламент 

Дейност 2. Спортно-туристическа дейност 

/спортни прояви и състезания; екскурзии; пътуващи и зелени училища/ 

2.1. Състезание „Лъвски скок". 
Срок: месец април 2020 г. 
Отговорник: Мариана Атанасова 

2.2. Междуучилиищно състезание по футбол 

Срок: месец май 2020 г. 
Отговорник: Мариана Атанасова 

2.3.Театрални постановки и изложби. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Педагогически специалисти 

2.4. Спортен празник на училището. 

2.5. Ученически екскурзии. 

2.6.Скаутски лагер. 

2.7.Туристически походи. 

2.8.Лагер-школа по планинарство. 

Срок месец април 2020 г. 
Отговорник: Мариана Атанасова, 
педагогически специалисти 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Педагогически специалисти 

Срок: месец юни 2020 г. 
Отговорник: Педагогически специалисти 

Срок: месец юни 2020 г. 
Отговорник: Н. Маркова, Цв. Годжилова 
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Срок: месец април и месец юли 2020 г. 
Отговорник: Педагогически специалисти 

III. Развитие на системата за поддържане и повишаване 
квалификацията на педагогическите специалисти 

Дейност 1. Квалификация 

1.1. Запознаване на педагогическите специалисти с Наредба № 15 за статута и 
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти и Глава XI от ЗПУО -„Учители, директори и други педагогически 
специалисти" и повишаването на тяхната квалификация в Раздел три от същата глава. 

Срок: септември, 2019 г. 
Отговорник: Директор, зам. директор 

1.2. Изработване на План за квалификация - планиране, реализиране и документиране 
на квалификационна дейност за педагогическите специалисти, проведена от други 
институции. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Комисия за 
квалификационна дейност 

1.3. Създаване на стимули за мотивация за новишаване квалификацията на кадрите. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Директор 

1.4. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от 
специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации: 

- участие в курсове за повишаване на квалификацията; 

- ЕКПО по определени предмети; 

- разглеждане и обсъждане на излезли педагогически новости; 

- изработване на критерии за единни педагогически изисквания. 

Срок: септември - май 2019/2020 г. 
Отговорник: Директор, зам. директор, 
комисия за квалификационна дейност 

1.5. Споделяне на ефективни практики и резултати от добър педагогически опит. 
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Срок; септември - май 2019/2020 г. 

Отговорник: Педагогически 
специалисти 

IV. Насърчаване и повишаване на грамотността 

Дейност 1. Създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и 
повишаване на грамотността 

1.1. Привличане на общественото внимание към значението на грамотността и 
популяризиране на четенето. 

Срок: септември - май 2019/2020 г. 
Отговорник: ЗДУД и пед. специалисти 

1.2. Подпомагане на родителите за усъвършенстване на техните умения да увличат и да 
насърчават децата си към четене и към развитие на езикови умения. 

Срок: септември - май 2019/2020 г. 
Отговорник: класни ръководители, 
учители ГЦОУД 

1.3. Осигуряване на лесен достъп до книги и до други четива. 

Срок: септември - май 2019/2020 г. 
Отговорник: класни ръководители, 
учители ГЦОУД 

1.4. „Големи чатат на малки" - инициативи, стимулиращи насърчаване на четенето чрез 
посещение на ученици II, III клас в ПГ и I клас. 

Срок: септември - май 2019/2020 г. 
Отговорник: Педагогически 
специалисти 

1.5. „Ние четем" - съвместна инициатива с родителската общност. 

Срок: септември - май 2019/2020 г. 
Отговорник: Педагогически 
специалисти 

Дейност 2. Повишаване на равнището на грамотност 
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2.1. Оценяване на равнището на грамотност. 

Срок: септември - май 2019/2020 г. 
Отговорник: класни ръководители 

2.2. Повишаване на квалификацията на учителите за повишаване на равнището на 
грамотност 

Срок: септември - май 2019/2020 г. 
Отговорник: ЗДУД, Председател ЕКК 

Дейност 3. Увеличаване на участието и приобщаването 

3.1. Преодоляване на дигиталната пропаст 

Срок: септември - май 2019/2020 г. 
Отговорник: класни ръководители, 
председател ЕКК 

V. Ефективно внедряване на ИКТ и участие в национални и международни 
програми и проекти 

Дейност 1. Инвестиции в образованието или финансови ресурси 

1.1.Осигуряване на условия за интерактивно учене и създаване възможности за 
приложение на ИКТ в образователния процес по различните учебни предмети. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Директор, зам. директор, 
педагогически специалисти 

1.2. Изграждане на училищни екипи за разработване на проекти. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: ПС 

1.3. Квалификация на екипите по разработване, управление и мониторинг на проекти. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Комисия за 
квалификационна дейност 

1.4. Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно 
управление на бюджета. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Директор, 
счетоводител 
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Дейност 2. Работа по проекти 

2.1. Разработване и реализиране на вътрешно-училищни проекти: 

2.1.1. Работа през ваканциите и лятото - разнообразни дейности, клубове; 
Провеждане на кампания за адаптиране на първокласници към училищната 
среда: 

- Лятно училище" Срок: месец септември 2019 г.; 
месец юни 2020 г. 
Отговорник: педагогически 
специалисти ГЦОУД 

Извънкласни и извън училищни занимания с ученици 

Срок: от юни - август 2020 г. 
Отговорник: педагогически 
специалисти 

2.1.2. Работа с изоставащите ученици; 
2.1.3. Работа с напреднали и талантливи ученици; 
2.1.4. Обезпечаване работата на ГЦОУД в заниманията по интереси с материали и 

консумативи. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Директор, педагогически 
специалисти Ученически парламент 

Дейност 3. Реализиране на проекти 

3.1. EVN - „Иви и Енчо" - проект по енергийната ефективност; 
3.2. Национална програма към ДФЗ - „Училищен плод" и „Мляко и млечни 

продукти". 
Срок: 2019/2020 г. 
Отговорник: Педагогически специалисти 

3.3. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда", 
модул „Културните институции като образователна среда" . 

Срок: учебна 2019/20120 год. 
Отговорник: Класни ръководители 
IV клас 

3.4. Реализиране на НП „Заедно в грижата за ученика" Модул 1 „Осигуряване на 
условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез 
създаване на индивидуално портфолио" . 
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Срок: учебна 2019/20120 год. 
Отговорник: Класни ръководители Пг и III клас 

3.5. Проект „Иновативно училище" - Иновации: „Доброворлци и скаути" - II а, 
Ив и Шв клас. 

Срок: учебна 2019/20120 год. 
Отговорник: Директор, класни 
ръководители II a, II в и Шв 

4. Разработване на проекти 
4.1. Кандидатстване по проект - Национална програма ИКТ в системата на 

предучилищното и училищното образование в Република България. 

Срок: 2019/2020 г. 
Отговорник: Зам. директор, 
педагогически специалисти 

4.2. Разработване на eTwinning проекти. 
Срок: 2019/2020 г. 
Отговорник: Зам. директор, 
педагогически специалисти 

V I . Осигуряване на стабилност, ред и защита на учениците и създаване на 
условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество. 
Утвърждаване на формите на ученическо самоуправление 

Дейност 1. Индивидуална среда на ученика. 

1.1. Запознаване със Стандарта за физическата среда, информационното обслужване и 
осигуряване на условия за интерактивно учене. 

Срок: септември 2019 г. 
Отговорник: Директор, зам. директор 

1.2. Изграждане на КУТ, ГУТ и училищни Комисии по безопасност и здраве и 
уреждане в правилник правата и задълженията им за предотвратяване на рисковете. 

Срок: октомври, 2019 г. 
Отговорник: Диреьстор, зам. директор, 
КУТ 
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1.2. Регламентиране условията за записване и промяна на формите на обучение за 
конкретната учебна година съгласно Стандарта за организация на дейностите чл.31, 
ал.З и чл. 12, ал. 2 на ЗПУО. 

Срок: август 2019 г. 
Отговорник: Директор, зам. директор 

1.4. Включването на ученика в различни училищни общности в зависимост от неговите 
интереси и потребности - клубове, школи и др. 

Срок: октомври 2019 г. 
Отговорник: Педагогически 
специалисти 

1.5. Осигуряване на условия за интерактивно учене и създаване възможности за 
приложение на ИКТ в образователния процес по различните учебни предмети. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Директор, зам. директор, 
педагогически специалисти 

Дейност 2. Изграждане на училището като социално място 

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

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Директор, зам. директори, 
класни ръководители, педагогически 
съветник 

2.2. Прилагане на механизма, правилата за превенция и използване на доказани 
стратегии за разрешаване на конфликти в училищната общност. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Директор, зам. 
директор,педагогически съветник, 
педагогически специалисти 

2.3. Дейност на училищна комисия за превенция на тормоза и насилието и 
реализиране на дейности за разрешаване на конфликти. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Директор, зам. директор, 
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педагогически съветник 

2.4. Съвместна работа на педагогическия съветник с педагогическите специалисти по 
изпълнение на Програмата за превенция на тормоза и насилието както и дейности за 
мотивация и преодоляване на проблемното поведение. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Педагогически съветник, 
класни ръководители 

2.5. Актуализиране и поддържане на вътрешна информационна система за 
разпространяване на информация, свързана с дейността на училището: 

Интернет страница на училището; 
Електронен дневник; 
Електронни портфолиа на педагогическите специалисти. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Директор, РКК, 
педагогически специалисти 

Дейност 3: Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и 
социализацията на децата 

3.1. Разработване на план за възпитателната дейност в партньорство с представителите 
на ученическото самоуправление и родителите. 

Срок: октомври, 2020 г. 
Отговорник: Педагогически 
специалисти, председател УП и 
родители 

3.2. Разработване на система от специални мерки за възпитание, привличане, задържане 
и развитие на учениците в училището за осигуряване на интелектуалното, 
емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическото им развитие в 
съответствие с техните потребности, способности и интереси. 

Срок: октомври, 2019 г. 
Отговорник: Директор, зам. директор, 
педагогически съветник 

3.3. Изграждане на училище без агресия, осигуряващо подкрепяща среда, 
индивидуално консултиране по възрастови проблеми. 

3.4. Провеждане на превантивни мерки чрез лекции, беседи, срещи с представители на 
НПО по теми, свързани с превенция на агресията и насилието. 
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3.5. „Връстници обучават връстници" - продължаване на традицията и съвместна 
работа с представителите на БЧК. 

3.6. Професионално ориентиране чрез центровете за подкрепа на личностното развитие. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник:, Педагогически съветник 

3.7. Създаване и функциониране на различни форми на извънкласна и извънучилищна 
дейност. Разработване на планове по направления за усвояване на ключовите 
компетентности. 

Срок: октомври, 2019 г. 
Отговорник: Директор, зам. директор, 
педагогически специалисти 

3.8. Разработване и реализиране план на Дейност на УКБППМН: 
3.8.1. Изготвяне на системен периодичен анализ на резултатите от дейността на 
комисията; 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Комисията по 
УКБППМН 

3.8.2. Изготвяне на план и предприемане на мерки за подобряване на резултатите; 

Срок: септември, 2019 г. 
Отговорник: Класни ръководители, 
председател УКБППМН 

Дейност 4: Инициативи по основни направления на възпитателната дейност 

4.1. Планиране и реализация на дейности за преодоляване на агресията в училище: 
На ниво паралелки; 
Чрез формите на ученическото самоуправление; 
Чрез изяви в училищните мероприятия; 
Чрез проекти и програми; 
Чрез съдействие от компетентни органи; 
Чрез партньорство с институции. 

Срок: септември - юни 2019/2020 г. 
Отговорник: Директор, зам. директор 
Педагогически съветник, педагогически 
специалисти 

4.2. Педагогическа и психологическа подкрепа чрез осигуряване на обща подкрепа: 
екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 
ориентиране на учениците; 

15 



занимания по интереси; 
- информационно обслужване; 

грижа за здравето; 
дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното 
поведение. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Класни ръководители, 
педагогически съветник, 
педагогически специалисти 

4.3. Ранно откриване на ученици с асоциално поведение и предприемане на 
съответните мерки за работа с тях и семействата им: 

Провеждане на професионално подготвени анкети за констатиране социалния 
статус на учениците. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Класни ръководители, 
педагогически съветник, 
педагогически специалисти 

4.4. Реализиране на дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин 
на живот: 

Здравни беседи; 
Дискусии с представители на здравни организации; 
Обучения; 
Състезания. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Директор, зам. директор, 
педагогически специалисти, институции 

4.5. Реализиране на дейности за екологичното възпитание на учениците: 
състезания на открито: 
Ден на Земята. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Класни ръководители, 
педагогически специалисти. 

4.6. Реализиране на дейности за възпитание в национални и общочовешки ценности: 

Патриотичен календар на класа; 
Ученически инициативи за изразяване почит към националните герои и 
вековната ни история - разписани инициативи за всеки празник; 
Творби на учениците и възможности за поставянето им на изложба. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
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Отговорник: Директор, зам. директор, 
педагогически специалисти, институции 

4.7. Ритуализация на училищния живот: 

4.7.1. Патронен празник; 

Срок: 29 ноември 2019 г. 
Отговорник: Директор, зам. директор, 
педагогически специалисти, институции 

4.7.2. Символи и ритуали. Ученически униформи 

Срок: учебена 2019/2020 г. 
Отговорник: Педагогически съветник 
зам. директор, педагогически 
специалисти, институции 

Дейност 5: Изграждане на позитивни взаимоотношения: ученик - учител; ученик 
- ученик, учител - учител 

5.1. Изграждане и прилагане на политики за подкрепа за личностно развитие на детето 
и ученика между институциите в системата на предучилищното и училищно 
образование. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Учители, ресурсен учител, 
педагогически съветник 

5.2. Превенция на обучителните трудности и ранно отстраняване на риска от тях. 
Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Учители по всеки учебен 
предмет логопед, педагогически 
съветник, ресурсен учител 

5.3. Изграждане на умения за работа в екип в паралелката: 
5.3.1. Групово учене; 
5.3.2. Използване на интерактивни методи и др. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Педагогически специалисти 

5.4. Установяване от учителя на позитивна атмосфера в паралелките. 
Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Педагогически специалисти 

5.5 Обсъждане на въпроси, засягащи училищния живот чрез формите на ученическо 
самоуправление. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 

17 



Отговорник: Класни ръководители, 
Ученически съвет 

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

Срок: май/юни 2020 г. 
Отговорник: Ръководството 

5.7. Участие в ритуалите на училищния живот чрез предложения и дейности, свързани 
с училищните традиции и изграждане на новата визия на училището. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 

VII. Взаимодействие с институции, ангажирани с образованието, с 
родителската общност и приобщаването им за активно сътрудничество в 
решаване на училищните проблеми 

Дейност 1: Партньорство между преките участници в училищното образование 

1.1 .Създадени условия за подкрепа на млади учители (ако има такива) - Система за 
наставничество или менторство. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Директор, педагогически 
специалисти 

1.2.Включване на учителите в управлението на промените в училището. Изграждане на 
професионални училищни общности. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Директор, зам. директор и 
педагогически специалисти 

1.3.Планиране на дейности и форми на сътрудничество за осигуряване на позитивен 
организационен климат, ефективна комуникация и отношения на загриженост 
между всички участници в процеса на образование. 

Срок: учебна 2019/1020 г. 
Отговорник: Педагогически съветник, 
класни ръководители 
педагогически екипи; комисии 

1.4. Изграждане на механизъм за ефективно партньорство на училищното ръководство 
с педагогическите екипи за усвояване на ключовите компетентности, училищното 
настоятелство и екипа на ученическото самоуправление. 
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Срок: учебна 2019/1020 г. 
Отговорник: Директор, зам. директор и 
педагогически екип 

1.5. Планиране и реализация на дейности за активно участие на родителите в 
организираните от училището извънкласни дейности. Чл. 208. (1) Сътрудничеството и 
взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални 
консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна 
ситуация или поведение на детето или ученика го прави необходимо/: 

1.5.1.Коледни конкурси; 

1.5.2.Празници на словото; 

1.5.3.Училищни изложби; 

1.5.4.Екскурзии; 

1.5.5.Форуми за превенция на агресията и насилието; 

1.5.6.Дарения за деца в тежко социално положение. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Директор, зам. директор, 
педагогически специалисти и родители 

1.5.1. Провеждане на разяснителна кампания сред родителите на общи родителски 
срещи за механизма за осигурен достъп до учебната документация, техните права и 
задължения спрямо ЗПУО и ДОС. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Директор, зам. директор, 
педагогически екип и родители 

Дейност 2: Външно партньорство 

2.1. Партньорство с висши училища и с представители на юридически лица с 
нестопанска цел при разработване на програми за избираемите модули за придобиване 
компетентности в рамките на профилираната подготовка, определени в учебни 
програми, утвърдени от директора на училището. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Директор, зам. директор, 
педагогически екип и институции 

2.2. Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на полицията. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
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Отговорник: Педагогически съветник, 
педагогически екип и институции 

2.3. Представяне стратегията за развитието на училището пред родителската общност, и 
разяснителна кампания за план - приема като традиции и нови тенденции. Участие на 
родителите при определянето на план-приема в училището. 

Срок: април, 2020 г. 
Отговорник: Директор, зам. директор, 
педагогически екип и родители 

VIII. РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИННА И 

НЕПРОТИВОРЕЧИВА СИСТЕМА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА 

ИНСТИТУЦИЯТА 

Дейност 1. Внедряване на Система за осигуряване качество на образованието 

1.1. Изготвяне на анализ на образователната реформа в страната в контекста на 
европейските политики и стратегически цели за превръщането на образованието 
като национален приоритет и намиране мястото на образователната институция в 
контекста на промените. Квалификация на ръководния персонал по проблемите, 
свързани с образователната реформа и адаптирането на училищните политики към 
новите образователни цели. 

Срок: август 2019 г. 
Отговорник: Директор 

1.2. Създаване на актуална вътрешна нормативна уредба за изпълнение на 
дейностите. 

Срок: август 2019 г. 
Отговорник: Директор, зам. директор 

1.3. Прилагане на училищна система за качество: 

Прилагане на изискванията на МОН за организиране на педагогическата дейност 
през настоящата учебна година при изработване на дидактически планове и 
плановете на класния ръководител; при планиране на учебното съдържание по 
предмети и дейностите на класния ръководител; 
Разработване на годишна училищна програма за целодневна организация на 
учебния ден в съответствие със стратегията и спецификата на училището /чл.19, 
ал. 1 от Стандарта за организация на дейностите/; 
Разработване на графици за провеждане на родителски срещи, консултации с 
педагогически специалисти, графици за работа с деца и ученици на обща и 
допълнителна подкрепа от педагогически съветник, ресурсен учител; 
Изграждане на училищни екипи за: 

20 



S подкрепа за личностно развитие на детето и ученика; 
S изграждане на позитивен организационен климат; 
S утвърждаване на позитивна дисциплина; 
S развитие на училищната общност. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Директор, зам. директор 

1.4. Предефиниране на политики, приоритети и ценности. 

Срок: септември 2019 г. 
Отговорник: ПС 

Дейност 2. Нормативно осигуряване 

2.1. Изграждане на вътрешна система за движение на информацията и документите в 
образователната институция /справка СФУК/: 

Инструкция за вътрешна комуникация; 
Правилник за документооборота. 

Срок: февруари, 2020 г. 
Отговорник Директор, счетоводител, 
РКК 

2.2. Осигуряване на достъп до учебната документация по изучаваните учебни 
дисциплини 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Директор 

2.3. Осъществяване на текущ контрол по изрядно водене на училищната документация. 
Срок: септември - юни 2019/2020 г. 

Отговорник: Директор, зам. директор 

2.4. Съхраняване и архивиране на училищната документация съгласно изискванията на 
Стандарта за информация и документите. 

Срок: учебна 2019/2020 г. 
Отговорник: Директор, касиер-домакин 

Дейност 3. Училищен персонал 
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3.1. Актуализиране на Инструкцията за вътрешна комуникация спрямо изискванията 
на Стандарта за информация и документите. 

Срок: ноември 2019 г. 
Отговорник: Директор 

3.2. Правилник за вземане на управленски решения. 

Срок: септември 2019 г. 
Отговорник: Директор 

3.3. Разработване на процедура по разделянето на отговорностите по вземане на 
решение, осъществяване на контрол и изпълнение. 

Срок: декември 2019 г. 
Отговорник: Директор 

3.4. Определяне критерии за оценка труда на учителите и служителите. 

Срок: септември, октомври 2019 г. 
Отговорник: 
Директор, счетоводител 

3.5. Разработване на политика за насърчаване и ресурсно подпомагане на извънкласни 
дейности. 

Срок: ноември 2019 г. 
Отговорник: Координиращ екип на 
личностното развитие 
счетоводител 

Приложение 1 - План за дейността на ПС 
Приложение 2 - План за контролната дейност на директора 
Приложение 3 - План за квалификационната дейност 
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НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК 
ул. „Константин Величков" №44 * 0 3 4 987 888 

E-mail: nupaisijpz@abv.bg 

Приложение 1 

П Л А Н 
ЗА 

РАБОТАТА НА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

В НУ „ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ГР.ПАЗАРДЖИК 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020ГОДИНА 

Приет на ПС с Протокол №13/12.09.2019 е. 

утвърден със Заповед №619/12.09.2019 г. 
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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

ПС е специализиран орган, който обсъжда и решава основни педагогически въпроси, 
съгласно чл. 262, ал.1,2,3,4,5 от ЗПУО и включва в състава си всички педагогически 
специалисти и зам. директорите без норма на преподавателска работа. В заседанията на ПС с 
право на съвещателен глас може да участват представители на обществения съвет, 
настоятелството, медицинското лице, което обслужва училището, ученици, както и други лица. 
Настоящият правилник урежда процедурата за работа на ПС и регламентира участието на пед. 
колегия и останалите членове в заседанията на ПС. 

II. СТАТУТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

1. ПС е орган на училищното самоуправление. 
2. ПС има правомощия, подробно изброени съгласно чл. 263,ал.1 от ЗПУО и взема 

решения по регламентирани моменти. 
2.1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към 

нея план за действие и финансиране; 
2.2. приема правилник за дейността на училището; 
2.3. приема училищния учебен план; 
2.4. приема формите на обучение; 
2.5. приема годишния план за дейността на училището; 
2.6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение; 
2.7. приема мерки за повишаване качеството на образованието; 
2.8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище; 
2.9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата 

и учениците от уязвими групи; 
1.10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси; 
1.11. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на 

съответните санкции в предвидените в този закон случаи; 
1.12. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци; 
1.13. определя ученически униформи; 
14. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на 

училищната общност; 
15. запознава се с бюджета на училището, както и с отчетите за неговото изпълнение; 
16. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда 

нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между 
учителите с цел подобряване на образователните резултати; 

17. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт. 
(2) Педагогическият съвет изпълнява правомощията по ал. 1 съобразно предмета на 

дейността си. 
(3) Документите по ал. 1, т. 1 - 5 и т. 7 - 9 се публикуват на интернет страницата на 

училището. 
3. Председател на ПС е директорът на училището. 
4. Председателят ръководи заседанията и се отчита пред членовете за изпълнението на 

приетите решения. 
5. На свое заседание ПС утвърждава следните постоянни училищни комисии: 
а/ комисия за дарения; 
б/ комисия БДП; 
в/ УКБППМН; 
г /координационен съвет по механизма за противодействие на училищния тормоз; 
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д/ група по условията на труд; 
е/ комисия ремонтни дейности и състояние на материалната база; 
ж/комисия за проверка на пожароизвестителните и пожарогасителните инсталации в 

сградата на училището; 
з/ комисия за координиране на дейността по осигуряване на пожарната безопастност; 

комисия за защита при бедствия на пребиваващите; 
и/ нещатен щаб за ръководство на действията на персонала при ликвидиране на пожар; 
й/ екип приобщаващо образование - обща подкрепа; 
к/ екип за допълнителна подкрепа - деца със СОП; 
л/ комисия - деца в риск; н/ комисия по етика; 
м/ комисия диференцирано заплащане; 
н/ комисия по архивиране; 
о/ комисия по изготвяне на седмичното разписание; 
п/ комисия за вътрешния трудов ред; 
р/ комисия за актуализиране на издадените правилници, планове; 
с/ комисия за водене на летописната книга; 
т/ комисия по организиране на училищни празници и ритуали 
у/ комисия по украсата; 
ф/ комисия рекламна и информационно осведомяване на родители и общественност; 
х/ комисия за квалификационна дейност; 
ц/ комисия по статистика и работа с училищна документация; 
ч/ комисия по изготвяне на график за платен годишен отпуск на педагогическите 

специалисти; 
щ/ комисия по разработване план и дейности за повишаване на грамотността; 
ъ/ комисия за изготвяне план на ЕКК; 
6. Комисиите се ръководят от председател, който се избира на заседание на ПС чрез явно 

гласуване. 
7. Броят на комисиите и сферите на тяхната дейност се определят с решение на ПС. 
8. Комисиите разглеждат и внасят за обсъждане материали, засягащи проблемите в 

съответните области. 
9. Комисиите предлагат проекти за решения на ПС. 
10. Комисиите предлагат отмяна, изменение или допълване на взети вече решенията ПС, 

стига това да не противоречи на останалата нормативна уредба. 
Комисиите водят протоколи от заседанията, копия, от които представят на председателя на ПС. 

11. Права на членовете на ПС 
а/ всеки член на ПС може да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии 
б/ всеки член на ПС може да предлага включване в дневния ред на заседанието въпроси 

от компетентността на съвета 
в/ всеки член на ПС може да отправи питане към председателя и да му се отговори устно 

или писмено. 
г/ всеки член на ПС може да участва в обсъждане и решаване на въпроси от 

компетентността на съвета 
д/ всеки член на ПС може да получава информация, която му е необходима във връзка с 

участието му в заседанията на ПС 
12. Задължения на членовете: 
а/ всеки член е длъжен да присъства на заседанията и да участва в работата му; 
б/ всеки член е длъжен да спазва настоящия правилник и да изпълнява протоколираните 

решения от заседанията. 

III. РЕД ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

1. ПС провежда заседанията си съгласно изготвения и приет план за работа на ПС. 
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2. В началото на учебната година със заповед на директора се определя лице, което води 
протоколите на ПС. 

3. В началото на учебната година в Книгата за решенията на педагогическият съвет се 
вписва поименен списък на членовете на ПС. 

4. Протоколът се подписва от изготвилото ги лице и се заверява с подписа на директора 
и печата на училището. 

5. Протоколът от заседанието на ПС и вписването на решенията в Книгата за решенията 
на ПС - в 10-дневен срок от провеждането на заседанието. 

6. Дневният ред се уточнява от председателя на ПС седем дни преди всяко заседание. 
7. На заседанията на ПС могат да бъдат поканени експерти от РУО гр. Пазарджик и 

специалисти от общинска администрация, председател или член на обществения съвет. 
8. Председателят дава думата на членовете на ПС по реда на заявлението им за изказване. 
9. Присъстващите на заседанието на ПС не могат да се изкажат, без да им е дадена 

думата. 
10. По процедурни въпроси думата се дава веднага. 
11. Думата се отнема, ако говорещия се отклонява от обсъждания въпрос. 
12. Всеки член на ПС има право на реплика и кратко възражение срещу приключило 

изказване. 
13. Репликата не може да продължи повече от две минути. 
14. Всеки член има право на обяснение до две минути, когато: 
а/ в направеното изказване е лично засегнат; 
б/ иска да обясни мотивите за своя отрицателен вот при гласуване. 
15. Всеки член на ПС има право на изказване до пет минути за всяка точка от дневния 

ред. 
16. След като се изчерпят заявленията за изказване, председателя обявява разискванията 

за приключили. 
17. Председателя има право да прекъсне заседанието за определено време /до един час но 

не повече от два пъти , когато: 
а/ се пречи на работата на ПС; 
б/1/3 от присъстващите пожелаят това; 
в/ важни причини налагат това. 
18. Предложенията се гласуват по реда на тяхното внасяне. 
19. Всяко гласуване е лично: 
a/ гласува се явно или тайно; 
б / гласува се "за", "против" и "въздържали се". 
20. Докато трае гласуването думата не се дава на никого. 
21. Резултата от гласуването се обявява от председателя. 
22. По отношение на членовете на ПС могат да се прилагат следните дисциплинарни 

мерки: 
а/ напомняне; 
б/ забележка; 
в/ отнемане на думата. 
23. Всеки член на ПС има право да оспори наложената му от председателя 

дисциплинарна мярка в края на всяко заседание. 

IV. КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 
1. Всеки член на ПС има право да контролира изпълнението на взетите от съвета 

решения. 
2. Отговорните лица се отчитат за изпълненията на ПС пред председателя или 

съответните комисии, а в особени случаи и пред ПС. 
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V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
1. ПС се свиква най-малко веднъж на 2 месеца от директора.Извънредно заседание се 

свиква по писмено искане до директора на най-малко 1/3 от числения му състав. 
2. Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 

от числения му състав. 
3. Решенията на ПС могат да отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство /2/3 от 

гласовете на присъстващите/ или от началника на РУО. 

Планът е приет на заседание на ПС с Протокол №13/12.09.2019 година. 

ЗАСЕДАНИЯ НА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

СЕПТЕМВРИ 
1. Запознаване на учителите със заетостта им по Списък-образец №1 за 2019/2020 
учебна година. 
2. Запознаване със заповедите на директора относно организацията на дейността на 
училището за 2019/2020 учебна година. 
3. Приемане на училищните учебни планове. 
4. Приемане на ИУП на Александър Нейчев- ученик от Ша клас. 
5. Приемане на график на учебния процес. Дневен режим: смени, часови график. 
6. Приемане годишен план за дейността на училището за 2019/2020 учебна година: 
6.1. План за работа на педагогическия съвет; 
6.2. План за квалификационната дейност; 
6.3. План за безопасност на движението по пътищата; 
6.4. План на ЕКК; 
6.4. Вътрешни правила за организиране и провеждане на участието на ученици в 

мероприятия, организирани от училището или други институции, на територията на града 
или извън него. 

7. Сформиране на ГЦОУД. 
8. Приемане на годишна училищна програма за целодневно организация на учебния 

ден. 
9. Приемане на Стратегия за развитие на училището. 
10. Приемане на Правилник за дейността на училището. 
11. Приемане на програма за превенция на ранното напускане на училище. 
12. Приемане на програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване 

на децата и учениците от уязвими групи. 
13. Приемане на мерки за повишаване на качеството на обучението. 
14. Утвърждаване на постоянни училищни комисии. 
15. Приемане плановете на училищните комисии. 
16. Приемане на седмичното разписание за I учебен срок. 
17. Приемане на графика за дежурство на учителите. 
18. Приемане на план за контролната дейност на директора. 
19. Приемане на план за контролната дейност на ЗДУД. 
20. Приемане на график за входящи равнища на учениците. 
21. Определяне дата за отбелязване патронен празник на училището. 
22. Одобряване на видовете спорт, по които да се провежда обучението по учебния 

час за спортни дейности през 2019/2020 г. 
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23. Провеждане на специализиран инструктаж за безопасност и хигиена на труда на 
персонала. 

Отг.: директор, училищни комисии 

ОКТОМВРИ 
1. Отчитане бюджета за деветмесечието на 2019 г. 
2. Доклад за състоянието на училищната документация. 
3. Запознаване е ПВТР. 
4. Запазнаване с План за контролната дейност на директора и ЗДУД. 
2. Обсъждане на избор за занимания по интереси, идентифицирани от НУ „Отец 

паисий" , гр. Пазарджик чрез анкета проведена с учениците и предлаганите ЗИ от учителите 
(заявена готовност, определяне на ръководители на групи, брой занимания седмично- за периода 
01.10.2019 г.-31.12.2019 г.) 

4. Запознаване с карта за оценка на резултатите от труда на педагогическите 
специалисти за 2020/2021 учебна година. 

Отг.: директор, педагогически 
специалисти 

НОЕМВРИ 
1. Тематичен педагогически съвет на тема „Работа с интерактивна дъска. Съвременни 

ИКТ базирани методи за обучение" . Споделяне на добри практики. 

Отг.: директор, ЗДУД, педагогически 
специалисти 

ДЕКЕМВРИ 
1. Проследяване и обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците и 

предлагане на мерки с цел подобряване на образователните резултати. 

Отг.: директор, педагогически специалисти 

ЯНУАРИ 
1. Обсъждане на отчет на бюджет четвърто тримесечие на 2019 г. 
2. Приемане на седмичното разписание и графиците за втори учебен срок. 
3. Обсъждане на избор за занимания по интереси, идентифицирани от НУ „Отец 

паисий" , гр. Пазарджик чрез анкета проведена с учениците и предлаганите ЗИ от учителите 
(заявена готовност, определяне на ръководители на групи, брой занимания седмично за втори 
учебен срок на 2019/2020 г.) 

Отг.: директор, счетоводител, председател 
ЕКК 

ФЕВРУАРИ 
1. Проследяване и обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците и 

предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати. 
2. Отчет на контролната дейност на директора. 
3. Отчет на контролната дейност на ЗДУД. 

6 



4. Доклад за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици /обща и 
допълнителна/. 

5. Отчет на комисията за противодействие на училищния тормоз. 
6. Запознаване с бюджет 2020 година. 

Отг.: директор, ЗДУД, педагогически 
специалисти 

МАРТ 
1. Прием I клас за учебната 2019/2020 учебна година- график на дейностите и 

определяне на критерии, избор на комисия за прием и обработване на документи. 
2. Информираност на членовете на ПС за възможностите за участие на НУ „Отец 

Паисий", гр. Пазарджик в НП и ОП. 
Отг. директор, ЗДУД, педагогически 

специалисти 

АПРИЛ 
1. Отчет бюджет първо тримесечие 2019 година. 
2. Предложение за номинация „Учител на годината 2020 г." 
3. Взимане на решение за участие на НУ „Отец Паисий", гр. Пазарджик в Национални 

програми 2020 г. 

Отг.: директор, координационен съвет 
председател ЕКК 

МАЙ 
1. Приемане на план за приключване на учебната година. Разглеждане на предложения 

за награждаване на ученици и изявени учители по случай 24 май. 
2. Избор на ученик на годината. 
3. Дискусия на тема „Емоционално-личностни качества на педагогическите 

специалисти и работа в екип". 
4. Обсъждане на брой подадени заявления от родителите за прием I клас. Обсъждане на 

брой подадени заявления от родителите за групи за целодневна организация на обучението. 
5. Подаване на писмени заявления от учениците за избор на спортни дейности, в които 

ще участват през следващата учебна година. 
6. Подаване на заявления от родителите за избор на избираеми и факултативни часове. 

Отг.: М. Коева, Ив. Търкаланова 

ЮНИ 
1. Обсъждане на резултатите от HBO IV клас. 
2. Проследяване и обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците и 

предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати. 
3. Доклад на координатор на Екип за подкрепа и личностно развитие в училището. 
4. Отчитане дейността на ЕКК. 
5. Доклад за контролната дейност на директора. 
6. Доклад за контролната дейност на ЗДУД. 
7. Доклад за квалификационната дейност в училище. 
8. Отчет на комисията за противодействие на училищния тормоз. 
9. Доклад за изпълненията на решенията на ПС за учебната 2020/2021 учебна година. 
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10. Определяне на извънкласните форми, въз основа на подадени декларации за 
следващата учебна година и избиране за новата учебна година спортните дейности от 
определените по чл. 92, ал.1 от ЗПУО. 

Отг.: директор, ЗДУД, педагогически 
специалисти, председател ЕКК 

ЮЛИ 

1.Обсъждане на Отчет бюджет второ тримесечие 2019 година. 

Отг.: директор, счетоводител 
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П р и л о ж е н и е № 2 

П Л А Н 

ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

на ДИНКА ЙОРДАНОВА ТАНЧЕВА- ДИРЕКТОР 

НА НУ" „ОТЕЦ ПАИСИЙ" - П А З А Р Д Ж И К през учебната 2019/2020 г. 

Настоящият план за контролната дейност на директора е изготвен и съобразен с чл. 258, ал. 1 от Закона за предучилищното и 
училищното образование и чл.31, ал 1 от Наредба №15 от 02.08.2019 за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти. 

С плава за контролната дейност на директора са запознати членовете на педагогическия колектив на заседание на педагогическия съвег 
(Протокол № 13 от 12.09.2019 г.) 



В НУ „ Отец Паисий"- Пазарджик на Контрол подлежат следните дейности, осъществявани в училището: . * 

> Учебно-възпитателна; 
> Квалификационна; 
> Административно-управленска; 
> Социално - битова и стопанска; 
> Финансова; 

I. ЦЕЛ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

I. Осигуряване на условия в училището за осъществяване на държавната политика в областта на образованието. Постигане на 
държавните образователни стандарти и реализация на учебните планове и програми, съгласно съществуващите нормативни 
документи. 

II. ЗАДАЧИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

Задача 1. Определяне на реалното състояние от управлението на училището и ОВП, и степента на съответствието му с нормативните 
изисквания и ДОС. 
Задача 2. Осъществяваният контрол / педагогически и административен / да създаде предпоставки и условия за качество на 
цялостната училищна дейност в контекста на стратегията и училищните политики. 
Задача 3. Осъществяване на мониторинг за реалното състояние на ОВП и своевременното трансформиране на регистрирани 
проблеми в управленски решения. 
Задача 4. Развитие на училищната общност, подобряване на организационната култура и училищната среда. 

III. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА 

1. Дейността на учителите и другите специалисти с педагогически функции във връзка с: 
1.1 Организацията на ОВП в училището, прилагането и спазването на ДОС / Наредба за оценяване, за информацията и 

документите в системата на образованието/ и на други нормативни актове.Спазване на дейностите заложени в ГКП. 
1.2 Дейността на педагогическите специалисти за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, за 

подобряване на професионалните умения, както и за прилагане на усъвършенстваната професионална компетентност 
в практиката и подобряване на качеството на преподаване и учене/План за квалификация/. 

2.Дейността на заместник-директорите, на административния и помощния персонал. 



IV. МЕТОДИ НА КОНТРОЛ 

1. Методи на ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ контрол: 

1.1 Наблюдение и анализ на педагогическата дейност 
1.2 Проверка на документация - годишни програми ИУЧ и ФИУЧ, тематично и урочно планиране, тетрадки на учениците, 

техни писмени или други разработки по време на обучението 
1.3 Самооценка 
1.4 Социологически методи - беседа, анкета, интервю 
1.5 Оценяване дейността на учителя посредством измерване постиженията на учениците / чрез външно оценяване и 

общовалидна система от критерии и показатели / 

2. Методи на АДМИНИСТРАТИВЕН контрол 

2.1 Проучване на документация. 
2.2 Разговор /обсъждане/ с проверяваните лица. 

V. ВИДОВЕ КОНТРОЛ 

1.Видове Педагогически контрол: 
Според обхвата: 

1.1 Цялостен 
1.2 Тематичен 

Според мястото му в управленския процес: 
1.3 Превантивен 
1.4 Текущ 
1.5 Заключителен /ориентиран към резултатите от работата / 
1.6 Последващ 

2.Видове Административен контрол 

1.6 Проверки по воденето на училищната документация. 
1.7 Проверки по спазването на: 

> Правилника за вътрешния трудов ред, ПДУ, ГКП 
> Спазване изискванията на трудовата дисциплина , седмичното разписание и дежурство в училище 



> Прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти, на нормативните и поднормативните актове в средното 
образование. 

> Спазване на училищния правилник, правилника за вътрешния трудов ред в училището и трудовата дисциплина. 
> Спазване на седмичното разписание. 
> Открити практики и споделен опит в ЕКК и с експерти от РУО. 
> Реализиране на дейности по национални програми и проекти. 
> Изпълнението на решенията на педагогическия съвет. 
> Дейността на заместник-директор по учебната дейност, административния и помощен персонал. 
> Административната и стопанската дейност. 
> Обхвата на деца и ученици подлежащи на задължително обучение. 
> Опазване и обогатяване на материално-техническата база. 
> Изпълнение на бюджета. 
> Готовността за действие в екстремни ситуации. 
> Проверки на дейността на помощник-директорите, административния и помощния персонал 
> Проверки по изпълнение на препоръките към работата на учителите, дадени от РУО 



VI. ГРАФИК НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

Обект и предмет на проверката Вид на 
проверката 

Форми / 
Методи на контрол 

Време на 
извършване 

I. Прилагане и 
изпълнение на ДОС и 
на нормативните 
актове в средното 
образование 

1 .Дейността на учителите по планиране на 
ОВП Проверка на планирането,организиране и 
провеждане на образователния процес,базиран 
върху придобиване на ключови компетентности 
от децата и учениците.Учебни програми за 
разширена и допълнителна подготовка. 

Текуща Педагогически Контрол 
Проверка и заверка на дневници 
на класовете,учебни програми 

21.09.2020г. 

2. Входно равнище на постиженията на 
учениците по основните предмети. 

Текуща Педагогически контрол Анализ 20.10.2019г. 

3.Дейността на учителите за оценяване 
постиженията на учениците в 4 клас 
/ритмичност на изпитванията/ 

Текуща Административен контрол 
Проучване на документация Х1.2019г. 

Ш.2020г. 
3.1 Проследяване резултатите на учениците от 
образователната подготовка / тенденции в 
началото,средата и, в края на годината/. 

Текуща Административен контрол 
Проверка на документация: 
Анализи на КР. 

ХИ.2019г. 
П.2020г. 

VI.2020r. 

4.Дейността на учителите за своевременното и 
коректно попълване на данните за движение на 
учениците в дневника на класа / пристигнали, 
напуснали ученици/. Проверка за водене на 
фиктивно записани ученици. 

Текуща Административен контрол 
Проверка на документация 

XI,XII.2019r. 
III,V.2020r. 

5.Дейността на класните ръководители за 
своевременното отразяване на отсъствията на 
учениците. 

Текуща Административен контрол 
Проверка на документация 

ХН.2019г. 
Ш.2020г. 

6. Проверка за посещаемостта на учебните 
часове и съхранение на медицински документи. 

Текуща Административен контрол Х1.2019г. 
IV.2020r. 



II. Спазване 
изискванията за трудова 
дисциплина и 
седмичното разписание 

1 .Спазване на работно време от учители и 
служители. 

Текуща Административен контрол 
Обсъждане с проверяваните 
лица 

Най-малко 
веднъж 
годишно 

2. Спазване на седмичното разписание. Текуща Административен контрол 
Обсъждане с проверяваните 
лица 

Най-малко 
веднъж 
годишно 

III.Организация на 
ОВП по отделните 
учебни предмети 

1 .Дейността на учителите по организиране и 
качествено осъществяване на ОВП в ООП и ИУЧ 
и ЗИП.Използване на подходящи методи,форми 
и средства в процеса на обучение с цел 
повишаване интереса на учениците към 
изучавания материал. 

Текуща Педагогически Контрол 
Наблюдения на уроци 

Х1.2019г. 
11.2020 г. 

2.Дейността на учителите по организиране и 
качествено осъществяване на ОВП в IV клас и 
успешно представяне на НВО 2019. Сравнение с 
годишен успех - актуално състояние.Проблеми. 

Тематична Педагогически контрол Х1.2019г. 
Ш.2020г. 

3.Дейността на учителите за организиране и 
качествено осъществяване на ОВП , стимулиране 
на потребностите на учениците и техните изяви; 
постигнати резултати от диференцираното 
обучение. 

Текуща Педагогически контрол 
Наблюдения на уроци в СИП-4 
клас; проверка на 
документация; разговори с 
учители и ученици; 

П.2019г. 
V.2020r. 

4.Дейността на учителите за организация на 
дейностите в ЦОУД. 

Текуща Педагогически контрол Х1.2019г. 
V.2020r. 

5. Ефективност на обучението по БЕЛ - развитие 
на социокултурни, езикови и литературни 
умения.Грамотността на учениците. 

Тематична Педагогически контрол Х1.2019г. 

III. 2020 г. 
6. Ефективност на провежданите консултации с 
учениците за предоляване на пропуските в 
образователната подготовка. 

Текуща Наблюдения на занятия 
Разговори с ученици и учители 

XI.2019-1.2020 
III.2020 -V.2020 



7.Резултати от НВО 4 клас-анализ. Заключителна Педагогически контрол 
Сравнителен анализ 

VI.2020r. 

8. Резултати на учениците от ОВП по предмети. Заключителна Педагогически контрол 
Сравнителен анализ 

VI.2020r. 

IV. Дейността на 
помощник-
дн ректор, 
административния и 
помощния персонал 

1. Организация на дейността на ЗДУД за 
изпълнение на задълженията, съгласно 
длъжностна характеристика и работа с 
нормативните документи. 

Текуща Проверка на 
Документация, доклади, 
информации, анализи, 
стратегически документи, 
програми, изработени от 
длъжностното лице,план за 
КД на ЗДУД,констативни 
протоколи 

Х1.2019г. 
II.2020r. 

2. Дейността на ЗАС за изпълнение на 
задълженията му, съгласно длъжностна 
характеристика и работа с нормативните 
документи. 

Текуща Административен контрол 
Проверка на 
документация, водена от 
длъжностното лице; 
трудови досиета 

Ш.2020Г. 

3.Дейността на главния счетоводител за 
изпълнение на задълженията по длъжностна 
характеристика, своевременно подаване на 
отчети свързани с изпълнение на бюджета 

Текуща Административен контрол. 
Проверка на документация 

I.2020r. 

4.Дейността на ЗАС и домакин за изпълнение 
на трудовите задължения по длъжностна 
характеристика 

Текуща Административен контрол 
Проверка на документация 

Веднъж 
годишно 



V. Правилно водене на 
училищна 
документация 

1 .Проверка и заверка на дневници на класове и 
групи/хартиен вариант/ 

Текуща Административен контрол 
Обсъждане с 
проверяваните лица 

IX 2019г. 
II 2020г. 
V2020r. 

2.Дейността на групата по ЗБУТ и класни 
ръководители относно безопасни условия на 
обучение и труд, дежурство в училище; 

Текуща Административен контрол 
Проверка на документация/ 
инструктажи на учениците/ 
Обсъждане с проверяваните 
лица 

Веднъж 
годишно 

3.Дейността на класните ръководители по 
изпълнение Плана за часа на класа, БДП и 
развитие на ученическия екип. 

Текуща Педагогически контрол -
наблюдение на занятия за 
часа на класа 
Административен контрол 
- проверка на 
документация 

II -IV.2020 

4.Работа в електронен дневник.Своевременно 
отразяване на теми,отсъствия,седмично 
разписание, информация за родителите. Работа 
с различни справки и подаване на информация. 

Текуща Административен контрол 
- проверка на 
документация 

периодично 

VI. Изпълнение на 
препоръките към 
работата на учителите/ 
служителите, дадени 
от директор, 
ЗДУДЗДАСД. 

1 .Дейността на учители/служители за 
изпълнение на дадени препоръки и 
отстраняване на пропуски. 

Последваща Педагогически, 
административен контрол 

При 
необходимост 

VII. Изпълнение на 
препоръките към 
работата на учителите, 
дадени от експерти от 

1 .Дейността на учителите за изпълнение на 
дадените препоръки. 

Последваща Педагогически контрол При 
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, ОтегрЙаисий ", гр.Пазарджик 



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК 
ул. „Константин Величков" №44 Я 034 987 888 

E-mail: nupaisijpz@abv.bg 

Приложение 3 

План 
за квалификационна дейност в НУ „Отец Паисий" - град Пазарджик 

ул. „Константин Величков"№44, БУЛСТАТ: 000341222 
през учебната 2019/2020 г. 

Настоящият план е изготвен на основание ЗПУО и Наредба № 15/22.07.2019г. за 
статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти; приет по Решение на ПС с протокол № 13/12.09.2019 г. 
и е утвърден със заповед №619/12.09.2019г. на директора 
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I. КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ: 

Общ брой на педагогическите специалисти в училището 28,5 щатни бройки, 
включително ЗДУД и директор. От тях 0,5 щат - логопед. 

Общ брой на непедагогическите кадри в училището : 7 човека. От тях: 
1 главен счетоводител - 0,5 щат 
1 ЗАС-1 щат 
2 Касиер-домакин - 1 щат 
3 Чистачи - 3 щата 
4 Огняр-1 щат 

И. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА: 

Председател: Гинка Атанасова - старши начален учител 
Членове: Лилия Филипова - старши начален учител 

Ваня Николова - начален учител 

III. ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

1. Актуализиране и усъвършенстване на придобити и нови допълнителни 
компетентности, което осигурява съответствие с професионалния профил на 
изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на педагогическия специалист, с 
резултата и препоръките от атестацията му, както и с националната, регионалната, 
общинската и училищната политика; 
2. Реализиране на политиката на училището за осигуряване на напредък и подобряване 
на образователните резултати на учениците, за тяхната подкрепа и консултиране; 
3. Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия специалист в 
съответствие с професионалния профил на заеманата длъжност и осигуряване на 
възможност за планиране на личностното и професионалното му израстване и 
кариерното му развитие; 
4. Създаване на условия за превръщане на училището в среда за изява чрез разгръщане 
на творчеството и иновациите, както и за обмяна на добри практики; 
5. Повишаване привлекателността на учителската професия и социалния статус на 
педагогическия специалист. 

IV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1. Повишаване на учителския капацитет за: 
• усъвършенстване на организацията и методиката на преподаване, активно 
преподаване и обучение, представяне на учебното съдържание по интересен и 
иновативен начин; 
• разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с новите 
образователни стандарти; 
П развитие на умения за споделяне на добри практики и интегриране на дейности; 
• активно използване на ИКТ като начин за подобряване на компетенциите за 
учене и развиване на уменията за решаване на проблеми; 
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• създаване на механизъм за квалификация и мотивация на учители, доказали 
своите професионални качества. 
2. Организиране на квалификационни дейности според личните предпочитания на 
персонала на принципа на доброволност, осъзната потребност и обективна оценка за 
тяхната полезност в рамките на действащата нормативна уредба. 
3. Създаване на условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при 
постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми. 
4. Прилагане на по-атрактивни и иновативни методи в обучението, като се създават 
условия за: 
• провокиране креативното мисленето на учениците; 
• формиране на умения за самостоятелно и конструктивно учене. 

V. ПОТРЕБНОСТИ И ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ: 

1. Потребностите обосновават темите на семинари, работни срещи, тренинги, 
проблемни групи, сбирки, открити уроци, дискусии и други за извънучилищна 
квалификация и дейностите, включени във вътрешноинституционална квалификация. 
2. Използваните методи за определяне на потребностите са провеждане на разговори и 
заседания на общности от педагогически специалисти, анкети с цел проучване на 
потребности на училището и желания за квалификационна дейност. 

VI. ФОРМИ: 

1. Вътрешноинституционална квалификация: споделяне, изучаване и прилагане на 
добри педагогически практики чрез семинари, работни срещи, самообразование, 
онлайн споделяне, тренинги, проблемни групи, сбирки, открити уроци, лекции, 
дискусии и други; 
2.Между институционална квалификация - съвместни квалификационни теми, срещи, 
участия на уроци и др. с други училища в България, съвместни тренинги и др. 
3. Извънучилищна квалификация: курсове, семинари, конференции, организирани от 
МОН (или РУО - гр. Пазарджик) и провеждани от специализирани обслужващи звена, 
от висши училища и научни организации. Повишаването на квалификацията на 
педагогическите специалисти се извършва и от обучителни организации, чиито 
програми за обучение са одобрени от министъра на образованието и науката и са 
вписани в информационен регистър. 
4.Международна квалификация - симпозиуми, пленери, по одобрени проекти по 
програма,, Еразъм+" , дейности по учене, преподаване и обучение съвместно с 
европейски страни, включени в съвместни проекти. 

VII. ДЕЙНОСТИ: 

А/ Вътрешно-институционална квалификационна дейност 

1. Абониране на образователната институция за вестник „Учителско дело". 

Срок: м. 12.2019 г. 
Отг.: Директор 
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2. Обсъждане на заседание на Педагогически съвет на Наредба №15 от 22.07.2019 г. за 
статута и професионалното и кариерно развитие на педагогическите специалисти, на 
Наредба за изменение и допълнение на наредба №8 от 11.08.2016 г. за информацията и 
документите в системата на предучилищното и училищното образование, Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба №10 от 2017 г. за познавателните книжки, 
учебниците и учебните помагала, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 
от 2015 г. за общообразователната подготовка (обн., ДВ, бр. 95 от 2015 г.; изм. и доп., 
бр. 80 от 2018 г.) Обн. - ДВ, бр. 71 от 10.09.2019 г.. в сила от 10.09.2019 г. на министъра 
на МОН и на Наредба №8121з-194 от 21.02.2019 г. за определяне на реда за 
взаимодействие по обмен на информация, анализиране на пътнотранспортните 
произшествия с участие на деца и набелязване на мерки за тяхното ограничаване и 
намаляване на последствията от 05.03.2019 г. на министъра на МОН и министъра на 
вътрешните работи. 

Срок: м. 09.2019 г. 
Отг.: Педаг. специалисти 

3. Провеждане на сбирки на ЕКК за вътрешно-институционална квалификация с цел 
обсъждане на добри практики, споделени от педагогически специалисти в училището. 

Срок: постоянен 
Отг.: Педаг. специалисти 

4. Подготовка и участие в тематични педагогически съвети през ноември 2019 г. и през 
май 2020 г., като част от вътрешно-институционалната квалификация. 

Срок: постоянен 
Отг. Педагог, специалисти 

5. Актуализиране и допълване на електронното професионалното портфолио на всеки 
педагогически специалист. 

Срок: постоянен 
Отг. Педагог, специалисти 

Б/ Извънучилищна квалификационна дейност 

1. Проучване желанията на педагогическите специалисти за участие в 
квалификационни форми. 

Срок: 09.09.2019 г. 
Отг.: Председател на ККД 

2.Осигуряване на информационен бюлетин за участие на педагогическите специалисти 
в квалификационни форми за повишаване на квалификацията. 

Срок: постоянен 
Отг.: Директор 

3. Осигуряване на необходимите условия за повишаване квалификацията на 
педагогическите специалисти в извънучилищни форми, организирани на общинско и 
национално равнище. 
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Срок: постоянен 
Отг.: Директор 

4. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти чрез включване в 
обучения за придобиване на професионални квалификационни степени. 

Срок: постоянен 
Отг.: Педаг. специалисти 

5. Участие на учителите в организираните от РУО и МОН квалификационни форми, 
предложени в плана за квалификация на педагогическите кадри в област Пазарджик за 
учебната 2019/2020 г. 

Срок: постоянен 
Отг. всички учители 

6. Повишаване на личната професионална квалификация на всеки педагогически 
специалист по програми за продължаваща квалификация в не по-малко от 48 
академични часа за всеки период на атестиране. За всеки период на атестиране 
педагогическите специалисти са длъжни да придобият не по-малко от 3 (три) 
квалификационни кредита от участие в обучения за повишаване на квалификацията. 

Срок: постоянен 
Отг. педагог, специалисти, 

директор 

7. Повишаване квалификацията на учителите чрез посещения на курсове - въвеждащи, 
тематични, комплексни и други; семинари, професионални педагогически и 
психологически тренинги, школи, практикуми, лектории и др., свързани с 
методическата, педагогическата и психологическата подготовка на педагогическите 
специалисти, както и участия в различни проекти, научно-практически, регионални и 
национални конференции и педагогически четения, национални конкурси и др.: 

Срок: постоянен 
Отг. Всички учители 

8. Повишаване квалификацията на непедагогическите кадри чрез посещения на 
организирани обучителни курсове и др. 

Срок: постоянен 
Отг. Председател на ККД 

VIII. Дефицити в професионалната квалификация на 
педагогическите специалисти: 

1. Компютърно моделиране в 3 и 4 клас; 
2. Успешна работа с интерактивна дъска; 
3. Формиране на дигитална компетентност и използване на облачни технологии в 

образователния процес. 

IX. Тематични направления и теми за квалификация съобразно 
приоритетите и дефицитите в училище през 2019/2020 учебна година 
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1. Изграждане на ефективна училищна среда; 
2. Иновативни форми и методи в обучението; 
3. Електронни средства и ресурси за обучение; 
4. Професионални роли и компетентности на учителя; 
5. Мотивация и оценяване на учениците; 
6. Формиране на социални умения у учениците; 
7. Други. 

Забележки: 
1. Планът е изготвен в съответствие с потребностите от квалификация на 

педагогическите и непедагогическите специалисти и подлежи на актуализация по 
всяко време. Може да бъде допълван ши променян по писмено заявление на всеки 
педагогически или непедагогически специалист през учебната 2019/2020 година. 

2. Приложение №1 е неразделна част от настоящия план за квалификация на 
персонала в училището. 

3. Приложение №2 - регистър на квалификационната дейност на 
педагогическите кадри 

Приложение1: Правила за участие на персонала в квалификационна дейност с 
механизъм за финансова подкрепа и регистър. 

ПРАВИЛА 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

С ВКЛЮЧЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА 

Настоящите правила са гласувани и приети на 
заседание наПС, Протокол 13/12.09.2019 г. 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Правилата регламентират реализирането на квалификационната дейност в НУ „Отец 
Паисий"- град Пазарджик и са разработени в съответствие с Условията за участие във 
форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни, финансови и др.). Договарят 
се между педагогическите кадри и директора на училището по реда на чл. 234 от 
Кодекса на труда и в съответствие със Закона за предучилищно и училищно 
образование и Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 
учителите, директорите и другите педагогически специалисти, и закона за 
предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в 
сила от 1.08.2016 г. 
2. Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и 
обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно 
изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие. 
3. Повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист е 
насочено и към напредъка на децата и учениците, както и към подобряване на 
образователните им резултати. 
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4. Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за 
повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на 
национално, регионално, общинско и училищно ниво. 
5. Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си 
с цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на 
подготовка на децата и учениците. 
6. Директорът осигурява необходимите условия за повишаване квалификацията на 
педагогическите специалисти. 
7. Повишаването на квалификацията е етап от непрекъснатата подготовка, в който чрез 
различни форми на следдипломно обучение се подпомага пълноценната професионална 
реализация на педагогическите кадри. 
8. Учителите имат право на участие в квалификационни форми, на професионално 
развитие и израстване и методически изяви. 
9. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва от 
специализирани обслужващи звена, висши училища, научни организации и от 
обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени от МОН. 
10. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се измерва чрез 
система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ. Системата от 
квалификационни кредити се определя с държавния образователен стандарт за статута 
и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти и Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 
учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 
11. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по 
програми на организациите в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на 
атестиране. 
12. Повишаването на квалификацията, извършена от организации извън изброените, се 
признава чрез квалификационни кредити от началника на съответното регионално 
управление на образованието /РУО/ след заявление на педагогическия специалист. 
13. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се 
организира и от училищата и от центровете за подкрепа за личностно развитие чрез 
обмяна на добри практики в различни форми, както и по международни и национални 
програми. 

Вътрешно-институционалната квалификация се измерва в академични часове /16 
часа/ и за нея не се присъждат квалификационни кредити. 
14. Детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие са 
длъжни да осигуряват условия за повишаване на квалификацията в не по-малко от 16 
академични часа годишно за всеки педагогически специалист. 
15. Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите 
специалисти могат да придобиват професионално-квалификационни степени. 
16. Постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио от 
педагогическия специалист. То се съставя от педагогическия специалист и включва 
разработени материали, които доказват активното му участие в реализирането на 
политиката на детската градина или училището, професионалните му изяви, 
професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, както и 
постигнатите резултати с децата и учениците. (Целите, функциите и съдържанието на 
професионалното портфолио се определят с държавния образователен стандарт за 
статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти и въз основа на Наредба №15 от 22.07.2019 г). 
17. Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на 
педагогическия специалист. 
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18. Право на участие в квалификационните дейности има и непедвгогическмят 
персонал. 

II. УЧАСТНИЦИ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 

1. Педагогически персонал. 
2. Непедагогически персонал. 

III. ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ЗА ОБУЧЕНИЕ И 
ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА: 

1. Адекватност на обучението. 
2. Актуалност на обучението. 
3. Обвързаност на обучението с професионалното и кариерно развитие. 
4. Осигуряване на равен достъп до обучение на персонала в зависимост от 

заеманата длъжност. 
5. Индивидуализации предполагаща учебни форми и курсове, съобразени с 

личните възможности и интереси на служителите. 
6. Ефективност на обучението - резултатите от обучението да допринасят за 

повишаване качеството на дейността на служителите. 

IV. ЕТАПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 

1. Анализ на кадровия потенциал. 
2. Проучване на потребностите от обучение и квалификация. 
3. Определяне на приоритетите за обучение и квалификация. 
4. Планиране на обучението. 
5. Финансово осигуряване на процеса на обучението. 
6. Организиране и провеждане на обучението. 
7. Анализ и оценка на ефективността от обучението. 

V. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В 
КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 

1. Квалификационната дейност на педагогическия персонал на училищно 
равнище се осъществява по План за квалификационната дейност на училището, 
който се изготвя в началото на всяка учебна година и се приема на заседание на 
ПС. 

2. Повишаването квалификацията на педагогическия персонал има за цел: 
а/ да осигури съответствие между социалната практика, потребностите на 
образователната система и равнището на професионалната компетентност на 
педагогическите кадри; 

б/ да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на 
педагогическите кадри и за тяхното професионално развитие. 

3. Квалификационната дейност на регионално и национално равнище се 
реализира със съдействието на РУО, университети, колежи, квалификационни 
институции, центрове за продължаващо обучение, неправителствени организации, 
участие в проекти и програми за квалификационни дейности. 
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4. Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват 
педагогически кадри, които работят в училището. 

5. Педагогическите кадри се включват в организирани форми за 
повишаване на квалификацията: 

a/ по собствено желание; 
б/ по препоръка на работодателя; 
в/ по препоръка на експерти от РУО и МОН. 

6. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията 
(трудовоправни, финансови и др.) се договарят между педагогическите кадри и 
директора на училището по реда на чл. 234 от Кодекса на труда и в съответствие 
със Закона за предучилищно и училищно образование и Наредба №15 от 
22.06.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 
другите педагогически специалисти. 

7. За участие в процедурите за придобиване на професионално-
квалификационни степени директорът на училището осигурява ползването на 
поисканата от учителя част от редовния платен годишен отпуск за съответната 
година. 

8. Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията се 
включват педагогически кадри, които: 

а/ преподават по учебни предмети или направления, за които са 
въведени нови държавни образователни изисквания; 

б/ заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на 
народната просвета; 

в/ преминават на нова педагогическа длъжност; 
г/ заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си стаж 

по специалността за повече от три учебни години. 
9. Всички желаещи да участват в квалификационната форма учители пишат 

мотивационно писмо до директора на училището, съдържащо: 
S тема на квалификационната дейност; 
S продължителност на обучението; 
S програма на обучението; 
S финансова част; 
S мотиви за участието; 
S очаквани резултати. 

10. Изготвяне на доклад до директора отностно проведената квалификационна 
форма и споделяне на опита от нея с педагогическите специалисти от 
училището. 

11. При равни условия с предимство се ползва педагогически специалист с 
по-малко обучения през последната година. 

VI. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В 
КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 

1. Непедагогическият персонал има право да повишава образованието и 
професионалната си квалификация и да получава информация за 
възможностите за повишаване на професионалната си квалификация. 

2. Квалификационната дейност се реализира със съдействието на РУО, 
университети, колежи, квалификационни институции, центрове за продължаващо 
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обучение, неправителствени организации, участие в проекти и програми за 
квалификационни дейности. 

3. Непедагогическите кадри се включват във форми за повишаване на 
образованието и квалификацията си: 

a/ по собствено желание; 
б/ по препоръка на директора на училището; 
в/ по препоръка на експерти от съответната област. 

4. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията 
(трудовоправни, финансови и др.) се договарят между непедагогическите кадри и 
директора на училището по реда на чл. 234 от Кодекса на труда. 

VII. МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА ЗА УЧАСТИЕ В 
КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ: 

1. Педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни 
степени, имат право да ръководят дейности за повишаване квалификацията на 
училищно равнище. 

2. На педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни 
степени, се признава по-високо професионално равнище при оценяването и 
заплащането на труда по ред, определен от МОН. 

3. Стимулиране на професионално изявените служители през годината чрез 
подходящи отличия. 

4. Възможност за кариерно развитие. 
5. Диференцирано заплащане за по-високо образование и квалификация. 
6. Допълнително заплащане на придобилите ПКС. 

VIII. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА: 

1. Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета 
на училището. За учебната 2019/2020 година са определени: на 1,2% за календарна 2019 
г. и 1,2% за календарна 2020 г. от утвърдените средства по § 1 „Фонд работна заплата" 
от бюджета на училището, съгласно чл. 35, ал.1 от КТД - 2018г. 

При осъществяване на вътрешно-квалификационната дейност: 
- чрез покана на външни лектори средствата се залагат в §02-02 за изплащане 

на възнаграждения по извънтрудови правоотношения. 
- Закупуването на методическа литература, мултимедийни продукти, абониране 

за периодични научно-методически издания по съответните дисциплини се извършва 
по §10-14 „Учебни и научно-изследователски разходи" срещу представяне на фактура. 

Всички плащания се извършват след резолюция на главния счетоводител и 
директора на училището за възможността на финансиране. 

2. Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се 
осигурява в рамките на бюджета на училището в параграф «Външни услуги» като 
разходи за квалификация и преквалификация на персонала, от собствени приходи, 
дарения, средства от проекти и програми за квалификационна дейност и др. Разходите 
се заплащат срещу представена фактура. 

3. При ограничения (финансови, брой места и други) ръководството на 
училището заедно с председателя на комисията по квалификационна дейност 
преценяват кои от изявилите желание учители да бъдат включени в съответното 
обучение, като се взема предвид: 
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- методическа потребност от допълнителна квалификация; 
- показани резултати на преподавателите в образователно-възпитателния 
процес (индивидуалните карти за оценка на учителя); 
- индивидуалните професионални потребности на преподавателя; 
- препоръки на експерти от РУО; 
- брой участия в квалификации през последните години. 

4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител 
надвишава финансовия лимит за квалификация в училището, директорът определя 
средствата за съфинансиране с лично участие на служителя. 

5. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално-
квалификационна степен се заплащат от учителите. 

IX. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО: 

Оценка на реакциите на участниците за съдържанието и ползата на обучението. 
Оценка на наученото (промяната в ключовите компетентности). 

Участниците в обучението с доклад уведомяват ръководството на училището за 
съдържанието на квалификационната форма; подробно споделят усвоеното 
съдържание. При посетени обучения от общ педагогически характер усвоеното 
съдържание се презентира пред педагогическата колегия. 

Оценка на промените в професионална дейност в резултат на участие в 
обучението. 

Влияние на резултатите от обучението върху цялостната дейност на училището. 
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