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               Основно училище “Св.Св. Кирил и Методий” с. Момчиловци е защитено и 

средищно училище. В него се обучават 57  ученици от пет населени места в региона.  

Училището работи в посока  повишаване качеството на образователно- 

възпитателния процес, показва стремеж към по-съвременни и модерни технологии, 

отговарящи на потребностите  на младото поколение.  

Работи се в посока мотивиране на учениците за учебен труд и постигане на добри 

резултати. Чрез дейностите  се осмисля  времето  за пребиваване на учениците в 

училище , развива се  творческия им потенциал. Реализират  се дейности за   

приобщаване на  учениците от уязвими групи, подкрепа на учениците, превенция на 

ранното напускане и предоставяне на равни възможности на подкрепа всички 

ученици.  

               В центъра на образователно-възпитателния процес  e поставен ученикът с 

неговите заложби, интереси и потребности, и формирането му като свободна и 

творческа личност, чиято основна функция е пълноценно интегриране в обществото и 

участие в неговото развитие. 

 

                                 

      Приоритетно направление І 
 

 Подобряване  качеството на образователно- възпитателния процес   с цел по – 

високи и трайни постижения в знанията и уменията на учениците. 

 

         ЦЕЛИ: 

 

                1. Активно въвличане на учениците в образователния процес и осигуряване 

изявата на индивидуалните им способности и подготовка за успешна реализация в 

гражданското общество. 

                2. Укрепване  здравето на учениците и акцентуване върху провеждане на 

дейности на открито и  след природата . 

                3. Разширяване на извънкласната дейност на учениците чрез пълноценно 

използване на ресурсите на училището и  природата в региона. 

                4.Създаване на благоприятна училищна среда за формиране етични норми и 

ценности,които се практикуват и утвърждават от членовете на училищната общност 

                5.Стимулиране и мотивиране на учениците към позитивни и градивни  

дейности. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на 

демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, 

потребителска култура, физическа активност и спорт.  

       6.   Засилване ролята на училищното настоятелство при определяне 

цялостната политика на училището. 

               7. Развитие на компютърните умения на училищната общност.  

               8. По-широко навлизане на нови методи на преподаване и обучение 

(интерактивност,  проектна работа ). 

               9.Насърчаване и мотивиране на учениците за четене и повишаване на 

грамотността. 

                               

ДЕЙСТВИЯ ЗА  РЕАЛИЗИРАНЕТО  НА  ОСНОВНИТЕ  ЦЕЛИ 

         1. Създаване на условия за публично представяне на постиженията на учениците 

(участие в изложби, конкурси тържества и др.) 

 Осигуряване  на  награди на изявените ученици. Своевременно изпращане на 

благодарствени писма до родителите на изявените ученици. 



                                                                     Срок: през годината 

                                                                     Отг.:  Директорът, уч.  

                                                                               настоятелство  

 

        2. Използване на създадените колекции от  видеоматериали , интерактивни и 

електронни уроци за повишаване на ОВП и мотивацията за учебен труд в часовете.  

                                                                                  Срок: през годината 

                                                                                  Отг: класни ръководители 

                                                                                  и учители с ЦДО 

 

        3. Усъвършенстване на  прилагането информационни технологии и ИКТ в учебния 

процес. 

                                                                                Срок: през годината  

                                                                                Отг.:  учители 

 

 

         4.Активно използване на възможностите, които се предоставят от МОН и други за 

работа по проекти, касаещи подобряване качеството на образователния процес. 

                                                                                  Срок: през годината 

                                                                                  Отг. учители, директор 

                                                    

                                      

        5. Мотивиране на учениците за участие в целодневна организация на учебния ден 

и  максимално използване на възможностите, предоставени от норматинвата уредба за 

организация на целодневното обучение. 

 Срок: 16.09.2019г. 

 Отг. Учители ЦДО, класни 

ръководители 

 

        6. Прилагане на подходи, водещи до  повишаване успеваемостта на учениците в 

обучението:  

      -  Извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена и висока 

успеваемост; 

     - Реализация на дейности за повишаване на резултатите от външното оценяване; 

Прилагане  на училищна политика, насочена към повишаване на качеството на ОВП, 

черпейки информация  от анализите на НВО . 

       

 Срок: през годината 

 Отг. Учители, възпитатели, директор 

 

       7. Подготовка на  учениците за продължаване на образованието. Реализиране на 

дейности по кариерно  ориентиране на учениците, завършващи основно образование. 

                                                                           

                                                                                       Срок: през годината  в ЧК 

 Отг.Кл. р-и на 4,5,6,7 клас 

   

      

     8. Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване 

на позитивни модели на поведение чрез лекции, беседи, филми и други  дейности на 

Училищния координационен съвет /УКС/. 



                                    

                     Срок: октомври 2019, февруари, април 2020г 

                                               Отг.Директор, УКС, психолог 

  9. Разширяване на дейностите  за обучение и възпитание в дух на  здравно и 

екологично възпитание, физическа активност и спорт.      

                                 

                                    Срок: през годината 

                  Отг.Директор, учители  

10. В часовете по БЕЛ в начален етап да продължи работата върху  дейността четене с 

разбиране. Учениците да се приучат да изразяват и аргументират собствено мнение и 

обогатяват активния си речник. 

                                                                                  Срок: ежедневно 

                                                                                  Отг нач. учители 

 

11.Повишаване мотивацията на учениците в ЦДО№ 1 и начален етап за четене на 

художествена литература чрез организирането на публични изяви“ Най обичам….“ и  

Драматизация на приказки -„Любими приказни герои гостуват на най-малките“  

 

                                                                                Срок  до м. април 2020г. 

                                                                                 Отг. класен ръководител на ІІ клас 

 

12. По повод  седмицата на детската книга да се организират мероприятия съвместно с 

читалището и библиотеката в селото. Празници на детската книга и изкуства за деца и 

„Да завършим своята книжка”- отбелязване на международния ден на книгата и 

авторското право. 

 

                                                                                Срок: април 2020 г. 

                                                                                Отг: председателя на МО на начални  

                                                                                         учители 

 

 

  Приоритетно направление  ІІ 

 

  Утвърждаване на училището като културно, информационно и спортно средище 

             Цели:   
           Развиване  на дейностите по целодневна организация на учебния процес, особено 

в частта си дейности по интереси ,  за подпомагане на организация на свободното време 

и насочване към развитие на творческия потенциал на обучаемите.       

Реализиране на ефективна информационна кампания за представяне на  постиженията 

на училището.  

Поддържане  на интернет страница на училището с възможности за поставяне на 

въпроси,  даване  на мнения и предложения, публикуване на вътрешно-училищни 

нормативни документи, бланки, съобщения, постижения на учители и ученици, 

предстоящо в училището, галерия със снимки на училищните дейности и др. 

 

 

 

 Действия: 



1.    Приемане и изпълнение на училищна програма за ЦОУП  с дейности, които 

спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие 

на творческия потенциал на учениците и обогатяващи културата на учениците.  

                                                                                Срок 02.09.2019г. 

                                                                               отг.учители ЦДО, директор 

 

2.   Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в детски и 

младежки конкурси, състезания и олимпиади  от регионален и друг характер.  

                                                                                  Срок: през годината 

                                                                                  Отг. Директор, учители 

 

3.   Участие на училищни формации и индивидуални участия в общоселски и 

регионални изяви.  

                                                                               Срок: през годината 

                                                                               Отг. Класни ръководители  

                                                                                       Директорът и учителите 

4.Съвместна  работа с НПО, които включват в дейността си работа с подрастващи. 

          Срок: през годината 

                                                 Отг. Директорът и класните ръководители 

5. Създаване  на екипи от учители и ученици за разработване  на дейностите по  

честване на празниците в училището . 

                                                               Срок: през годината 

                                                               Отг. Директорът и  комисии 

 

 

ПРАЗНИЦИ  В УЧИЛИЩЕТО 

 

 

1. Откриване на учебната година.          

                                                                  Срок: 16.09.2019 г. 

                                                                       Отг.  Учител по музика,Кумецова, Хаимова 

Караманолева , Табакова 

             

            2. Ден на народните будителите - презентация. Изследователска дейност -  

публично четене, посветено на делото на народните будители. 

                                                                               Срок: 31.10.2019 г. 

   Отг. Класни ръководители и учители ЦДО 

                                                в прогимназиален етап 

                                        

            3. Училищно коледно тържество.  Традиционно коледуване .                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                   Срок: 20.12.2019 г 

                                                                                   Отг.:  VІІ кл., Кл. ръководител на VII  

                                                                                    и учители  ЦДО, учител по музика 

 Група за доп. Подкрепа – Коледен базар – изложба  -отг. Ресурсен                       

учител и психолог                                      

 

            4.   19 февруари  - Денят на Апостола- общоучилищно честване.                                                

                                                          Отг.:  V кл.,  класен ръководител на V клас 

                                                               Учител по БЕЛ, учител по музика          

                                                                                         



 Група за доп. Подкрепа – Изработване на табло  -отг. Ресурсен                       

учител и психолог   

5. Отбелязване на международния ден за борба с училищния тормоз/ втори час 

на класа/.                                    

                                                         Срок 26 февруари 2020 г. 

                                                                                       Отг.:  психолог и ресурсен учител 

            6. 3 март – Национален празник  - Ден на освобождението на България.                                

                                      Срок 2 март 2020 г. 

 Отг.:  VІ клас, класен ръководител на VІ кл 

                                                                            учител по БЕЛ , учител по музика 

                                     

            7. Празник на буквите  в 1 клас. 

                                                                              Срок: месец март 

                                                                              Отг. Манджукова 

 

           8.  Училищен маратон на четенето в начален етап- вълшебна седмица с магията 

на детската книга, състезание „Аз чета“. По повод 2 април – Международен ден на 

детската книга -  организиране и провеждане седмица на четенето. 

 

 

                                                                              Срок: втора седмица на м. април 2020 г. 

                                                                              Отг. Начални учители 

 

 9. Творческа изява в прогимназиален етап на тема: „Децата, които четат 

успяват“. 

 Откриване на кът за четене и малка подвижна библиотека по повод 

Международния ден на книгата и авторското право – 23 април. Акция за дарение на 

книги. 

 

                                                                               Срок: втора седмица на м. април 2020 г. 

                                                                               Отг. Учител БЕЛ и учител АЕ 

 

           10.”Нашата планета Земя”- Ден на Земята – 22.ІV.2019 г. Презентация и 

изработване на постери по ЧП с кратък описателен текст. 

 Група за доп. подкрепа – засаждане на дръвчета  -отг. ресурсен                       

учител, психолог и логопед.   

 

 

                                                                             Срок 22.04.2020г. 

                                                                             Отг. Учител ЧП  и директор 

 

          11. Ден  на Европа – съвместни дейности с читалището. 

                                                                              Срок: 08.05.2020 г. 

                                                                              Отг: учители ЦДО 

 12. Изложба на рисунки: по мотиви от литературни произведения и българския 

фолклор. Изготвяне на проекти на: корица за книга; плакати с различни шрифтове; 

разтвор на книга с любим епизод. 

 

                                                                               Срок: трета седмица на м. май 2020г. 

                                                                                Отг. Учител по ИИ 



                                                           

 

          13. Отбелязване патронен празник на училището.             

                                                                                    Срок 11.05.2020 г. 

     Отг.:  Директорът, Учител по БЕЛ, учител по музика 

                                                            Председатели -  МО начален и прогимназиален етап 

 

 14. Тържество и факелно шествие . 

Срок 23.05.2020 г. 

     Отг.:  Директорът, Учител по БЕЛ, учител по музика 

                                                            Председатели -  МО начален и прогимназиален етап 

 

                                                                                                    

          15. Закриване на учебните занятия в начален етап.                            

                                                                                       срок: 29.05.2020г. 

Отг.:  начални учители и учител ЦДО 

          16. Учебна екскурзия – начален етап. 

                                                                                  Срок. 29.05. 2020 г. 

                                                                                  Отг. Начални учители  

          17.Учебна екскурзия – прогимназиален етап  

 

                                                                                                                                                                                                

                                                                                             Срок: 12.06.2020 г 

                                                                                             Отг. класни р-ли  

 

 

 

18. Закриване на учебните занятия в IV, V и  VI клас. Раздаване на бележниците.                                        

                                                                    Срок: 16.06.2020 г. 

  Отг. Класни ръководители и директор 

 

19.Закриване на учебните занятия в VII клас. Връчване на удостоверения. 

 

                                                                 Срок: 30.06.2020 г. 

                                                                 Отг. Директор, кл. ръководител VII  кл. 

 

          

                                                                                     

                                                                          

 Приоритетно направление ІІІ  

                                                     

       Работа на Училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище 

през учебната 2019/2020 година. 

       

                ДЕЙСТВИЯ: 

 

1 Запознаване на учениците със същността на тормоза, проявите и участниците 

в процеса и необходимостта от предотвратяването му. 

                                                                                     Срок:  октомври 2019 г. 

                                                                                     Отг.  Кл. ръководители, психолог 



 

2 Да се създаде пространство,  в което се говори открито за тормоза и се 

работи за формирането у децата на нагласи и социални умения, недопускащи 

насилие. 

                                                                   Срок:целогодишно 

                                                                    Отг. Учители и учители ЦДО 

 

3 Дейности на ниво клас – да се прилагат всички форми на групова работа, 

дискусии и решаване на казуси. 

 

                                                                                       Срок: целогодишно 

                                                                                       Отг: Кл. ръководители, психолог 

 

4 Дейности на ниво училищна общност -  оценка на проблема през мнението 

на учениците/учителите/родителите – с помощта на стандартизиран 

въпросник. 

 

                                                                                       Срок:  ноември 2019 г. 

                                                                                        Отг. : комисията 

                                                                                  

                                                                          

              5. УКС съвместно с класните ръководители да реагира незабавно на всяка 

недобросъвестна постъпка (бягство от час, кражба, побой, нетолерантно 

отношение към членовете на колектива, вербална агресия, ирония и др.) и 

своевременно да уведомява родителите за проявите и оказва психологическа 

помощ и подкрепа. 

                                                                               Срок: при възникнала проява 

                                                                              Отг.: УКС, кл. р-ли и преподаватели 

 

 

6.УКС  да води задължителна документация за всички разгледани случаи.                                                                                            

                                                                                 Срок : през годината                                                                  

                                                                                 Отг.     УКС 

 

      7. УКС  да работи в екип с родителите и директора.Оказване на съдействие на 

представителите на РПУ, ДПС и комисията за психологическа подкрепа,осъществяване 

връзка с родителите на учениците извършили противообществени прояви 

                                                                                  Срок: при регистриран случай 

                                                                                  Отг.: комисията 

 

    8. На отчетните съвети комисията да информира педагогическия колектив за 

текущите проблеми и постиженията с учениците.          

                                             

                                                                           Отг.председателят на комисията 

                                                                           Срок: м.ІІ и VІ 2020г.                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

     9. Да се  осъществява близък контакт с психолозите и педагозите, обгрижващи  

децата в приемните семейства.Участие в заседанията на училищния екип за подкрепа 

на личностното развитие. 

 



                                                                             Срок: през годината 

                                                                             Отг.:  УКС                                                                                                                

 

 

                                                    

    Приоритетно направление ІV  

    Взаимодействие с родителската общност. Интеграция на училището със  

семейството и обществените институции. 

                    

 

 

ЦЕЛИ: 

1. Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във 

взаимодействие и сътрудничество с родителите им.  

2. Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията. 

3.  Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на активната  

гражданска позиция. 

4. Спазване на единни педагогични изисквания за поведение и успеваемост.  

5.  Изграждане на  система от взаимовръзки и обратна информация за поведението и 

успеваемостта на учениците. 

6. Включване на родителската общност в управлението и определянето на политиките, 

чрез изграждане на обществен съвет. 

 

ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ: 

 

1. Да се търси съдействието и участието на родителите и обществени институции/от с. 

Момчиловци, Кутела, Виево , Соколовци/ при провеждане на училищни  мероприятия. 

                                                                                 Срок: през годината 

                                                                                 Отг. Училищна комисия 

 

  2. Изготвяне на  табло с актуална информация за новини, графици, дейностите и 

празниците в училището. 

                                                                                     Срок  периодично 

                                                                                     Отг. възпитателите 

  3.Среща с родителите на бъдещите първокласници. 

                                                                                        Срок: юни 2020 г. 

                                                                                        Отг.Директор, кл.р-л  

                                                                                        на І клас 

 

    4.Определяне на родители-отговорници от всички населени места към средищното 

училище, които при необходимост да уведомяват останалите родители  при 

възникналата опасност или други важни събития. 

                                                                                        Срок: първа родителска среща 

        Отг. Директор 

                          

 

Приоритетно направление V 

 Стабилност ред и защита на територията на училището и населеното място. 

    

            ЦЕЛИ:  



    1.Осигуряване и задоволяване потребността от съвременна,  модерна и безопасна 

естетическа  училищна среда, отговаряща на потребностите. 

    2.   Провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното образование, 

физическата култура, гражданските права и  творческите дейности на подрастващите, 

отнасящи се до непосредствената сигурност и безопасност на децата  в училището. 

    3.   Реализиране на  конкретни мерки, основаващи се на принципите на превантивен 

контрол и дейности за ограничаване и преодоляване на опасностите.  

     4.   Създаване   на  устойчиви   механизми   и   инструменти  за   гарантиране   на 

сигурността и здравето на децата и учениците.      

 

      ДЕЙСТВИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ:  

       1. Актуализиране на Правилника за осигуряване на безопасни условия на обучение, 

възпитание и труд, задължителен за всички. 

                                                                                  Срок: м.ІХ.2019 г. 

                                                                                  Отг.: преподаватели по  

                                                                                           кабинети, кл.р-ли 

 

       2. Извършване на проверки на всички обекти, отнасящи се до здравето на учители и 

ученици: електроинсталация, стълби, спортни съоръжения, двор, сграда, кабинети и др. 

За констатирани нередности да се изготвят протоколи и конкретни предложения за 

отстраняването им. 

                                                                                    Срок: м.ІХ.2019 г. и 

                                                                                              периодични 

                                                                                    Отг.:  Директор,  отг.на обекти 

 

     3. Провеждане на подробен инструктаж от класните ръководители за безопасни 

условия на обучение в училище и оформяне на дневници за инструктажи  с подпис от 

всеки ученик. Инструктажът по ИТ да бъде разписан и от родителите на учениците.                                            

                                                                        Срок:  м.ІХ.2019 г. 

                                                                                       Отг.:  кл.р-ли 

  

      4. Стриктно спазване на правилата за движение по пътищата, като за децата от І и ІІ 

клас да се изготвят маршрутни листове за най-безопасния път от дома до училище. В 

края на всеки последен час да се организира “минутка” за напомняне правилата за 

движение. 

                                                                                            Срок: ежедневно м.09.2019г. 

                                                                                            Отг.:класни ръководители 

                                                                                                     и преподаватели 

            

    5. За подобряване на дейностите по опазване здравето и живота на ученици и 

учители да се проведат две  практически занятия за евакуация от училище.  

                                                                        Срок: октомври  2019 и януари 2020 г. 

                                                                        Отг.:  Директор, преподаватели,                                                                                                           

                                                                               

   6. Създаване на безопасни условия  при публична изява на творческите постижения 

на учениците.                                     

 

                                                          Срок: според календара на дейностите 

                                                           Отг.: Директорът и отговорен учител 

 



    7.  Да се осигурят безопасни условия- дежурства -  при провеждане на вътрешно-

училищни олимпиади, подготовка на учениците за градски, общински и републикански 

състезания и олимпиади. 

                                                                           Срок: според календарния план                                                                                                                                    

                                                                                       на дейността  

                                                                            отг. Директорът 

    8.  Формиране на умения и навици у учениците за адекватно поведение при бедствия, 

аварии и катастрофи и отговорно отношение към въпросите за лична безопасност и 

придобиване на практически умения за оказване на първа помощ.                                   

                                                                    Срок: По график за ГЗ                            

                                                                   Отг. Кл. р-ли .преподаватели по   

                                                                                 различни учебни предмети   

                                                                                                                                                                                                                   

9. Дежурството на учителите и учител ЦДО  в училище да се използва като механизъм  

за превантивен контрол и дейности за ограничаване и преодоляване на опасностите.  

 

                                                                       Срок: По график за дежурство    

                                                                       Отг. Кл. р-ли и учители 

                                                                                               

 

10. Партньорски срещи със служителите на реда по отношение на превенция на 

опасности, сигнали или злонамерени  телефонни обаждания. 

 

 Срок: ноември 2019, март2020 

                                                                                           Отг. директор 

 

 

 

Приоритетно направление VІ 

Участие в национални програми и проекти.   

 

ЦЕЛИ:   
1.  Участие на училищната общност в проекти и национални програми  обявени от 

МОН и др.,  удовлетворяващи  потребностите на училището.  

 

ДЕЙСТВИЯ  
 

1.Разработване на училищни проекти за подпомагане на физическото възпитание и 

спорта- основание ПМС № 129. 

                                                                             Срок: - според графика 

                                                                             Отг. Директорът 

 

2. Участие в схемата” Училищен плод”. 

                                                                    Срок: - м.септември 2019г. 

                                                                               Отг. директорът 

 

3. Използване на възможностите на проекти за модернизация на МТБ.  

                                                                        Срок: през годината 

                                                                         Отг. директорът 

 



 

 

4. Национална програма за по-пълно  обхващане  на учениците в задължителна 

училищна възраст, като се осигурят условия за достъп до образование на тези ученици   

без   разлика   по   отношение   на   етническа принадлежност, пол, произход и 

вероизповедание чрез създаване  на  възможност  за  всеки  да  се  обучава независимо 

от неговото местоживеене и икономическо положение   чрез   следните   оперативни   

направления:  

-        "Осигуряване   на   учебници   и   учебни   помагала   за учениците в I - VІІ клас в 

училището”  

-        "Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), включително млечно-

кисели продукти на всеки ученик в I - IV клас  

 

5.Участие в програма на МЗ „ Училищен плод“. 

                                                                        Срок: септември 

                                                                         Отг. директорът 

 

                                                                               Срок: през годината 

                                                                               Отг. Директорът 

6. НП  „Оптимизация на училищната мрежа“ 

                                                                               Срок: през годината 

                                                                               Отг. Директорът 

 

 

 

Приоритетно направление VІІ 

     Подобрения във външната и вътрешна среда на училището        

 

ЦЕЛИ: Подобряване състоянието на външната и вътрешна среда. Модернизиране и 

естетизиране  на училището. 

  

1.Създаване  на условия за съвременна  образователно - възпитателна дейност с 

учениците. 

                                                               Срок- началото на уч. година 

                                                                Отг. директорът  

2.Търсене на възможности за системно подобряване състоянието на вътрешната и 

външна среда.  

                                                

                                                 Срок- началото на уч. година 

                                                                 Отг. директорът  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетно направление VIII  



 

Осигуряване на широк спектър от дейности по интереси в следобедния блок ,  

извънкласни форми в свободното време на учениците и създаване на условия за 

тяхната личностна изява, инициатива и творчество 

     ЦЕЛИ   

1.  Създаване  на условия за разгръщане потенциала на учениците и надграждане на 

уменията им в дейностите по интереси в ЦОУП . 

2.  Усъвършенстване и ползване  на добри педагогически практики за работа с децата . 

3.  Развиване форми на ученическо самоуправление.  

4. Развитие на грамотността на членовете на групите. 

 

 ДЕЙСТВИЯ  
 

1     Осъществяване оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците чрез 

съдържателна учебно-възпитателна работа, свързана с училищни и извънучилищни 

мероприятия и дейности:  

-      състезания, екскурзии с учебно-възпитателна цел, участие в олимпиади, изложби, 

спортни форуми;  

-      отбелязване на тържествени събития от националния  и местен културен календар-

      подчертаване на националната и училищна символика – знаме, химн. 

Популяризиране на местните традиции;  

-      творческа “продукция”  в дейностите по интереси от ЦОУД ; 

 

                                                                        Срок :през годината 

                                                                        Отг. Учители ЦДО 

 -   участие в обявени регионални и национални конкурси и състезания. 

-   участие на ЦДО в  училищни състезания и изяви по четене  и драматизиране. 

 

                                                     Срок: според графика  

                                                     Отг. Учители ЦДО 

2. Осъществяване на активно взаимодействие с ДГ „Изворче“ , Кметство, Народно 

читалище“ Светлина – 1925“ и   с културните институции в гр. Смолян като форма за 

развитие и изява на интересите и възможностите на учениците.  

 

                                                               Срок: според календарен план  учителите в ЦДО 

                                                               Отг. Учители в ЦДО и директорът 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основно училище “Св.Св.Кирил и Методий” 
село Момчиловци, община Смолян, област Смолян 

: 03023-2226, 0877051371;   e-mail: ou_momchilovci@abv.bg 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

 

 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

  

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

І. ЦЕЛИ 

 

1. Развиване на системата за квалификация, преквалификация, непрекъснато  

обучение и контрол в съответствие с националната стратегия за развитие на 

педагогическите кадри 2014-2020    

 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 
  

1.Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите 

работещи в училището.  

2.     Продължаване/ Оптимизиране структурата / на изградената система за 

калификация.  

3     Повишаване на изискванията към работата на учителя.  

4.        Квалификация на учителите за работа с родителите и  ученици в риск от 

отпадане.     

 

ІІІ.   Д Е Й Н О С Т И: 

 

 

1.      Усъвършенстване на създадената  система за квалификация, повишаване личната 

квалификация от всеки учител или възпитател. Провеждане на въвеждаща, поддържаща 

и надграждаща квалификация на педагогическата колегия.  

2.      Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – проблемна 

група, практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа 

конференция, информация от библиотека, интернет.  

3.      Създаване на възможност за повишаване на постигнатата професионално-

квалификационна степен за всеки член на педагогическата колегия.  

4.      Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с 

допълнително материалното стимулиране предвидени във вътрешните правила за 

работна заплата.  

5.      Повишаване ефективността на педагогическия контрол. Повишаване на 

изискванията към работата на учителя чрез засилване на вътрешно-училищната 

контролна дейност.  

  6. Създаване на условия  за повишаване реалните резултати от обучението - засилване 

качеството  на предварителната подготовка, спазване задълженията произтичащи от 

ЗПУО, НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Обн. - ДВ, 

бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016  и вътрешните правилници и наредби.  

7.     Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни компютърни 

програми и изготвяне на продукти, предполагащи интегрирането на отделни предметни 

области и междупредметни връзки чрез интерактивни методи на преподаване и 

информационните технологии.  

.  

8.  Участие във всички форми за квалификация организирани на регионални ниво.  

9.  Квалификация на учителите за работа с деца и ученици в риск.  



10.  Създаване   и  използване   на  електронни  документи   от  задължителната  

училищна документация.  

11.  Активно участие в системата от стимули за повишаване на мотивацията на 

педагогическите кадри за професионално усъвършенстване и тяхната активност в 

развитието на иновативни практики.  

12.  Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол, чрез 

разработване на актуализирани оценъчни карти.  

13.  Усъвършенстване на условията и реда за провеждане на вътрешното оценяване, в 

това число квалификация на учителите за прилагане на нови форми за оценяване на 

знанията и уменията на учениците.  

14 Създаване на условия за квалификация на учителите за използване на различни 

форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание.  

15 Облекчаване на труда на учителя във връзка с попълване на училищната 

документация – подготовка и попълване на готови бланки и изготвяне на примерни 

планове. 

16. Участие в уебинари  /он- лайн / обучения.   

 

 

ІV. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

 
№ Вътрешноинституционална 

 

квалификация 

форма Време на 

провеждане 

Отговорник 

1 Подкрепа на начинаещи 

учители 

 

практикум периодично Председатели на 

МО, наставници 

2 Екипна работа  между 

училище и библиотеката в 

селото  

практикум Май 2020 Председатели 

МО на начални 

учители 

3 Запознаване  с мерките за 

защита на личните данни 

съгласно Регламент 

2016/679 

обучение септември 

2019 

Директор 

4 Интерактивни методи за 

обучение  

обучение Май 2020  Директор 

 
№ Извънучилищна 

квалификация 

форма Време на 

провеждане 

Отговорник 

1. Ефективно 

взаимодействие с 

родители 

Обучителен курс Юни 2020 директор 

2 Придобиване на IV ПКС обучение Юни 2020 директор 

 

 

 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 7 

10.09.2019г. 

 

 


