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ЗАПОВЕД № 61/10

ВА/

ПЛАН

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ 

„ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“,сДЕВЕНЕ 

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

I. Основни приоритети на регионално ниво:
1. Координация и ефективно взаимодействие на институциите във връзка с изпълнение на ПМС №100/08.06.2018 г. за Механизъма за 
съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна 
и училищна възраст в област Враца. 1
2. Методическа подкрепа за поетапното въвеждане на новото учебно съдържание, учебни програми и учебници в I,II,III,V,VI, VII, VIII и IX 
класове;
3. Прилагане на ефективни мерки за повишаване на учебните резултати на учениците с акцент върху грамотностга и математическите 
компетентности;
4. Повишаване подготовката на ръководните екипи и педагогическите специалисти за ефективно прилагане на Закона за предучилищното и 
училищно образование и държавните образователни стандарти в конкретна среда, съобразно потребностите на учениците; 
Квалификационно -  методически дейности, основани на обмен на добри практики и практическо приложение.
5. Подобряване на качеството на професионалното образование и осигуряване на условия за по-ефективни връзки с бизнеса за поетапно 
влизане на дуалната система на обучение и подготовка на областната образователна система за държавния план -прием за учебната 
2019/2020 г.;
6. Методическо подпомагане и предприемане на действия по превенции на негативни прояви и за засилване на сигурността в 
образователните институции;
7. Подкрепа, координация и контрол при реализиране на приобщаващото образование в образователните институции и изпълнение на 
областната политика за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците от област Враца.Предлагане на разнообразни възможности 
за извънкласни дейности и изяви за учениците чрез националните и регионални системи от олимпиади и състезания, и чрез проекти.
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II. Приоритети в дейността на училището:
Обединено училище ”Св. Св. Кирил и Методий” се намира в малко населено място-с. Девене, на 25км от гр. Враца. За учебната 

2018/2019г. в училището се обучават 137 ученика от е. Чирен, е. Три кладенци , е. Девене, е. Фурен ,както и от гр. Враца в дневна 
форма на обучение, 5 ученика в самостоятелна форма и 2 ученика-в индивидуална форма на обучение.. От общия брой ученици, 95% 
сг от ромски произход. Много нисък социален статус нт семействата, особено на многодетните. Родителите са трайно безработни и 
нямат възможност за закупуване на най-необходимите ученически пособия като тетрадки и химикалки. За индивидуални учебни 
помагала по предметите изобщо не може да се говори. Голям процент от родителите са неграмотни, за тях образованието никога не е 
било приоритет, което оказва негативно влияние и върху мотивацията за образованост на техните деца. Често децата са използвани за 
работа в помощ на семейството, както и за отглеждане на по-малките деца в семейството. В конкретни ситуации на не посещаване на 
учебните занятия от ученици, търсим съдействието на кметовете на с. Девене-Николай Мицов и на с. Три кладенци-С. Симеонов, с 
които провеждаме срещи с родителите на проблемните ученици
Постиженията и добрите резултати , постигнати в училището през предходната учебна година :

• Желанието на училищния екип да промени негативното отношение на някои родители към училището като институция, която 
работи за бъдещото изграждане и реализиране на техните деца.

• Отговорно отношение към ОВД, с цел повишаване на резултатите от НВО в четвърти и седми клас, поради което НВО VII клас 
резултатите са по-високи от предходната учебна година.

• Реализиране на оптимална връзка между Задължителната подготовка, избираеми учебни часове и факултативни дейности с цел 
удовлетворяване на индивидуалните потребности, заложби и способности на учениците;

• Осъществена бе активна дейност по проекти, която доведе до успешна интеграция на учениците от етническите малцинства, 
удовлетворяване на индивидуалните потребности, заложби и способности на учениците;

• Изграждане на приветлива и естетична материално-техническа база, която ще утвърди престижа на училището.
• Публични изяви на учениците в общински и областни инициативи-участие в музикални фестивали, конкурси по изобразително 

изкуство, спортни празници и състезания
В училището се сформира толерантно отношение към учениците със СОП. Осъществява се съвместна работа между преподавателите 
по учебни предмети и ресурсен учител. Обособен е ресурсен кабинет . В него се извършва индивидуална, самостоятелна и групова 
работа. Провеждат се периодични срещи и разговори с родителите на учениците със СОП.
Учителският екип се състои ог 10 учители,3 учители на група, 1 педагогически съветник и 1 директор. От тях 9 са с ОКС „Магистър”, 1- 
с ОКС "Бакалавър” и 1-„Професионален бакалавър „.От тях 1-с V , 3 са с IV ПКС и 2-с II ПКС.
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В училището са сформирани 3 сборни полуинтернатни групи. Особено полезно е целодневното обучение за учениците, които 
пътуват от другите населени места-гр. Враца, с. Чирен, с. Фурен и с. Три кладенци, тъй като учениците се вземат сутрин от домовете и 
се връщат вечер с подготвени уроци, без чанти.
В Полуинтернатната група учителят:

» Подпомага учениците лрк усвояване на преподадения учебен материал.
• Организира цялостния режим, като се грижи за храненето, почивката и хигиената на децата.
• Организира свободното време на учениците. Чрез дейности с различна насоченост / физически, умствени, музикални, 

художествени/ развива способностите им.
• Планира и осъществява състезания и културни мероприятия.

Полуинтернатните групи са помощ за учителя, тъй като учениците имат нужда от прилагане в практиката на усвоените знания. Те са 
необходимост и за родителя и са важна част от израстването на децата като личности. Учениците се различават по своите 
интелектуално-познавателни качества. Някои се справят добре с учебния материал, ориентират се бързо и могат да работят 
самостоятелно, други се справят по-бавно.
Обхващат се и лицата, които са прекъснали обучението си и са заявили желание да се явяват в самостоятелна форма на обучение. 
Срещнати проблеми и трудности:

• В училището учениците са от малцинствен произход от социално-слаби семейства, с които се работи трудно поради липса на 
заинтересованост и контрол от страна на родителите им. Част от тези деца недобре владеят български език, имат слаба 
■мотивация за учебен труд, което е проблем за педагогическият колектив.

• Основните им трудности са свързани с подготовката на уроците по Математика и БЕЛ. Някои се справят добре с учебния 
материал, ориентират се бързо и могат да работят самостоятелно, други се справят по-бавно.

• Поради не усвояване на учебният материал има оставени ученици на поправителни изпити от прогимназиален етап на обучение. 
За да се отстранят пропуските преподавателите изготвят учебни програми по съответните предмети с които да се работи през 
лятото. Определят се часове за консултации на ученици и родители през учебно време.

• Допускане на неизвинени отсъствия, арогантно поведение със съученици и учители, рушене на училищно имущество и 
дисциплина в часовете и извън тях.

• За решаване на тези проблеми училищното ръководство търси допълнителни финансови средства по национални и европейски 
програми. Търсят се партньорство с неправителствени организации.

Възможностите, които до този момент не са оползотворени:
От учебната 2016/17 година е назначен педагогически съветник, работещ с проблемните ученици и техните родители.
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Създаден е Обществен съвет към училището, който подпомага привличането на родителите да участват активно в училищните 
мероприятия.

• По-тясна връзка с НПО и културните институции и работа по проекти.
Рискове и опасности, които биха могли да повлияят неблагоприятно за бъдещето развитие на училището:

• Ежегодната миграция на семействата на учениците.
• Движението на учениците и техните семейства от едно населено място в друго, което води до неизвинени отсъствия и отпадане.
• Демографски срив.

ПРИОРИТЕТИ в училищната политика за учебната 2018 / 2019 г.
Въз основа на приоритетите в дейността на РУО - Враца и Националните цели, съгласно Националната програма за развитие 

България 2020,училищната политика на Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий” село Девене, община Враца, ще включва 
следните приоритети:
1 .Ефективна образователна политика за подобряване на качеството на образование и осигуряване на равен достъп и пълноценна 
социализация на всички деца и ученици.
2.Разработване на училищна програма за повишаване резултатите от НВО ,с акцент върху грамотността и математическите 
компетентности, съобразена с регионалните приоритети на РУО-Враца за учебната 2018/2019 година.
3.Обединяване усилията на институциите за постигане на по-висока степен на обхват и задържане на учениците в риск от напускане на 
образователната система и намаляване на безпричинните отсъствия и сътрудничество със родителите, като се прилага Механизмът за 
съвместна работа на институциите.
4.Методическа подкрепа за поетапното въвеждане на новото учебно съдържание, учебни програми и учебници в 1,11,III,V,
V I, VII, VIII и IX класове;
5.Осигуряване подкрепа на професионалното образование и създаване на условия за развитие на личностни и професионални знания и 
умения през целия живот, и условия за по-ефективни връзки с бизнеса.
б.Организиране изпълнението на държавната политика, свързана с квалификацията на педагогическите специалисти - планиране, 
координиране и контрол на дейностите за повишаване квалификацията им. Стимулиране на обмен на добри практики, партньорство и 
практическо приложение, методическа подкрепа на млади и новоназначени учители.
7. Участие в създаването и реализирането на училищната политика за подкрепа за личностно развитие на учениците в училището.
8. Информираност, координация и взаимодействие между институциите в системата на училищното образование. Ефективно 
функциониране на Обществения съвет към училището.
9. Участие в образователни проекти и програми, организирани от национални и регионални системи.
10. Предприемане на действия за превенция на агресията и засилване на сигурността в училище.
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№ Дейност по Срок Индикатори за изпълнение Отговорник Забележка

Мерна

единица

(брой,

процент

Базова

стойност

Целева

стойност

1. Изпълнение на плана за 2018-2020 г. по Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 
система (2013 -  2020)
1.1. Осигуряване на 
условия и подкрепа на 
целодневното обучение.

17.09.18г. Входяща, 
изходяща, 
диагностика 
и НВО

От бюджета на 
училището

100% Преподавателите

1.2 Проследяване ефекта за 
провеждане на 
самоподготовката, като 
средство за подобряване 
качеството на ОВП

м.02.19г. и 
м:05.19г.'

Междинна и
изходяща
диагностика

Не е
необходимо
финансиране

0 Пенка Димитрова

1.3 Отчитане на 
резултатите на ПС

м.02.19г. и 
м.07.19г.

Анализ на УВР Не е
необходимо
финансиране

0 Пенка Димитрова

1.4 Осигуряване на 
безплатни учебници за 
учениците от I до VII клас

17.09.18г.
Входяща и 
изходяща 
диагностика, 
НВО

Не е
необходимо

0 Преподавателите

1.5 Анализиране на 
допуснатите пропуски в 
ОВП и отчитане на 
индивидуалните 
особености и набелязване 
мерки за мотивация за 
учене

м.10.18г.

м.07.19г.

Картотека по 
класове

Не е
необходимо

0 Преподавателите
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1.6 Изготвяне на картотека 
по класове и учебни 
предмети с конкретните 
пропуски в усвояването на 
ДОС

м.10.18г. Входяща 
диагностика и 
НВО

Не е
необходимо

0 Директор

1.7 Изготвяне и 
утвърждаване на график за 
допълнителна работа

м.09.18г. Изходяща
диагностика,
НВО

Не е
необходимо

0 Преподавателите

1.8 Провеждане на 
допълнителна работа с 
изоставащите ученици през 
ваканциите и през учебната 
година

м 10.2018 г. 

м.09.2019г.

Декларации От бюджета на 
училището

100 Директор

1.9 Поддържане в актуално 
състояние на банката кадри 
за заместване на 
отсъстващите от учебни 
занятия учители по мярка 
„Без свободен час“

Постоянен Заповед на 
директора

От МОН 100 Ръководството и 
ПС

1.10 Осигуряване на 
стипендии-социални и за 
отличен успех на 
учениците 8-10 клас.

Първи и 
втори
учебен срок

Входяща и 
изходяща 
диагностика, 
НВО

Не е
необходимо

0 Преподавателите

2. Изпълнение на плана за реализация на Стратегия за ефективно прилагане на инс 
и науката (2014-2020г.)

юрмационните и комуникационните технологии в образованието

2.1 Използване на 
публикувани в интернет 
текстови материали: 
лекции, програми, 
бележки, списъци с 
препоръчителна 
литература; мултимедия, 
видео и аудиозаписи за 
съответното направление.

Постоянен Интерес у 
учениците да 
участват 
активно в 
учебния процес

Не е
необходимо

0 Преподаватели

2.2 Оценяване с помощта Постоянен Проверка на Не е 0 Преподаватели
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на компютър: тестове, 
утвърдени с подпис и печат 
на Директора.

знанията необходимо

2.3 Комуникация, 
осъществявана чрез 
компютър: електронна 
поща, интернет 
конференции, виртуално 
пространство за 
комюникета и съобщения.

Постоянен Повишаване 
качеството на 
образованието 
и
информираност 
за новостите

Не е
необходимо

0 Преподаватели и 
Ц.Николова

2.4. Дигитално-медийна 
грамотност на учениците в 
Час на класа на 
тема:„Електронно 
управление и медийна 
грамотност“.

Постоянен Повишаване 
качеството на 
образованието 
и
информираност 
за безопасен 
интернет.

Не е
необходимо

0 Преподаватели

3. Изпълнение на плана по Националната стратегия за учене през целия живот (след приемането му от МС)
3.1 .Информационно 
осигуряване,брганизацион- 
но-координираща и 
методическа подкрепа във 
връзка с популяризиране на 
възможностите за задочна 
и самостоятелна форма на 
обучение.

Постоянен Брой записани От бюджета 0 Преподаватели

•

3.1 Посещения в различни 
фирми, които предлагат 
работни места по 
професията, изучавана в 
училище.

м.05.2019г. Брой ученици От бюджета 0 Класният 
ръководител на 
VII клас

3.2 Изготвяне на 
презентации от учениците

м.04.2019г. Брой ученици Не е
необходимо

0 Учител група VII 
клас
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във връзка с харесваната от 
тях професия.
3.3 Презентация на тема:
” Запознаване е професии 
необходими за бизнеса в 
Северозапада”и участие в 
инициативи в Световната 
седмица по 
предприемачество.

м.03.2019г. Брой ученици Не е
необходимо

0 Класният 
ръководител на 
VII клас

4. Изпълнение на плана за действие (2015 -  2020)
по Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (20 5 -  2020)
4.1. Откриване на учебната 
година

17.09.2018 Брой ученици От бюджета 100 Н. Георгиева 
П. Димитрова

4.2 Антиспин кампания м.12.2018г. Брой ученици Не е
финансирано

0 Мед. фелдшер

4.3. Коледни тържества м. 12.2018г:/ Брой ученици От бюджета 100 Класните
ръководители

4.4. Нац. Състезание „Знам 
и мога” за IV кл.

,м.01.2019г. Брой ученици Не е
финансирано

0 А. Мицева

4.5. Вредата от алкохола- 
беседа в ЧК

м.02.2019г. Брой ученици Не е
финансирано

0 Мед. фелдшер

4.6. Отбелязване на 
годишнина от обесването 
на Васил Левски

м.02.2019г. Брой ученици Не е
финансирано

0 Ц. Николова 
А. Цветкова •

4.7. Изложба на мартеници. 
Посещение в ДГ в Девене, 
с. Три кладенци и с. Чирен- 
„Да подарим мартеничка”

м.03.2019г. Брой ученици От бюджета 100 А. Мицева

4.8. 3-ти март -национален 
празник

м.03.2019г. Брой ученици Не е
финансирано

0 А. Цветкова 
Ц. Николова

4.9. Празник на буквите м.04.2019г. Брой ученици От бюджета 0 Н. Георгиева
4.10. Великден-изложба на 
великденски яйца

м.04.2019г. Брой ученици Не е
финансирано

0 А. Цветкова и 
учителите в група

4.11. Празничен концерт по м.05.2019г. Брой ученици От бюджета 0 Директор,
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случай Патронния празник учители,
охрана

4.12. Ежемесечни срещи на 
УКБППМН с ученици, 
склонни към 
агресия

Постоянен Брой учители Не е
финансирано

0 П. Димитрова, 
М. Ангелова и 
класните 
ръководители

4.13. Подобряване на 
системата от дежурства в 
училище,с оглед 
обхващане на местата,на 
които може да се извършва 
тормоз.

Постоянен Брой ученици Не е
финансирано

0 Ц. Николова

4.14.Провеждане Празник 
на математиката в първи 
клас.

м.02.2019г. Брой
участващи
ученици

Не е
финансирано

0 Н.Георгиева

5. Изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 -  2020)
5.1. Участие в Общински 
ученически състезания .

Постоянен Брой
участващи
ученици

От бюджета 100 Преподавателите

5.2 .Участие в инициативи 
свързани с четенето 
организирани от 
библиотеки, музей и 
детски градини във връзка 
с Националната седмица на 
четенето.

м.Ю-
м.12.2018г.

Брой
участващи
ученици

От
организираща 
та институция

100 Класни
ръководители,учи 
тел по БЕЛ и 
учители на групи

•

5.3. Участие в Национален 
конкурс за стихотворение и 
есе “Живеем в земята на 
Ботев“ .

м.05.2019г. ' Брой
участващи
ученици

От бюджета 100 П. Димитрова

5.4 .Състезание: „Чети! 
Сподели ! Бъди крачка 
напред!” между учениците

м.04.2019г. Брой
участващи
ученици

Не е
необходимо

0 Преподавателите 
от начален етап
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от начален етап.
5.5.Диагностика за 
установяване нивото на 
базовата и функционалната 
четивна грамотност на 
учениците от I до VII клас.

м.10.2018г. Входяща
диагностика

Не е
необходимо

0 Директор, 
начални учители и 
учител по 
Български език и 
литература

5.6. Решаване на задачи и 
тестове от Р18А за развитие 
на възможностите на 
учениците за справяне със 
специфични изисквания.

Постоянен Резултати от 
НВО

Не е
необходимо

0 Преподаватели по 
предмети

6. Изпълнение на плана за 2018-2020 по Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в република България за периода 
2015-2020 г. (кариерно ориентиране за всички образователни институции)

6.1 .Съвместна работа с 
Кариерен център гр. Враца 
за професионалната 
ориентация на учениците

Постоянен Брой
участващи
ученици

Не е
необходимо

0 Класните 
ръководители и 
специалисти от 
Кариерен център

6.2.Беседи и презентации в' 
час на класа за мотивиране 
на учениците при избора на 
професия.

Постоянен Брой
участващи
ученици

Не е
необходимо

0 Класните
ръководители

6.3. Приемственост между 
VII и VIII клас, относно 
професионалната 
подготовка

м.03.2019г. Ученици от VII 
и VIII клас

Не е
необходимо

0 С. Панова
•

6.4. Популяризиране на 
обучението по 
предприемачество чрез 
обмяна на добри практики- 
Урок в Г/клас.

м.04.2019г. Брой
участващи
ученици

Не е
необходимо

0 А.Мицева

7. Училищни инициативи за повишаване ефективността от взаимодействието на институциите в изпълнение на ПМС 100/08.06.2018 г.
7.1. Изготвяне на График за 
работа на екипа по

м.09.2018г. Брой заседания Не е
необходимо

0 С. Панова и 
М. Ангелова
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Механизъма за обхват.
7.2.Взаимодействие между 
отделните институции за 
изготвяне на регистър на 
децата в риск.

м.10.2018г. Брой ученици От бюджета 100 С. Панова и 
М. Ангелова

7.3 .Организиране и 
провеждане на 
квалификационни 
дейности, свързани с 
ефективните подходи и 
методи за решаване 
проблема с отсъствията/ 
след участието във форума 
за обмяна на добри 
практики/.

м.03.2019г. Педагогически 
те специалисти

Не е
необходимо

0 С. Панова

8. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование за 2018 и 2019 г.
8.1.Привличане на 
незавършили средното 
образование за завръщане в ■ 
образователната система

м.09.2018г.
/

Брой ученици 0 0 Училищно 
ръководство и 
преподаватели

8.2. Работа по 
Националната програма 
„Без свободен час“, Модул 
„Без свободен час в 
училище“

м.12.2018г. Декларации От бюджета на 
училището

100% Мая Ангелова

•

8.3.Организиране и 
провеждане на НВО - 7 
клас

м.06.2019г. Брой ученици От бюджета на 
училището

100% Директор и 
комисии

8.4. Дейности по модул 
„Музеите като 
образователна среда“.

Съгласно 
сроковете на 
програмата

Брой ученици и 
учители

От бюджета на
националната
програма

100% Ц.Василева Кандидатстващо е по 
модула и се очаква 
резултат.

8.5.Дейности по модул 
„Добри практики за 
взаимодействие на

Съгласно 
сроковете на 
програмата

Брой родители От бюджета на
националната
програма

100% П.Димитрова Кандидатстващо е по 
модула и се очаква 
резултат.
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образователните 
институции с родителите“.

9. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми
9.1.Мотивиране на 
учителите за 
кандидатстване по проекти 
и програми.

Срок,
съгласно
съответен
проект

Екип по 
проекта от 
училището

Не е
необходимо

100% Директор

10. Училищни дейности за развитие, функциониране и усъвършенстване на образователната институция, за превенции, за приобщаващо 
образование.
10.1.Училищни дейности за зазвитие, функциониране и усъвършенстване на об разователната институция
10.1.1.Реализиране на 
дейности за формиране на 
знания и умения за 
здравословен начин на 
живот.

-Здравни беседи;
-Дискусии с 

представители на здравни 
организации

-Обучения;

постоянен Брой ученици- 
участници 
Брой родители

Не е
необходимо

0 Учител по 
биология и 30, 
мед. фелдшер

10.1.2. 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 Стандартите.

постоянен Брой ученици- 
участници 
Брой родители

Не е
необходимо

0 Класните
ръководители и
педагогическият
съветник •

10.1.3. Координиране 
училищните дейности с 
РЦПППО-Враца по 
осигуряване на обща и 
допълнителна подкрепа на 
учениците

постоянен ЕПЛР Не е
необходимо

0 Екипите
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10.2.Дейности по превенции на негативни прояви.
10.2.1Изготвяне на 
училищен механизъм и 
изпълнението му за 
противодействие на 
училищния тормоз между 
учениците и алгоритъм за 
неговото прилагане. 
Реализиране на училищни 
инициативи.

Уч. 2018/ 
2019 г.

Педагогически
специалисти

Директор

План на 
комисиите

Анализ на
постигнатите
резултати

0 Педагогически
специалисти

Директор

8.2.Създаване на регистър 
на учениците от 
училището, които са 
застрашени от насилие и 
тези, които упражняват 
насилие съгласно 
Механизма за тормоз.

Уч. 2018/ 
2019 г.

Класните
ръководители

Регистър 100 Педагогически
специалисти

8.3.Провеждане на беседи в 
ЧК с цел запознаване на 
учениците с различните 
видове насилйе и начините 
за реагиране в рискови 
ситуации.

Постоянен Класните
ръководители

План на ЧК 100 Педагогически
специалисти

10.3 .Дейности за приобщаващо образование.
10.3.1 Идентифициране на 
ниво училище на децата и 
учениците, които се 
нуждаят от предоставяне 
на обща подкрепа за 
личностно развитие и 
планиране на адекватни и 
ефективни мерки и 
дейности

В началото 
на всяка 
учебната 
година

Брой ученици Не се изисква
целево
финансиране

0 Директор,
педагогически
специалисти

10.3.2. Осигуряване на 
педагогически съветник в

Брой-
Педагогически

Бюджета на 100 Директор
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училището за оказване на 
квалифицирана и 
навременна превантивна 
подкрепа на учениците от 
уязвими групи

специалисти училището

10.3.3 Организиране на 
допълнително обучение на 
ученици по учебни 
предмети БЕЛ и 
математика за 
преодоляване на 
обучителни трудности в 
рамките на 10 учебни часа.

м.09.2018г. Брой
проведени 
срещи и 
консултации

Не се изисква 100 Педагогически
специалисти

10.3.4. Консултиране 
относно възможностите за 
професионално 
образование и реализация • 
на ученици със СОП

2019 г. / Брой ученици- 
участници;

Брой учители- 
ръководители;

Не се изисква 0 Педагогически
специалисти

10.3.5.Дейности по 
превенция на насилието и 
преодоляване на 
проблемното поведение.

Учебна
година

Брой ученици Не се изисква 0 Екип,педагоги
чески
съветник,класни 
ръководители и 
главен учител

11. Училищни мерки за намаляване на административната тежест в дейността на педагогическите специалисти.
11.1 .Попълване на 
документацията през 
електронни устройства с 
електронен подпис.

Постоянен Брой
документи

Не се изисква 0 Директор

11.2. Взаимодействие Постоянен Брой Не се изисква 0 Директор и
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между отделните 
институции и родителите 
по електронен път

документи класни
ръководители

12. Реализиране и утвърждаване на училищния и държавния план-прием
12.1. Запознаване с 
Наредба за кандидатстване 
с прием след 7 клас

м.02.2019г. Брой родители 
и ученици

Не е
необходимо

0 Директор и класен 
ръководител на 7 
клас

12.2. Организиране на 
дейностите за реализиране 
на приема в 7. клас-в 
дневна форма на обучение

м.04.2019г. % 0 100%
от дейностите

Преподаватели

12.3. Участие в работните 
съвещания с директори на 
профилирани, 
професионални гимназии, 
средни училища и 
обединените училища във 
връзка с държавния план- 
прием за учебната 2018/19г

м.12.2018г.
м.03.2019г.

Брой
участници

Не е
необходимо

0 Директор

12.4.Провеждане на 
анкетно проучване за 
професионална насоченост 
на учениците

м.12.2018г.
м.04.2019г.

Брой
анкетирани

Не е
необходимо

0 Класен
ръководител VII

13. Организиране на дейностите по провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания
13.1.Разясняване на 
организацията за НВО на 
родителите и учениците

м.04.2018г. Брой родители 
и ученици

Не е
необходимо

0

13.2. Организиране и 
провеждане на НВО 4 и 7 
клас

м.05.2019г. 
м.06.2019г. *

Брой ученици От бюджета 100 Директор и 
комисията

13.3. Оценка и проверка на 
писмените работи

м.05.2019г. Брой писмени 
работи

От бюджета 100 Комисия по 
оценяване

14. Организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания.
14.1 .Национално състеза
ние

По график Брой ученици От бюджета 100 Директор и 
комисията
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„Знам и мога” за IV клас
14.2. Участие в Общински 
ученически олимпиади и 
състезания.

По график Брой ученици От бюджета 100 Директор и 
комисията

15. Организиране на дейности по Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, Националния спортен календар на МОН и 
дейности на училищно, общинско и регионално ниво.
15.1. Ден на Земята 22.04.2019г. Брой ученици Бюджета на 

училището
100 Преподавател по 

Биология и 30

15.2.Ученически игри
Вътрешно
училищен
м.10.2018г.
м.06.2019г.

Брой ученици- 
участници

Не е
необходимо

0 Класните
ръководители и
преподавателите
поФВС

15.3.Участие в 
международен конкурс 
„С очите си видях бедата“.

30.04.2019г. Брой ученици- 
участници

Не е
необходимо

0 Преподавателите 
по изобразително 
изкуство и 
учители в ЦОУД

16. Дейности по изпълнение на специфични училищни приоритети.

16.1.Реализиране на 
дейности за формиране на 
знания и умения за 
здравословен начин на 
живот. - -Здравни 
беседи;

-Дискусии с 
представители на здравни 
организации

-Обучения;

Постоянен Брой ученици- 
участници

Не е
необходимо

0 Учител по 
биология и 30, 
мед.фелдшер

16.2.Провеждане на 
разяснителна кампания 
сред родителите на общи

Постоянен Брой
участници

Не е
необходимо

0 Учител по 
биология и 30, 
мед.фелдшер
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родителски срещи за 
механизма за осигурен 
достъп до учебната 
документация, техните 
права и задължения спрямо 
ЗПУО и Стандартите.

16.3.Планиране и 
реализация на дейности за 
активно участие на 
родителите в 
организираните от 
училището извънкласни 
дейности.

Коледно тържество
5

Празници ; 
Училищни 
изложби;
Дискусии за’ 
превенция на 
агресията и 
насилието

Постоянен

(
/

Брой
участници

1

Не е
необходимо

0 Класните
ръководители и
педагогическият
съветник

16.4. За всички дейности по 
организирано извеждане на 
учениците от населеното 
място на училището се 
изисква информирано 
съгласие на родителя. 
Редът за получаване 
на информирано съгласие, 
местата на съхранение и 
отговорните лица се 
определят в ПДУ

Постоянен Брой
участници

Не е
необходимо

0 Ръководителите 
на групи
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ОБЕДИНЕНО УЧИЛИШЕ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИИ”
СЕЛО ДЕВЕНЕ.ОБШИНА ВРАЦА 'ЩШ

УТВЪРЖДАВАМ:|
ВАНЯ ЙАЙМОВ/

ДИРЕКТОР НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ 
”СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИ} 

СЕЛО ДЕВЕНЕ, ОБЩ ША ВРА
V

Г О Д И Ш Б Н  П Л А Н
за квалификация на педагогическия персонал

В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
СЕЛО ДЕВЕНЕ,ОБЩИНА ВРАЦА 

за учебната 2 0 1 8 /2 0 1 9  ГОД.

Приет на заседание на ПС с Протокол № 10 / 03.09.2018 г



/

Директор Ст. учител Учител Педагог, съветник Учител ЦОУД Главен учител Всичко:

1 8 1 1 3 1 15

А / ЦЕЛИ:
1. О сигуряване н а  комплекс от условия за  устойчиво качество във всички аспекти  на образователно- 

възпитателната дейност в училищ ето като част от общото м одернизиране н а  образователния процес.
2. П овиш аване н а  научната, педагогическата и м етодическата подготовка и създаване н а  м отивация за  

сам оразвитие и самоусъвърш енстване н а  учителите и възпитателите.
3. О сигуряване н а  съответствие меж ду социалната практи ка , потребностите н а  образователната систем а и 

равнищ ето н а  проф есионалната компетентност н а  педагогическите специалисти.
4. У съвърш енстване н а  компетенциите, пром яна и развитие н а  проф есионалните нагласи и ценности.

Б/ПРИОРИТЕТИ:

1 .Предлаганото обучение от училището д а  е съобразено с интересите н а  учениците като потребители н а  услугата.
2 .Е ф ективност на оценяването като гаран т за  качеството н а  образователния продукт-традиции и новаторство.
3 .О сигуряване на по-голяма практи ческа приложимост н а  обучението и ориентирането му към конкретни 
резултати.
4. Засилване н а  възпитателната работа с учениците,застраш ени от отпадане.
5. П овиш аването н а  к вали ф и кац и ята  в полза н а  кариерното развитие н а  учителите.
6. П одобряване качеството н а  образованието.

Състав н а  педагогическия персонал през учебната 2018 /  2019 год. в училищ ето :

2



1/ПОТРЕБНОСТИ:

1 .1. С амоусъвърш енстване чрез вътреш на система за  квалиф икация.
1.2. У съвърш енстване м етодиката н а  организация, планиране и преподаване н а  определен учебен предмет;
1.3. И нф орм ация и създаване н а  връзки и контакти  меж ду училищ ето и останалите структури на 
образователната система.
1.4..Участие в квалиф икационни форми.
1.5.Приложение н а  съвременните тенденции в п роверката  и оценката н а  зн ан и ята  н а  учениците.

2/МЕТОДИ:

1. Наблюдение
2. Анкети
3. Самоанализ и оценка н а  личните компетенции.
4. Проучване н а  п азар а  н а  предлагането

1/ФОРМИ- самообразование, педагогически съвет, работни срещ и, тренинги и практикум , лекции, дискусии, 
открити практики .
2 /МОТИВИ- повиш ените изисквания н а  образователната система; усъвърш енстване организацията н а  УВР и 
м етодиката н а  преподаване; вътреш ната необходимост от повиш аване н а  квали ф и каци ята; ф инансова 
стабилност и зап азван е  н а  работното място;

л
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1. О птимизиране и усъвърш енстване н а  педагогическата дейност н а  учителите.
2. Е ф ективност и приложимост при работата за  повиш аване интереса н а  учениците към ученето и 

подобряване н а  ум енията и компетенциите им.
3. Подобряване н а  качеството н а  образователно-възпитателния процес.
4. Д иф еренцирано стимулиране н а  труда на педагогическите кадри.

1 / ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ:

Посещение на септемврийските съвещания на учителите . Начални учители-1 
Учители 5-9 кл.

Съгласно графика 
РУО'

Избор на председатели на МО -  работна среща 2 ак.ч Целият педагогически персонал:
4 МО:

- на началните учители
- на учители,преподаващи хуманитарни 

науки |
- на учители,преподаващи природни наум
- на учители ЦОУД

м. 09.2018 г.

Изготвяне на планове за квалификационната дейност на МО. 
Работна среща. 2 ак.ч

Председатели на МО м.09.2018 г.

Изготвяне на портфолио на ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА 
дейност/хартиен и електронен носител/

Учители и Учители ЦОУД постоянен

Запознаване с промените в ДОС и други нови нормативни 
документи -  работна среща. 2 ак.ч

Членовете на МО
постоянен

Класният ръководител -  ключов фактор за придобиване на 
социални , граждански и интеркултурни компетентности и н а Анжела М ицева, Силвия Панова м. 10.2018 г.
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компетентности , свързани със здравето и поддържането на 
устойчива околна среда при учениците.Работна среща .
2 ак. ч
Съгласуване на критериите на учителите за
оценка на знанията и уменията на учениците .Усъвършенствуване на 
изпитните материали за вътрешно оценяване.-практикум 2 ак.ч

Председатели на МО м. 10.2018 г.

Анализ на резултатите от проведена диагностика на 
учениците от първи клас, от входно ниво по предмети и 
набелязване на мерки за предотвратяване на пропуските. 
Работна среща.
2 Як.ч

Пенка Димитрова м. 10.2018 г.

Споделяне на добри практики по темата : „Дейностите в часовете 
по допълнителна и консултационна работа.“ 2 ак . ч.

Председатели на МО м. 12.2018 г.

Противодействие на училищния тормоз между деца и ученици в 
училището - педагогически диалог 2 ак.ч

Мая Ангелова м .12.2018 г.

Проучване на желанията на учителите за участие в квалификационни 
форми-анкети.

Пенка Димитрова постоянен

Споделяне на опит с учителите ,преподаващи в прогимназиален 
етап,е цел осигуряване на плавен преход от четвърти в пети клас. 
Добри практики.2 ак.ч

Класни ръководители IV и V кл.

I  У

м.02 2019 г.

Методи при подготовката на ученици за участие в състезания , 
олимпиади и национални конкурси .Добри практики. 2 ак.ч

А.Мицева ,Ц.Евтимова,П.Димитрова, 
Ц.Драганова

м. 02. 2019 г.
мм

Изготвяне на анализи на резултатите от 1-вия учебен срок. 
Набелязване на мерки за повишаване на успеваемостта.-работна 
среща 2 ак.ч

Пенка Димитрова м.02.2019 г

Иновативни модели на взаимодействие между учители- ученици- 
родители.-работна среща 2 ак.ч

Класни ръководители първи -  девети клас м. 03. 2019 г.

Открити практики по самоподготовка в начален етап. 2 ак.ч
Членовете на МО на Учители ЦОУД м.03.2019 г.

Предизвикателства в работата на училищния екип в мултикултурна Председатели на МО м.03.2019 г.



среда - беседа. 
2 ак.ч

Осигуряване на информационни бюлетини за участие на учителите в 
квалификацион ни форми за повишаване на квалификация та и 
придобиване на професионално-квали фикационни степени.

Председатели МО постоянен

Открити практики по самоподготовка в прогимназиален етап 2 а к .Ч
Членовете на МО на Учители ЦОУД м.04.2019 г.

Изготвяне на анализи на резултатите от постиженията на учениците 
през първия и втория учебни срокове. Определяне на основните 
проблеми и представяне на предложения за решаването им.
Работна среща.. 2 ак.ч

Всички учители

м.06. 2019 г

Методи при подготовката на ученици за участие в състезания , 
олимпиади и национални конкурси.Работна среща. 2 ак.ч

Председателите на МО постоянен

Повишаване качеството на обучението.Подготовка на учениците за НВО 
IV и VII клас . Работна среща 2 ак.ч

П. Димитрова ,Ц. Евтимова А Мицева, м 06. 2019 г.

Самооценяването на институцията като процес от системата за управление 
на качеството в образователните институции Лекция 2ак.ч.

Пенка Димитрова , Нонка Георгиева ,
I ' /

Мая Ангелова м.06.2019 г.
-

Попълване и представяне на лична квалификационна карта от всеки 
учител за отчитане на резултати от годишен квалификационен процес..

Председатели МО м.06 .2019 г.



V
2 /ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ:

Квалификация за придобиване на квалификационни кредити по програми на организации;
Участие във форми за квалификация и методическа подкрепа , организирани от РУО , МОН и общините.

1.
Участие на педагогическия екип в организираните 
от РУО на МОН Враца семинари,форуми и срещи,с 
цел повишаване на квалификацията им.

РУО Враца Екип

2.
Участие на директора в квалификационни форми за 
развитие на управленските компетенции.

НИОКСО
РААБЕ
Др.обучителни организации

Директор

3.
Повишаване на ефективността на образованието и 
обучението в начален , прогимназиален и 
гимназиален етап чрез организиране и участие на 
квалификационни курсове.

обучителни организации
Училищен екип

Сумата, предвидена за  квали ф и каци я за  календарните 2018  г и 2019 г..-1%  от средствата за  работна заплата
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Изпълнението н а  плана се контролира от ди ректора  и главния учител. Приоритетно значение за 
квали ф и каци я им ат обученията, засягащ и повиш аване н а  професионалните компетенции н а  учителите с пряко 
приложение в работата им в учебните часове от училищ ния учебен план. .

М ониторингът по изпълнението му се извърш ва целогодишно. Отчет по изпълнение н а  Плана за 
осъщ ествени квалиф икационни  дейности се извърш ва н а  заседание н а  ПС.

ВАНЯ КЛИМОВА
ДИРЕКТОР НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ 
"СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 
СЕЛО ДЕВЕНЕ,ОБЩ ИНА ВРАЦА



\

ОБЕДИНЕНО УЧ И Л И Щ Е" СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И М ЕТОД ИЙ", СЕЛО ДЕВЕНЕ
с. Девене 3065, общ. Враца, ул. „Ангел Георгиев" № 58, тел. 09182/2275,

Е-таН: с!еуепе.1972@аЬу.Ь%

ПРАВИЛА
ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА

ДЕЙНОСТ
с включен механизъм за финансова подкрепа

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Този документ определя правилата за участие на персонала в 

квалификационната дейност и включва механизъм за финансова подкрепа на 
участниците.

Тези правила определят начина, реда и финансирането на професионалната 
квалификация на персонала.

2. ПРАВИЛА ЗА РЕДА НА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННА 
ДЕЙНОСТ

2.1. За професионална квалификация на всеки член от учителския 
персонал се полагат минимум по 35 лв за календарна година.

2.2. Педагогическият съвет избира Комисия по квалификационната 
дейност в състав:един учител -  начален етап , един учител -  
прогимназиален етап , един учител -  гимназиален етап и един учител 
ЦОУД.

2.3. Решенията на Комисията по квалификацията се съгласуват с 
директора на училището.

2.4. Приоритетно се осигурява на преподавател на всеки 4 години участие 
в курс по БДП.

2.5. Приоритетно се осигурява на председателя на УКБДП на всеки 4 
години участие в курс по БДП.

2.6. При обявяване на повече от един квалификационен курс да се ползва 
с приоритет този, който е заложен в плана за квалификационната 
дейност ,чието съдържание и тематика са ориентирани към новостите 
в образователната система и необходимостта от квалификация на 
учителите.

2.7. При обявяване на повече от един-квалификационен курс да се ползва 
с приоритет този преподавател, който предходната учебна година не 
е посещавал такъв.

I
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ОБЕДИНЕНО УЧ И Л И Щ Е" СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
с. Девене 3065, общ. Враца, ул. „Ангел Георгиев" № 58, тел. 09182/2275,

Е-тай: (1еуепе.1972@аЬу.Ь§:

3. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА 
ДЕЙНОСТ

3.1. При изчерпване на предвидените средства от училищния бюджет за 
квалификационна дейност и предложеният курс е пряко свързан с 
актуално учебно съдържание, финансирането на курса може да стане 
от съответния учител.

3.2. При изявено желание за участие в квалификационен курс от 
определен преподавател, но изчерпан училищен бюджет за 
квалификационна дейност, училището може да дофинансира 
участието чрез изплащане на дневни и пътни разходи.

3.3. При наличие на изявено желание от определен преподавател за 
участие в квалификационен курс на собствени разноски и съгласувано 
с директора на училището, дори и в учебно време, да му се предоставя 
тази възможност.

4. ПРАВИЛА, РЕД И МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ВЪТРЕШНОКВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ.

4.1. Осъществяването на обучителни курсове с
вътрешноквалификационен характер да става по предложение на 
Комисията по квалификационна дейност и съгласувано с директора на 
училището.

4.2. Финансирането на вътрешноквалификационната дейност да се 
осъществява по предложение на Комисията по квалификационна 
дейност и съгласувано с директора на училището.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ ^
Предложените правила за реда на участието в квалификационна дейност 
се утвърждават от директора на училището, подлежат на актуализация по 
всяко време и могат да бъдат променени по писмено предложение на 
всеки член от колектива.

I
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II. График за заседанията на Педагогическия съвет на образователната институция.

График и теми на заседанията на педагогическия съвет

СЕПТЕМВРИ

I .Приемане на Училищен учебен план за 1,П,Ш„у,У1,УП,УШ и IX клас .

2. Приемане План за контролната дейност на директора за учебната 2018/2019 година.

3. Приемане Правилник за устройството и дейността на училището за 2018 /2019 година.

4. Избор на форма на обучение .

5. Избор на вариант на обучение.

6. Приемане на Годишен план - график за дейността на ЕПЛР за учебната 2018/2019 год.

7. Приемане на Механизъм за противообществените прояви и училищен тормоз.

8. Приемане на План на комисията за противообществени прояви.

9. Приемане План за квалификацията на педагогическите специалисти.

10. Избор на комисия за определяне резултатите от труда по Националната програма за диференцирано заплащане на педагогическите кадри.

II .Приемане на система от качествени показатели за оценяване на учениците от 1,11 и III клас.



12.Приемане на Програма за Гражданско и патриотично образование, в изпълнение на чл.15 ал.4 от Наредба №13 / 21.09.16г., съгласувано с 
Обществения и Ученическия съвет.

СЕПТЕМВРИ

1. Решение относно работата по Националната програма„Без свободен час”, модул „Без свободен час в училище”.

2. Приемане на училищна програма за часовете , които не се водят от учители -  специалисти по време на заместване на отсъстващ учител , с 
включени теми по гражданско, здравно образование и когнитивно развитие на учениците по Националната програма ” Без свободен час,” модул 
„Без свободен час в училище”.

3. Вземане решение относно цената на купоните в училищния стол.

4. Приемане на Годишен план за дейността на ОУ за 2018/2019 учебна година.

5. Приемане на Училищна а подобряване на резултатите на учениците през 2018/2019 година-Втори етап.;

6. Приемане на Училищен план за образователна интеграция.

7. Актуализиране на Стратегията за развитие на Обединено училище”Свети Свети Кирил и Методий” село Девене 2016/2020 година.Двугодишен 
план за действие към Стратегията.

8. Приемане на индивидуални учебни планове на ученици със СОП в VIII и IX клас.

СЕПТЕМВРИ

1 .Приемане на Годишна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи .

2. Приемане на Програма за превенция на ранното напускане на училище.

3. Разпределение на Модулното обучение за допълнителния час по ФВС.

4. Избор за учебната година на Спортни дейности за учениците от определените по чл.92,ал.1 от ЗПУО.

5. Приемане на Училищна програма за превенция на отпадането на учениците от училище.
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6. Приемане на седмично разписание на учебните часове.

7. Приемане брой и вид на групите и предметите по ЗИП,Избираеми часове/1,11,111, У,У1 ,УН клас/.

8. Приемане на План за работа на Ученическия парламент за учебната 2018/2019 година.

9. Разпределение на групите за ЦОУД.

10. Приемане План на дейностите по безопасност на движението по пътищата.

11 .Избор на комисия по БДП.

12. Приемане на Етичен кодекс на общността и Вътрешни правила.

13. Избор на състав на комисията по Етика.

ОКТОМВРИ /

1.Запознаване с Писмо № 9105-239 /03.08.2017г.на МОН, за предоставяне на средства от спрени детски надбавки по сметка на училището.

2. Разглеждане на Постановление №33 на МС /15.02.13г.за условията за получаване на стипендии. Избор на комисия, която да изготви критерии 
за кандидатстване за стипендия от учениците в VIII и IX клас.

3. Приемане на План на комисията по Етика.

НОЕМВРИ

1 .Анализ на постигнатите резултати от входните нива по класове и по предмети за учебната2017/2018 година.Набелязване на мерки за работа.

2.Предложение за балообразуване при прием на ученици в VIII клас в паралелки по държавен план-прием на Обединено училище“ Св.Св.Кирил и 
Методий“.

ЯНУАРИ

1.Приемане на седмичното разписание и графиците за II учебен срок.
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2.Разглеждане реда и дисциплината в училище. 

ФЕВРУАРИ

1. Отчет на УВР за I -вия учебен срок на 2018/2019 година. Набелязване на мерки за преодоляване на трудности.

2.Запознаване е резултатите от проведената Контролна дейност на Директора ,съгласно Плана за контролната дейност на директора за учебната 
2018/2019 година.

3. Изпълнение на дейности по Годишен план.

МАРТ

1 .Определяне на училищен План-прием за 2019/2020 г. в I клас, съгласно чл. 142 ал. 1от ЗПУО и във връзка с чл.41,42,44 ал. 1 от Наредба № 
10/01.09.16 г. за организация на дейностите в училищното образование.Приемане на раздел Б от рамковия учебен план.

2. Приемане на правила за прием на ученици в I клас-при необходимост.

МАЙ

1 .Приемане на Програма за дейността на работната група по самооценяването за периода 2017-2018 г.

2. Приемане на критерии , показатели и инструменти за самооценка на качеството на предоставеното образование , предложени от работната група 
по самооценяването.

3. Избор на учебници и учебни помагала за IV и VIII клас за учебната 2019/2020 година, на основание чл.164 ал.2 от ЗПУО.

4. Предложения за лятна работа на ученици от начален етап.

ЮНИ

1 .Организация и провеждане на НВО в VII клас.

2.Приемане на график за поправителна сесия за прогимназиален и гимназиален етап. 

ЮЛИ
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1 .Доклад-анализ за дейността на ОбУ „Св.Св. Кирил и Методий”с.Девене през учебната 2018/2019 г.

2. Контролна дейност на дирекгора/Констативни протоколи/.

3. Доклад за състоянието на процеса на приобщаващото образование в училище.

4. Показатели и критерий към тях за определяне на диференцираното заплащане на педагогическите кадри за учебната 2018/2019 година.

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет №11/05.09.2018г.

/ 1
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