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I. Основни приоритети на регионално ниво: 

 

1. Координация и ефективно взаимодействие на училището с институциите във връзка с  изпълнение на Механизъм за 

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

предучилищна и училищна възраст в област Враца. 

2. Методическа подкрепа за поетапното въвеждане на новото учебно съдържание, учебни програми и учебници в IV клас. 

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

придобиване на компетентности. 

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

база и измененията ú в конкретна среда, съобразно потребностите на учениците. Квалификационно – методически дейности, 

основани на обмен на добри практики и практическо приложение. 

5. Подобряване на качеството на образование. 

6. Методическо подпомагане и предприемане на действия по превенции на негативни прояви и за засилване на сигурността в 

училището. 

7. Подкрепа,  координация и контрол при реализиране на приобщаващото образование в образователната институция и 

изпълнение на областната политика за подкрепа за личностното развитие на учениците. Предлагане на разнообразни 

възможности за извънкласни дейности и изяви за учениците чрез създаване на клубове, секции, ателиета и др., чрез 

националните и регионални системи от олимпиади и състезания, и чрез проекти. 

 

II. Приоритети в дейността на училището: 

1. Успешно  реализиране на държавната образователна политика за подобряване на качеството  на образование и            

осигуряване на равен достъп и пълноценна социализация на всички ученици. 

2. Успешно реализиране на приоритетите на МОН за успешно прилагане на компетентностния подход в обучението за постигане 

на по-високи резултати, съпоставими с резултатите от предишната учебна година, вкл. с мотивиране на педагогическите 

специалисти. 
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3. Провокиране на желание за лична квалификация у всеки обучаващ, която да бъде предпоставка към собствено 

усъвършенстване,  прецизност в работата и взискателност към собствените професионални качества и към обучаемите. 

4. Задълбочаване взаимодействието с предучилищния сектор по приемственост: детска градина – начално училище. 

5. Продължаване на подобряването на МТБ за поддържане на създадената уютна и комфортна обстановка, предразполагаща към 

разгръщане на познавателния интерес у децата, развиване на способностите и заложбите на учениците. 

6. Създаване  и възпитаване в позитивна образователна среда и изграждане на ценностна система с формиране на гражданска 

позиция, изграждане на морални  личности и приобщаването им към националните и общочовешките ценности. 

7. Задълбочаване на сътрудничеството с институциите, неправителствените организации и Обществения съвет към училището. 

8. Продължаване на интеграцията на ученици със специални образователни потребности и ученици от етнически малцинства. 

 

III. Дейности за реализиране на приоритетите: 

№ Дейност по Срок Индикатори за изпълнение Отговорник Забележка 

Мерна 

единица 

(брой, 

процент) 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

  

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

(2013 – 2020) 

 1.1. Оптимизация на 

процеса за ефективно 

реализиране на 

целодневната организация 

на учебния ден за ученици 

от I до IV клас  

м.09.2020 г. Брой ученици 341 ученици 230 ученици Директор, 

заместник –директор по 

учебната дейност, 

комисии 

 

 

 1.2. Разработване на 

годишни планове на 

дейности и мерки в 

изпълнение на Стратегията 

за намаляване дела на 

преждевременно 

напусналите 

образователната система 

м.09.2020 г.  Процент 0 % 100 %  Училищни комисии  

 1.3. Събиране и  До юли  Брой справки 1 1 Класните ръководители  
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обобщаване на 

информация за ученици в 

риск от напускане 

2021 г. 

 1.4. Обобщаване на 

информация и анализ на 

причините за напускане на 

учениците от 

образователната система и 

предприемане на мерки за 

повишаване на обхвата и 

превенция на отпадналите 

ученици 

м. 02.-м.07. 

2021 г. 

Процент  100% 100 % Училищно ръководство 

и 

класни ръководители 

 

 1.5. Мотивиране за 

продължаване на 

образованието и 

придобиване на 

квалификация и ранно 

кариерно ориентиране на 

ученици в риск от отпадане 

/преждевременно 

напускане на училище 

През цялата 

уч. 2020/ 

2021 г. 

процент 50% 50% Класни ръководители и 

учители в ЦОУД 

 

 1.6. Изпълнение на 

проектни дейности по 129 

ПМС за подпомагане 

развитието на физическото 

възпитание и спорта в 

училище 

м.04.2021г. Брой ученици 341 ученици 341 ученици Директор, 

Училищна комисия по 

спортна дейност 

 

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

образованието и науката (2014-2020 г.)  

 2.1. Пълноценно 

използване на  ИКТ- 

средствата в учебния 

процес  в училището и 

създаване на web базирана 

платформа за информиране 

и обмен, включително при 

обучение в електронна 

Постоянен Брой учители  33 учители 33 учители Всички педагогически 

специалисти 
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среда от разстояние 

 2.2. Внедряване и 

използване на съвременни 

информационни 

технологии и 

електронизация на учебния 

процес, както  и в извън 

часовете за учениците, 

които нямат съвременни 

електронни средства. 

Ежедневно ползване на 

електронни учебници и 

електронен дневник 

Постоянен Брой ученици 

според 

нуждите; 

брой 

педагогическ

и 

специалисти 

341 ученици, 

33 

педагогически 

специалисти 

341 ученици, 

33 

педагогически 

специалисти 

Училищно ръководство, 

административен екип и 

доставчици на IT услуги 

 

 2.3. Обучение на учители  

за внедряване, работа и 

ползване на електронен 

дневник, продукти в Офис 

365 и др. програмни 

продукти 

Постоянен Брой учители  33 учители 33 учители Директор и комисия по 

квалификация 
 

3. Изпълнение на плана по Националната стратегия за учене през целия живот  

 3.1. Изпълнение на 

Националната стратегия за 

учене през целия живот 

2014/2020 и приетата 

Регионална програма на 

територията на Област 

Враца  

Постоянен Брой учители, 

Брой ученици  

33 учители, 

341 ученици 

33 учители, 

341 ученици 

Всички педагогически 

специалисти 
 

 3.2. Участия в 

организирани курсове за  

придобиване на 

професионална 

квалификация на учителите 

съобразно финансовите 

ресурси на училището и 

разпоредбите на Наредба 

№ 15/22.07.2019 г. за 

статута и професионалното 

Постоянен Брой, процент Брой 

педагогически 

специалисти– 

33 

100 % Всички педагогически 

специалисти 
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развитие на учителите, 

директорите и другите 

педагогически специалисти 

 3.3. Поддържане на 

информираност на 

педагогическите 

специалисти за 

действащата нормативна 

база, измененията в нея,  

събития, форуми  и 

предстоящи дейности чрез 

ръководството на 

училището, по електронен 

път, чрез сайта на РУО-

Враца и МОН 

Постоянен Брой 

педагогически 

специалисти, 

процент 

33 100 % Всички педагогически 

специалисти 
 

 3.4.Планиране на дейности 

по осигуряване подкрепа за 

личностно развитие на 

учениците с изявени дарби, 

за придобиване на 

ключовите 

компетентности, с цел 

подобряване на 

постиженията им в 

национални и 

международни конкурси и 

изяви. 

м.09.2020 

до  

м.06.2021г. 

Брой ученици 341 ученици 4-5 ученици Всички педагогически 

специалисти 
 

4. Изпълнение на плана за действие (2015 – 2020) по Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства (2015 – 2020) 

 4.1. Създаване условия за 

пълноценна социализация 

на учениците от 

етническите малцинства 

Постоянен Брой ученици 

от различните 

етноси, 

процент на 

изпълнение 

10 ученици 100 % Всички педагогически 

специалисти 
 

 4.2. Гражданско, здравно, 

екологично и 

интеркултурно 

Постоянен Брой 

училищни 

програми, 

4 бр. програми, 

15 паралелки – 

в плановете на 

341 ученици Всички педагогически 

специалисти 
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образование вкл. дейности 

в часовете на 

класа 

ЧК и във 

всички учебни 

предмети 

 4.4. Изработване на табло 

„Бъди толерантен”, с цел 

интеграция на учениците 

от етническите малцинства 

14.01.2021 г. Брой групи - 

ЦОУД 

10 бр. 1 табло Учители - ЦОУД  

 4.5. Обогатяване на 

учебното съдържание с 

елементи от историята и 

културата на  

етническите малцинства с 

акцент върху техните 

културни постижения и 

върху приноса им към 

общонационалната култура 

и развитието на 

обществото 

14.01.2021 г. Брой % 

учители и 

ученици 

30 учители 100 % Кл. ръководители  

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

 5.1. Провеждане на 

инициативи за насърчаване 

на четенето при учениците 

от І – ІV клас  

м.10. 

м.12. 

м.02. 

м.04. 

на учебната 

2020/2021 г. 

Процент 

ученици 

341 100 % Всички педагогически 

специалисти 
 

 5.2. Обогатяване  на 

училищната библиотека и 

библиотеките в класните 

стаи и в ресурсния кабинет 

Постоянен Брой ученици   341  100% Всички педагогически 

специалисти 
 

 5.3. Участие в инициатива  

“Купи 1 книга. Дари я 

своето училище, 

организирана от  асоциация 

„Българска книга” за 

създаване на ученическа 

библиотека под мотото „Да 

създадем приказни своите 

м. 09. 2020 г. Брой ученици  170 Минимум 50 % Всички педагогически 

специалисти 
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междучасия”- книга вместо 

цветя. 

 5.4. Отбелязване на 

Национална седмица на 

четенето 

м.10. 

2020 г. 

% участващи 

ученици 

100 % 80 % Кл. ръководители, 

Учители - ЦОУД 

 

 

 5.5. Участие в 

организирането и 

провеждането на Втория 

литературен фестивал 

«Враца- книжен град» 

м.09.2020г. Процент 100 % Минимум 80% Всички педагогически 

специалисти 
 

 5.6.Участие в инициатива 

на РУО-Враца «Приказна 

аудиокнига» 

15.03.2021 г. Процент 100 % Минимум 50% Всички педагогически 

специалисти 
 

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. Участие в инициативи 

за популяризиране на 

професиите  

март–април 

2021 г. 

% участващи 

ученици 

100 % 70 % Всички педагогически 

специалисти 
 

 6.2. Създаване на 

„подкрепяща среда“ в 

колектива /информационни 

кампании, образователни 

материали/  

Постоянен 100% 31 учители и 1 

педагогически 

съветник 

95 % Педагогически съветник  

7. Училищни инициативи за повишаване ефективността от взаимодействието на институциите в изпълнение на Механизъм за обхват 

и включване в образователната система  

 7.1. Определяне на 

педагогически специалист 

за включването му в 

Регионален екип за обход и 

ефективната му 

комуникация и участие в 

планираните дейности на 

Регионалния екип 

м. септември Брой 1 бр. Педагогически 

съветник 

Съвместно с РУО-

Враца, Община Враца и 

др. ангажирани 

институции 

 

 7.2. Събиране на актуална 

информация за бивши 

възпитаници на 

30.09.2020 г. Брой 

ангажирани 

лица 

1 бр. 2 бр. Педагогически съветник  
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училището, отпаднали от 

българската образователна 

система, поради напускане 

на страната и отразяване на 

информацията в ОРАК - 

платформата 

 7.3. Предприемане мерки 

от страна на училищното 

ръководство  и класните 

ръководители за 

присъствието на учениците 

в училище  

Постоянен Брой ученици Ученици в риск 0 % Класните ръководители 

и педагогическия 

съветник 

 

 7.4. Организиране и 

провеждане на срещи за 

споделяне на добри 

практики за включване на 

родителите и местната 

общност с цел  

предотвратяване на 

преждевременното 

напускане на училище. 

Постоянен Брой учители 33 учители 27 бр. Всички учители от 

училището 

 

 7.5. Подаване на  коректна 

ежемесечна информация  

до 5-то число за  

отсъствията на  учениците 

Постоянен  Брой ученици  341 ученици 341 ученици Класни ръководители, 

длъжностното лице 
 

 7.6. При необходимост 

провеждане на 

допълнителна работа с 

изоставащите ученици и 

учениците с дефицити в 

обучението 

 

През 

учебното 

време и в 

извънучебно 

време 

Резултати от 

провеждани 

диагностики 

0 ученици Реални 

резултати от 

ОВП 

Всички педагогически 

специалисти 
 

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

 8.1. Работа по НП „Без 

свободен час”, модул „Без 

свободен час в училище” 

 

Съгласно 

сроковете на 

програмата 

100% 

осигурено 

заместване 

70 % 

отсъстващи 

100% осигурено 

заместване 

Заместващи 

педагогически 

специалисти съгласно 

изискванията на 
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 програмата 

 8.2. Участие в НП 

„Информационни и 

комуникационни 

технологии (ИКТ) в 

предучилищното и 

училищното образование, 

„Електронен дневник“ 

Съобразно 

изискванията 

на програмата 

% Училищен 

екип и 

родители 

100 % Всички педагогически 

специалисти 

 

 8.3. Участие в НП 

„Квалификация“ 

Съгласно 

регламента на 

програмата 

Процент 

участвали 

Педагогически 

специалисти  

Минимум 5 % Всички педагогически 

специалисти 

 

 8.4. Национална 

програма „Оптимизиране 

на вътрешната структура 

на персонала“ 

Съгласно 

правилата на 

НП 

%  1 учител 100% Директор  

 8.5. Участие в 

образователна програма 

„Фортисимо в клас” 

Съгласно 

сроковете на 

програмата 

Брой ученици 90 ученици 100 % Цветелина Кръстева, 

старши учител по 

музика в училището 

 

 8.6. НП „Осигуряване 

на съвременна 

образователна среда” , 

Модул „Библиотеките като 

образователна среда” 

Съгласно 

сроковете на 

програмата 

Брой ученици 341 ученици 100% Учители ЦОУД  

9. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

 

 

 

9.1. Изпълнение на 

дейности по проект 

„Квалификация за 

професионално развитие на 

педагогическите 

специалисти” 

Съгласно 

сроковете на 

проекта 

Процент 

участвали 

100 % 100 % Ръководен екип и 

комисия за 

квалификационна 

дейност 

 

 9.2. Участие в Схема 

„Училищен плод”  и Схема 

„Училищно мляко”  към 

Министерство на 

земеделието, храните и 

горите 

Съгласно 

сроковете на 

проекта 

Безплатни 

доставки за 

учениците  

100 % 100 % Директор, ЗДУД, ЗАС  

 9.3. Кандидатстване по Съгласно 1 бр. 1 бр. 100%  Директор и проектен  
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международни и 

европейски проекти 

сроковете на 

проекта 

спечелен 

проект 

екип, сформиран в 

училището 

10.  Училищни дейности за развитие, функциониране и усъвършенстване на образователната институция, за превенции, за 

приобщаващо образование 

 10.1.Училищни дейности за развитие, функциониране и усъвършенстване на образователната институция 

 10.1.1. Сформиране на 

групи за занимания по 

интереси: ателие 

„Вълшебни ръчички”, ВИГ 

„Слънчице”, клуб 

„Приятели на 

математиката” за ІІI клас, 

клуб „Най-добрите 

математици” за ІV клас, 

клуб „Прозорец към 

дигиталния свят”, клуб 

„Friends”, клуб „В света на 

шахмата”, клуб 

„Благонравие” 

До 30.09.2020 

г. 

% ученици, 

включени в 

ЗИ 

341 – 100 % 26 % Ръководители на групи  

 10.1.2.  Публични изяви на 

групите за занимания по 

интереси на училищно, 

междуучилищно и 

общинско ниво 

Постоянен Ученици от 

ЗИ, 

ръководители 

на групите 

26 % 13% Ръководители на групи  

 10.1.3. Изготвяне на 

планове от класните 

ръководители и 

утвърждаването им от 

директора 

До 16.09. 

2020 г. 

Брой учители 

- 15 

100 % 100 % Класните ръководители 

на паралелките 
 

 10.1.4. Оформяне и 

представяне за заверка от 

директора на училищната 

документация- ученически 

книжки и лични карти, 

Книгата за подлежащи на 

задължително обучение 

деца до 16 год. възраст и 

До 29.09. 

2020 г. 

Брой класни 

ръководители

– 15 

 

Брой учители 

в ЦОУД – 11 

 

Брой 

100 % 100 % Кл. ръководители, 

учители в ЦОУД, 

ресурсен екип, 

Петя Василева, 

Любимка Христова и 

др. 
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др. задължителни 

училищни документи  

педагогическ

и 

специалисти 

за ПЛР – 3 

 

Дл. лице – 

КПЗО 

 

Дл. лица за 

водене на 

документи за 

началото на 

учебната 

година 

 

 10.1.5. Изготвяне на 

учебните програми по 

разширена подготовка и 

утвърждаването им 

10.09. 

2020 г. 

Брой учители 

с учебни 

програми по 

избираеми 

подготовки-

15 

100 % 100 % Класните ръководители, 

Директор 
 

 10.1.6. Изготвяне на 

годишни планове по БДП 

11.09. 

2020 г. 

Брой учители 

-15 

100 % 100 % Кл. ръководители, 

преподаващи БДП 
 

 10.1.7 Включване в 

кампанията ROADPOL- 

Дни на безопасността на 

пътя 

16-22.09.20г. Брой учители 

-15 

100 % 100 % Кл. ръководители, 

преподаващи БДП и 

комисия по БДП 

 

 10.1.8. Провеждане на 

общозадължителни 

родителски срещи 

 

 

08-11.09. 

2020 г.; 

м. януари  

2021 г.; 

м. май 

2021 г. 

Брой учители 

- 27 

100 % 100 % Кл. ръководители, 

Учители в ЦОУД, 

Учител по английски 

език, 

Учител по музика 

 

 10.1.9. Провеждане на 

входяща диагностика на 

знанията и уменията на 

учениците 

До 05.10. 

2020 г. 

Брой учители 

-27 

100 % 100 % Всички кл. 

ръководители, учители 

по английски език и 

музика, учители на 
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групи в ЦОУД 

 10.1.10. Задълбочен анализ 

на резултатите от 

проведеното входно 

равнище - индивидуален за 

всяка паралелка и 

обобщаващ за всяко МО 

До 19.10. 

2020 г. 

Брой учители -

27 

100 % 100 % Кл. ръководители, 

Председателите на МО 
 

 10.1.11. Оптимизиране на 

дейностите и 

възпитателните мерки в 

ЦОУД 

постоянен Брой учители 

- 10 

100 % 100 % Учители в ЦОУД и кл. 

ръководители на 

паралелките 

 

 10.1.12. Повишаване 

ефективността на учебния 

процес чрез използване на 

предимствата на 

съвременните електронни 

ресурси 

постоянен Брой 

педагогическ

и 

специалисти - 

33 

100 % 100 % Всички педагогически 

специалисти 
 

 10.1.13. Формиране на 

умения за екипна работа, 

споделяне на отговорности 

с другите членове от 

общността в реални 

ситуации за решаване на 

конфликти, организация на 

свободното време, 

самоконтрол, 

самоуважение, 

толерантност и търпимост 

към другите 

постоянен Брой 

педагогическ

и 

специалисти - 

33 

100 % 100 % Всички педагогически 

специалисти 
 

 10.1.14. Провеждане на 

открити уроци в 

методическите обединения 

по темата за вътрешната 

квалификация  за 

споделяне на добри 

практики 

През учебната 

година 

Брой 

педагогическ

и 

специалисти - 

33 

Процент  100 % Всички педагогически 

специалисти 
 

 10.1.15. Качествено постоянен Брой 100 % 100 % Всички педагогически  
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оценяване на знанията и 

уменията на учениците, с 

цел повишаване 

мотивацията им за учене и 

изграждане на компетенции 

за прилагане на усвоеното 

знание в практически 

задачи 

педагогическ

и 

специалисти - 

33 

специалисти 

 10.1.16. Работа с ученици с 

обучителни затруднения и 

изявени ученици 

постоянен Брой ученици 100 % 100 % Всички   педагогически 

специалисти 
 

 10.1.17. Подобряване на 

писмената и езикова 

култура на учениците чрез 

тестове, диктовки, 

аудиодиктовки, преразкази, 

съчинения по всички 

учебни предмети 

постоянен Брой ученици 

- 341 

100 % 100 % 27 учители  

 10.1.18. Провеждане на 

педагогически съвети 

По график Брой членове 

на 

педагогически

я екип -33 

100 % 100 % Директор  

 10.1.19. Изготвяне на 

седмичното разписание за І 

и ІІ учебен срок 

До 04.09. 

2020 г.; 

До 25.01. 

2021 г. 

Седмично 

разписание на 

паралелките, 

графици на 

групите в 

ЦОУД, 

Дневен 

режим, 

определяне 

начало и край 

на учебния 

ден 

Брой изготвени 

документи 

100 % Зам.-директор и  

комисия 
 

 10.1.20. Изготвяне на 

графици за контролните 

работи през първия и 

До 16.09. 

2020 г.; 

 

Брой учители 

– 17  

100 % 100 % Класните ръководители 

и учителите -

специалисти 
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втория учебен срок и 

представянето им за 

заверка 

До 24.01. 

2021 г. 

 10.1.21. Актуализиране на 

информацията в интернет-

сайта на НУ „Иванчо 

Младенов” 

постоянен Брой 

публикувани 

документи 

100 % 100 % Н. Николов, 

Д.Атанасова и всички 

педагогически 

специалисти 

 

 10.1.22. Изготвяне на 

мерки за работа през 

учебната 2020/2021 година 

в условия на COVID-19 

м.09.2020 г. Брой учители 33 33 Комисия 

Директор 
 

 10.1.23. Психологическа 

подкрепа на деца и 

родители във връзка с 

COVID-19  

постоянен Брой ученици 341 341 Педагогически съветник  

 10.2. Дейности по превенции на негативни прояви 

 10.2.1. Реализиране на 

гражданското възпитание 

на учениците чрез: темите 

от часа на класа,  учебното 

съдържание, извънкласни и 

извънучилищни дейности; 

изготвяне на нагледни 

материали: дискове, табла, 

снимков материал от 

проведени дейности; 

Постоянен Брой ученици 

– 341, % на 

изпълнение 

100 % 100 % Всички педагогически 

специалисти 

 

 10.2.2. Изграждане култура 

на поведение в  

ученическата общност и 

готовност за участие в 

общоучилищния живот 

Постоянен Брой ученици 

– 336 = 100% 

341 ученици 341 ученици Учителите и 

педагогическият 

съветник 

 

 10.2.3. Превенция на 

тютюнопушенето и 

употребата на алкохол, 

наркотични и упойващи 

вещества сред учениците; 

използване на видеофилми 

Постоянен Брой ученици 341 341 Медицинското лице, 

педагогическият 

съветник кл. 

ръководители и учители 

в ЦОУД 
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и организиране на 

дискусии по тях 

 10.2.4. Беседи в часа на 

класа на здравословна 

тематика 

 

Съгласно 

план за 

възпитат. 

работа на кл. 

р-ли  и 

учителите 

в ЦОУД и 

план на мед. 

специалист в 

училището 

Брой ученици 

– 336, 100% 

341 ученици 341 ученици Медицинското лице, кл. 

ръководители и  

учители в ЦОУД  

 

 10.2.5. Планиране 

дейността на КС, съобразно 

Механизъм за превенция на 

насилието и тормоза  

м. 09-10.2020 

г. 

Брой, процент 5 членове  100 % Координационен съвет  

 10.3. Дейности за приобщаващо образование 

 10.3.1. Осигуряване обща 

подкрепа за личностно 

развитие в училището, 

която включва: 

 Екипна работа 

между учители и 

др. педагогически 

специалисти; 

 Допълнително 

обучение и 

консултиране по 

уч. предмети; 

 Занимания по 

интереси; 

 Грижа за здравето; 

 Поощряване с 

материални и 

морални награди; 

 Превенция на 

насилието и 

 2020 - 2021 г. Брой ученици 341 100 %  Всички педагогически 

специалисти 
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преодоляване на 

проблемното 

поведение; 

 Превенция на 

обучителните 

затруднения; 

 Логопедична 

работа; 

 10.3.2. Сформиране на 

ЕПЛР 

м. 09.2020 г. Брой  6 6 Координатор на процеса 

за осигуряване на обща 

и допълнителна 

подкрепа за личностно 

развитие 

 

 10.3.3. Координиране 

работата на специалистите 

/педагогически съветник, 

логопед, ресурсен учител и 

др. учители/ по осигуряване 

на обща и допълнителна 

подкрепа на учениците 

м.10.2020 г. 

 

м.04.2021 г. 

Работни срещи 3 Не по-малко от 3  Координатор на процеса 

за осигуряване на обща 

и допълнителна 

подкрепа за личностно 

развитие и членовете на 

екипите 

 

 10.3.4. Подпомагане на  

класните ръководители при 

реализиране на план за 

превенции на насилието и 

тормоза  

През цялата 

учебна година 

Работни срещи Процент 

потърсили 

съдействие 

100 % Педагогически съветник  

 10.3.5. Организиране на 

дейности по превенция на 

агресията и създаване на 

сигурна и позитивна 

образователна среда в 

училище 

2020/2021 г. Работни срещи Процент 

потърсили 

съдействие 

100 % Педагогически 

съветник, КС 

 

 10.3.6. Оценка, наблюдение 

и подкрепа на въвеждащите 

се иновации в училището, 

свързани с приобщаващото 

образование 

2020/2021 г. Работни 

срещи, обмен 

на добри 

практики 

Процент 

потърсили 

съдействие 

100 % Педагогически 

съветник, училищно 

ръководство 
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 10.3.7. Провеждане на 

информационни кампании 

и инициативи, свързани с 

изграждане на 

положителни обществени 

нагласи към хората с 

увреждания 

2020/2021 г. Работни 

срещи 

Процент 

потърсили 

съдействие 

100 % Педагогически съветник  

 10.3.8. Организиране на 

срещи с представители на 

ПИЦ относно превенция на 

тютюнопушене, алкохол и 

психоактивни вещества 

2020/2021 г. Работни 

срещи 

70 ученици 100% Педагогически 

съветник, 

Представител на ПИЦ 

 

 10.3.9. Участие в работна 

среща „Провеждане на 

извънкласни дейности- 

като възможност за 

преодоляване на 

дефицитите и стимулиране 

изявите на учениците от 

начален етап на обучение”  

м.03.2021г. Работни 

срещи 

2срещи 2 срещи Педагогически 

специалисти 

 

11. Училищни мерки за намаляване на административната тежест в дейността на педагогическите специалисти 

 11.1. Споделяне на добри 

практики и материали 

между педагогическите 

специалисти 

постоянен Брой учители 100 % 100 % Всички педагогически 

специалисти 

 

 11.2.Въвеждане на 

електронен дневник 

SHKOLO 

м.09.2020г. 33 учители  100% 100% Всички педагогически 

специалисти 

 

 11.3. Участие в  онлайн 

провеждане на работни 

съвещания и форуми 

16.09.2020г. 33 учители  100% 100% Всички педагогически 

специалисти 

 

 11.4. Използване на 

възможностите на 

електронните формуляри 

за обобщаване на 

информация  

постоянен 33 учители  100% 100% Всички педагогически 

специалисти 

 

12. Реализиране  и утвърждаване на училищния план-прием 
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 12.1. Изготвяне план по 

приемственост между 

предучилищно образование 

и начален етап на обучение 

м.03.2021 г. Брой учители 

– 6 

 

4 учители 6 учители МО- IV клас,  

Галя Веселинова, 

Николай Николов 

 

 

 12.2. Провеждане на дни на 

отворените врати за 

популяризиране дейността 

на училището 

м. 01-05. 2021 

г. 

Брой  5 дни  6 учители МО- IV клас,  

Галя Веселинова, 

Николай Николов 

 

 

 12.3. Определяне на 

комисия и изготвяне на 

график за прием в 1.клас за 

новата учебна година 

м.03.2021 г. Брой деца, 

записани за 1. 

клас 

88 ученици 88 ученици Ръководството на 

училището съвместно с 

ПС, обществения съвет 

и Община-Враца 

 

 12.4. Приемане и записване 

на ученици 

постоянен % ученици, 

подали 

заявление 

100% 

пълняемост на 

паралелките и 

групите ЦОУД 

100% Директор и комисия по 

прием 
 

13. Организиране  на дейностите по провеждането на национално външно оценяване 

 13.1. Провеждане на входно 

равнище по формата  НВО 

за 4. клас 

м.09.2020 г. Процент  

ученици, 

участвали в 

НВО 

100 %  97,10 % Училищно ръководство, 

съобразно изискванията 

на МОН 

 

 13.2. Провеждане на НВО в 

IV клас 

м.05.2021 г. Процент  

ученици, 

участвали в 

НВО 

100 %  97,10 % Училищно ръководство, 

съобразно изискванията 

на МОН 

 

 13.3. Анализ и оценяване 

на изходното равнище и 

резултатите от НВО - 

съпоставимост между 

входно и изходно равнище; 

НВО и годишен успех на 

класовете 

м.06.2021 г. Процент 

ученици и 

учители 

100% 100% Класните ръководители 

на паралелките 
 

 13.4. Анализ и изводи 

относно организацията, 

провеждането и 

резултатите от НВО 

м. юни Брой 

педагогическ

и 

специалисти 

– 4 

Показан 

резултат през 

2020/2021 г. – 

100 % 

Очакван 

резултат 92 % 

Кл. ръководители на 4. 

клас и заместник-

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

 14.1. Участие в общинския 

и областния кръг 

(при класиране на  

четвъртокласници) 

 на олимпиадата по 

математика  в ІV клас 

Съгласно 

заповедта на 

министъра 

Брой 

ученици,  

класиране 

8 ученици 10 ученици Р. Петрова, 

кл. ръководители  

на 4. клас 

 

 14.2. Участие в национална 

олимпиада “Знам и мога” за 

учениците от 4. клас 

м. 01. – 02. 

2021 г. 

Брой 

ученици,  

класиране 

7 ученици 10 ученици кл. ръководители  

на 4. клас 

 

 14.3. Участие в национални 

и регионални 

математически състезания 

и турнири 

-Национално 

интердисциплинарно 

състезание „Знам и мога”  

Европейско кенгуру  

Пролетно математическо 

състезание  

Математическо състезание 

„Математика за всеки” 

Олимпиада по математика 

 

 

Национално състезание по 

Компютърно моделиране 

 

Ключът на музиката    

 

Постоянен 

 

 

 

 

м.01,02,04.2021 

 

м. 03.2021 г. 

м. 03.2021 г. 

 

15.05.2021г. 

 

12.2020 и 

02.2021 г. 

 

12.2020-

03.2021г. 

 

01.-03.2021 г. 

Брой 

ученици,  

20% участие 

20% 30% Р. Петрова, Цветелина 

Кръстева, Николай 

Николов, 

Педагогическият 

екип 

 

 14.4. Участие в 

международни,  

национални и регионални  

конкурси и изложби  

Постоянен Брой ученици 100% 4% Ел. Стоева и  

кл. ръководители  

 

 14.5. Организиране на 

изложби във връзка с 

честването на календарно-

Преди 

празниците 

Брой ученици 

– 1 група  

 

100% 100% Учителите, 

преподаващи ИИ 
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обредните празници  

 14.6. Участие в общински и 

регионални прегледи, 

конкурси и всички 

училищни празници на 

ВИГ „Слънчице”  

По график Брой ученици 

– 1 група  

 

5%  6% Цв. Кръстева   

 14.7. Участие в общински и 

областни спортни 

състезания и турнири 

по график % ученици 6% 3% класирани Учителите, 

преподаващи ФВС и 

комисията по спорт и 

туризъм 

 

 14.8. Провеждане на  

състезателни игри в ЦОУД  

І - ІV клас 

м.10.2020 г. % ученици  100% 100% Учители в ЦОУД  

 14.9. Участие в общински 

турнир „Лъвски скок” 

м.05.2021 г. Брой ученици 15 бр. 10 бр. Преподавателите по 

ФВС-3. и 4. клас 

 

 14.10. Ден на българския 

спорт и Международен ден 

на предизвикателството- 

участие в лекоатлетическа 

щафета 

м. 05.2021 г. Брой ученици  

 

100% 12% Кл. ръководители  

3.- 4. клас 

 

 14.11. Участие в общински 

и областни състезания и 

турнири, съгласно 

Националния спортен 

календар на МОН 

Постоянен Брой ученици 

 

100% 5% Преподавателите 

 по ФВС 

 

 14.12. Участие в 

общоградски тържества,  

инициативи и 

традиционните училищни 

празници 

Постоянен Брой ученици 

 

100% 85% Всички педагогически 

специалисти 

 

 14.13. Посещение на 

библиотеки, музеи,  

театрални постановки и  

концерти 

Постоянен 100% 

 

100% 100% Всички педагогически 

специалисти 
 

 14.14. Участие в съвместни 

дейности с библиотеките 

през „Седмицата на 

 

м. 04.2021 г. 

Брой ученици 

100%  

 

100% 100% Кл. ръководители и 

учители в ЦОУД 
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детската книга и изкуствата 

за деца” 

 14.15. Международен 

конкурс за детска рисунка 

„С очите си видях бедата” 

Април/Май 

2021 г. 

% участие на 

ученици  

100% 90% Кл. ръководители и 

учители в ЦОУД 
 

 14.16. Популяризиране на 

положителните прояви, 

постиженията и изявите на 

учениците в сайта на 

училището и средствата за 

масова информация 

Постоянен Брой ученици 

процент 

100% 60% Н. Николов, П. Узунова 

и класните 

ръководители 

 

15. Организиране на дейности по Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, Националния спортен календар 

на МОН и дейности на училищно, общинско и регионално ниво 

 15.1. Тържествено  

откриване на новата учебна 

година 

15.09.2020 г.  Брой 

ученици  

341 341 МО – 1.клас 

Цв. Кръстева 

 

 15.2. Участие в 

общоградско тържество за 

отбелязване 22 септември – 

Ден на независимостта 

22.09.2020 г. Ученици, 

учители 

Ученици-180 

бр. 

Учители-31 бр. 

Ученици – 20 бр. 

Учители – 6  бр. 

МО –3. и 4. клас 

 

 

 15.3. Международен ден на 

музиката – по паралелки 

01.10.2020 г. Брой 

паралелки 

15 бр. 100 % Цв. Кръстева и ВИГ 

„Детски смях“ 

 

 15.4. Участие в петдневни 

обучения по ГЗ  в 

Младежки дом –  

Враца за действия при 

наводнения и последващи 

кризи 

14 –18.10. 

2020 г. 

Брой ученици 60 100% Класните ръководители 

на 3. и 4. клас 

 

 15.5. Отбелязване Деня на 

народните  будители: 

Информационно табло 

29.10.2020 г. 

 

Брой ученици 

-92 

88 

второкласници 

100 % МО – 2. клас  

 Беседи по паралелки 29.10.2020 г. Брой ученици 

– 336- 100 % 

100 % 100 % Кл. ръководители  

 Участие в Общоградско 

тържество 

01.11.2020 г. Брой ученици 

70 процент от 

общия брой - 

20 

100 % 29 % МО- 3. и 4. клас  
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 15.6. Участие в 

математически състезания 

и турнири 

Постоянен  Брой 

ученици, 

мотивирани 

от кл. 

ръководители 

255 бр. 25 бр. Р. Петрова, 

Кл. ръководители   

 

 15.7. Отбелязване на 

годишнина от 

освобождението на град 

Враца от османско 

владичество 

09.11.2020 г. Брой ученици 208 бр. 168 Учители в ЦОУД  

 15.8. Коледа: Изложба на 

сурвачки, картички и 

рисунки, изработени от 

учениците 

14.12.2020 г. Брой ученици 

– 250  

74 % 25 % МО 2. клас 

МО 3. клас 

МО 4. клас 

 

 Честване на празника по 

паралелки 

23.12.2020 г. Брой ученици 

-341, 100 % 

100 % 100 % Кл. ръководители  

 15.9. 148 години от 

обесването на Васил 

Левски 

Изготвяне на табло  

10.02.2021 г. % ученици 100 % 80 % Учители в ЦОУД 

 

 

 Беседи по паралелки 

 

11.02.2021 г. Брой ученици 

– 341, 100 % 

100 % 100 % Кл. ръководители, 

учители в ЦОУД  

 

 Поднасяне цветя на 

паметника на  

Васил Левски 

19.02.2021 г. Брой ученици 

– 341, 100 % 

100 % 100 % Кл. ръководители, 

учители в ЦОУД 

 

 15.10.      Първи март – 

изложба на мартеници  

26.02.2021 г. Брой ученици   77 бр. 35 бр. Учители в ЦОУД, 

Алина Павлова и 

учениците от ателие 

„Вълшебни ръчички“ 

 

 15.11. Участие в 

общоградско тържество и 

поднасяне на цветя по 

случай  З март 

03.03.2021 г. % участие от 

учениците 

15 % 100 % МО на 1. – 4. клас  

 15.12. Патронен празник 

на училището 

Тържествено отбелязване 

на патронния празник на 

 

25.03.2021 г. 

% участие 100 % 80 % Кл. ръководители  
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училището  

  15.13. 145  години  от 

Априлското въстание: 

Беседи по паралелки 

15.04.2021 г. %  100 % 100 % Кл. ръководители  

 15.14. Седмица за проектни 

и творчески дейности: 

- екскурзия; 

- посещение на културна 

институция, спортна 

дейност, екипни проекти в 

клас.  

 МО 1.клас: 

 01.06.21  „Прочети ми 

приказка”- изнесена 

среща с представител от 

РБ в парка зад площад 

„Христо Ботев” 5 часа 

Екскурзия до град Велико 

Търново 03.06.2021 г., /10 

часа/, 
04.06. – Посещение на 

кинопрожекция - 5 часа 

07.06. - Спортни игри – 

             5 часа 
 

2. клас –- посещение на 

културна институция: 

„Етнографско-

възрожденски комплекс 

„Софроний Врачански”  /5 

часа/ 

- екипни проекти в клас; 

/10 часа/ 

Екскурзия до град Велико 

Търново 03.06.2021 г., /10 

часа/ 

01-07.06. 

2021г. 

100% 

присъстващи 

ученици 

100 % 100 % Кл. ръководители  

1.- 3. клас 
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3. клас – Екскурзия до град 

Велико Търново 03.06.2021 

г., /10 часа/,Човекът и 

здравословният начин на 

живот-екипни проекти в 

клас /10 часа/  

-спортна дейност –поход 

до прохода „Вратцата”./5 

часа/ 

 15.15. Великденска 

изложба 

съгласно 

календар 

Изготвени 

продукти 

100 % 70 % Учителите  

 15.16. Провеждане на 

тържество на буквите 

м. 03-04. 

2021 г. 

72 ученици от 

1. клас и 6 

учители  

100% 100 % Учителите на 1. клас и 

учителите на групи от 

ЦОУД в 1. клас 

 

 15. 17.      6 Май – Ден на 

храбростта и Българската 

армия: 

Беседи по паралелки 

04.05.2021 г. Брой 

ученици- 336 

341 341 Кл. ръководители  

 15.18. 24 Май – Ден на 

славянската писменост и 

култура: 

Изготвяне на табло 

22.05.2021 г. Брой 

ученици, 

процент 

100 % 100 % МО – 1. клас  

 15.19.Участие в 

общоградско тържество 

 

24.05.2021 г. Процент 

участници  

100 % 50 % Ученици, участници в 

шествието и всички 

педагогически 

специалисти 

 

 15.20.Участие в 

национален конкурс за 

стихотворение и есе 

„Живеем в земята на Ботев” 

м.04.-05.2021г. Процент 

участници  

100 % 50 % Класните ръководители   

 15.21.Провеждане на 

екскурзия до град 

София/посещение на 

„Музейко” и НБ „Св.св. 

Кирил и Методий”. 

м.06.2021 г. 97 % 100% 100% Кл. ръководители на 4. 

клас  
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

І. План за квалификационната дейност на образователната институция.  

1. Цели, приоритети и очаквани резултати. 
 

Цели: 
 

 Професионално израстване на педагогическите специалисти чрез осигуряване на обучения, в съответствие с училищните потребности 

в началното училищно образование и за усъвършенстване компетентностите на педагогическите специалисти; 

 Осигуряване на равни възможности за професионално развитие на педагогическите специалисти чрез включването им във форми на 

продължаваща квалификация на национално, регионално и общинско ниво; 

 Постигане на по-висока ефективност в ОВП и развиване на позитивна нагласа към учене чрез нововъведения употребата на 

електронни продукти и средства в преподаването, ученето и оценяването; 

 Прилагане на разнообразни  дейности, свързани с развиване на ключовите компетентности у учениците; 

 Издигане и утвърждаване престижа на училището чрез повишаване на резултатите от образователната дейност и участие в 

извънкласни дейности;                                                                                                                                                                                                                                           

 Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания и навици чрез формиране на умения за 

самостоятелно учене, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби на учениците;                                                  

 Придобиване на допълнителни умения за работа с ученици със специални образователни потребности. 
 

 Приоритети: 
 

 Предварително проучване потребностите от квалификация на педагогическите специалисти;  

 Осигуряване на възможности за повишаване на квалификацията в контекста на учене през целия живот, придобиване и повишаване 

на компетентности и кариерно развитие;  

 Създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите, промяна и развитие на професионалните нагласи и 

ценности; 

 Запознаване с добри образователни практики и реализирането им в училище; 

 Утвърждаване и издигане престижа на училището чрез подобряване качеството на педагогическия труд; 

 Оказване на методическа и педагогическа подкрепа на учители.  
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Очаквани резултати: 
 Мотивиране, насърчаване и подкрепа на професионалното усъвършенстване на педагогическите специалисти; 

 Създаване на условия за делова и хуманна атмосфера при обсъждането на трудностите и проблемите в ОВП; 
 Споделяне на успешни педагогически практики; 

 Непрекъснато осъвременяване  дигиталната компетенция на учителите и прилагането на разнообразни интерактивни техники; 

 Повишаване мотивацията на учениците за учене чрез разнообразни форми на учебно-преподавателска дейност; 

 Подобряване на придобити умения за прилагане на ДОС и новите учебни програми в  4. клас. 

 
2. Вътрешноинституционална квалификационна дейност. 

 

№ Тема / Дейности по темата Продължителност 

на провеждане 

Срок за изпълнение Отговорник Средства 

 Прилагане на компетентностния подход 

в обучението по предметите от 

културно-образователните области: 

природни науки и екология, обществени 

науки и гражданско образование 

16 

астрономически 

часа 

м.10.2020 г. 

м.07.2021 г. 

 

Всички 

педагогически 

специалисти 

 

1. Акценти в дейностите на начален етап на 

образование през учебната 2019/2020 

година. 

1 час 16.09.2020 г. Всички 

педагогически 

специалисти 

 

2.1. МО – I клас 

Дейности по темата: 

 Работна среща за набелязване на 

дейности свързани с избраната тема за 

вътрешноучилищна квалификация. 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

м.09.2020г. 

Членовете на МО – 

I клас: 

А. Якимова 

Ел.Стоева 

И.Николова 

 

 Насоки във връзка с практическите 

дейности по темата 

Дейност 1: Изработване на изделия от 

материали за рециклиране. 

 

1 час 

 

 

 

05.01.2021г. 

 

 

 

 

Членовете на МО 

 

 

 Споделяне на добри практики 

Изложба от готови изделия по темата. 

1 час м.02.2021г. 

 

Членовете на МO 
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 Насоки във връзка с практическите 

дейности по темата 

Дейност 2: Опознавам, заснемам и 

представям любима природна 

забележителност. 

1 час 

 

 

13.04.2021г. 

 

 

Членовете на МО 

 

 

 Споделяне на добри практики 

Изготвяне на постер, колаж, презентация 

или филм с направените от 

първокласниците снимки. 

2 часа  

м.05.2021г. 

 

 

 

Членовете на МО 

 

 

3.2. МО – II клас 

Дейности по темата: 

 Работна среща за избор на дейности по 

избраната тема. 

1 час 

 

 

 

м. 10.2020 г. 

 

 

 

Членовете на МО – 

II клас: 

Д. Веселинова 

М. Богданова 

С. Благоева  

С. Тодорова 

Сн.Върбанова 

 

 

 Развиване на социални, граждански и 

дигитални компетентности чрез 

изработване на проекти, лапбук, 

видеоклип, постери във връзка с културно-

исторически и природни 

забележителности в родния край. 

1 час 

 

 

м.12.2020г. 

 

 

 

 

Членовете на МО 

 

 

 Развитие на комуникативноречеви и 

литературни компетентности  и умения 

за изразяване чрез творчество при 

съчиняване на гатанки, стихове, разкази 

за представители на живата природа 

1 час 

 

м.02.2021г. 

 

 

 

 

 

 

Членовете на МО 
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 Развитие на социокултурни 

компетентности , инициативност и 

предприемчивост при отбелязване на 

празнични събития, обичаи и традиции 

чрез обмен на информация между 

паралелките. 

1 час 

 

 

 

 

м.03.2021г. 

 

 

 

Членовете на МО 

 

 

 Посещение на природозащитен център 

„Натура”, с цел обогатяване познавателния 

опит на учениците за разнообразието на 

растителен и животински свят в 

Национален парк „Врачански Балкан”и 

развитие на основни компетентности в 

областта на природните науки . 

1 час 

 

 

м.04.2021г. Членовете на МО 

 

 

  Споделяне  резултатите от дейностите по 

темата. 

1 час 

 

м.05.2021г.   

3.3. МО – III клас 

Дейности по темата: 

 Работна среща за разглеждане на 

актуални теоретични аспекти на 

компетентностния подход и 

прилагането му по предметите от 

културно – образователните 

области: природни науки и 

екология, обществени науки и 

гражданско образование. 
 

1 час 

 

 

м.10.2020 г. Членовете на МО – 

III клас: 

Г. Стефанова 

Н. Терзийска 

П. Иванова 

Р. Петрова 

Цв.Кръстева 

 

 

 Изработване табла на тема „Моята 

родина” 

1 час 

 

 

м.11.2020 г. 

 

 

Членовете на МО 
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 Създаване на организация за 

разпределяне и възлагане на проектни 

задачи на учениците по темите: 

-Природните богатства на България 

- Водата и сушата като среда на живот за 

организмите 

- Човекът и здравословният начин на 

живот. 

 

 

 

3 часа 

 

 

 

 

 

м.02.2021г. 

 

м.04.2021г. 

 

м.06.2021г 

Членовете на МО 

 

 

 Работна среща за отчет на дейностите и 

резултатите, обсъждане на проведените 

добри практики и популяризиране на 

успешния опит, изведени от дейността на 

методическото обединение по темата за 

квалификация 

 

1 час 

 

 

м.06.2021 г. 

 

Членовете на МО 

 

 

3.4. МО – IV клас 

Дейности по темата: 

Работна среща за разглеждане  

на материали и публикации в МОН в 

помощ на педагогическите специалисти, 

свързани с прилагането на 

компетентностния подход 

 

1 час 

 

 

м.11.2020 г. 

 

 

Членовете на МО – 

IV клас: 

Е.Тодорова 

С. Еленкова 

Т. Петрова 

Цв. Цветкова 

  

 Дейност „Моят пътеводител”- изготвяне 

на презентации, видеоклипове, снимков 

материал, свързан с природни и 

исторически обекти 

 

1 час 

 

 

 

м.11.2020 г. 

 

Членовете на МО 

 

 

 Дейност „Малки изследователи споделят 

любопитни факти”-извършване и 

обсъждане на опитно-експериментална 

дейност: 

- измерване температурата на телата 

в различните и състояния; 

 

 

3 часа 

 

 

 

 

 

 

м. 01.2021г. 

 

Членовете на МО 
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- движение и енергия на телата; 

- звук и трептене на телата. 

 

м. 03.2021 г. 

          м. 06.2021г. 

 Работна среща за отчет на дейностите и 

резултатите от работата  по избраната 

тема. 

 

1 час 

 

м. 06.2021 г. 

 

Членовете на МО 

 

 

3.5. МО – ЦОУД  

Дейности по темата: 

 Работна среща на МО по темата за 

вътрешна квалификация. 

1 час 

 

м.09.2020 г. 

 
Членовете на МО – 

ЦОУД: 

А. Павлова 

В. Христова 

Г. Веселинова 

И. Стоянова 

Н. Николов 

Св. Ценова 

Т. Василева 

Т. Димитрова 

 

 Изготвяне на постер на тема: „Природни 

забележителности в България“. 

2 час 

 

м.12.2020 г. 

 

 За чиста природа – проектна дейност 

(рисунки, табло) 

1 час 

 

 

 м.02.2021 г. 

 

. Изработване на природен календар. 1 час 

 

м.03.2021 г. 

 

Членовете на МО 

 

 Отчет на дейностите по темата в МО. 1 час 

 

м.05.2021 г. Членовете на МО 

 

 

 

 

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

№ Тема на квалификационната 

дейност 

Название на 

обучаващата 

организация 

Продължителност на 

провеждане 

Срок за 

изпълнение 

Място на 

провеждане 

Участници в 

обучението 

Стойност на 

обучението 

1. Предизвикателствата на 

учебната 2020/2021 година.  

Основни политики на МОН. 

Акценти в дейностите на 

начален етап на образование 

през учебната 2020/2021 

година 

РУО-Враца  2 часа  16.09.2020 г. Град Враца  Педагогически 

специалисти  

- 
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2. Електронен дневник  

SHKOLO 
SHKOLO 16 часа м.09.2020г. училище Всички 

педагогически 

специалисти 

……….лв. 

3. Участие в 

квалификационен 

курс за придобиване на III 

ПКС 

ВТУ „Св.Св. 

Кирил и 

Методий”– 

гр. Търново 

……….. 2020/2021  

учебна 

година 

по оферта педагогически 

специалисти: 

А. Павлова 

Г. Янчева 

Е.Тодорова 

И.Николова 

И.Стоянова 

М.Тихомирова 

П.Иванова 

Лично 

финансиране 

4. Участие в 

квалификационен 

 курс за придобиване на V 

ПКС 

ДИУУ- 

София 

16 часа 2020/2021 

учебна 

година  

по оферта Т. Василева Лично 

финансиране 

5. Участие в 

квалификационни форми, 

организирани от РУО- 

Враца 

РУО- Враца ……………. 2020/2021  

учебна 

година 

по оферта Педагогически 

специалисти 

 

6. Участие в 

квалификационни форми, 

организирани от  община 

Враца  

Община 

Враца 

…………………….. 2020/2021  

учебна 

година 

по оферта Педагогически 

специалисти 

 

7. Участие в  

квалификационни форми, 

организирани по 

Национална програма на  

МОН  /КПРПС/ и по 

проект ОУД 

МОН ………………. по оферта по оферта Педагогически 

специалисти 
 

8. Образователни игри и 

„живи” работни листи в 

работата на учителя 

АПИС-

КОЛЕВ 

16 часа 2020/2021  

учебна 

година 

по оферта Педагогически 

специалисти 
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ЕООД 

9. Оценка на четенето 

 /декодиране и разбиране/ и 

неговите нарушения при 

ученици от 1. и 2. клас 

Логопедичен 

център „ Го- 

вори с мен” 

16 часа 2020/2021 

учебна 

година 

 

по оферта Миглена 

Коцева- 

логопед 

 

10. Управление на агресивно и 

предизвикателно 

поведение 

Национален 

институт за 

образование и 

приобщаващи 

политики 

16 часа 2020/2021 

учебна 

година 

 

по оферта Петя Узунова – 

педагогически 

съветник 

 

11. Обучение на 

непедагогическия 

специалисти на тема: 

„………….” 

Омега Софт 

ООД – гр. 

София 

…………… 2020/2021 

учебна 

година 

 

по оферта Д. Атанасова 

П. Василева 

 

12. Обучение на комисията по 

атестирането на 

педагогическите 

специалисти 

 

 

обучение     

13. Обмен на добри практики с 

учителите от НУ  „Димитър 

Благоев”-  Стара Загора 

 семинар юни, 2021 - Заместник – 

директор по 

учебната 

дейност 

 

 

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

Педагогическите специалисти ще участват в квалификационни форми, организирани от РУО, МОН и общините. 

 

5. Финансиране на квалификационната дейност. 

Годишните средства за квалификация на педагогическите специалисти са определени  в началото на  календарната  година в 

размер  1,2 % от ФРЗ– 5 789.00 лв., гласувани на ПС /Протокол № 6/21.04.2020 г./ 

6. Контрол и мониторинг на квалификационната дейност. 

Контрол на провежданата квалификационната дейност се осъществява от директора/заместник-директора съвместно с вътрешно-

училищната комисия при спазване на утвърдените вътрешно-училищни правила и механизъм.  
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Педагогически специалисти, участвали в различни обучения, презентират усвоеното на работна среща и/или педагогически 

съвет и се отчитат с попълване на квалификационна карта в края на учебната година. 

Забележка: Настоящият план е приет на заседание на  Педагогическия съвет  /Протокол № 1/ 15.09.2020год./ 
 

ІІ. График за заседанията на Педагогическия съвет на НУ „Иванчо Младенов” - Враца 

№ Дейност Срок Отговорник 

1. ПС  

Отчитане решенията от предходен ПС.  

Приемане на училищните документи за начало на учебната година: 

 Училищни учебни планове за всички паралелки I-IV клас за учебната 2020/2021г.; 

 Приемане на Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден; 

 Приемане на актуализирани Мерки за повишаване качеството на образованието; 

 Приемане на актуализирана Програма за превенция на ранното напускане на училище; 

 Приемане на актуализирана училищна Програма за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи;  Приемане 

на Училищни програми и План за дейността на екипите за: 

Гражданско образование; 

Екологично образование; 

Здравно образование; 

Интеркултурно образование 

 Приемане на формите на обучение; 

 Приемане на  актуализиран Правилник за дейността на училището през учебната 

2020/2021 година с Правила за работа и мерки за намаляване на рисковете от предаване 

от COVID-19; 

 Приемане на Годишен план за дейността на Начално училище „Иванчо Младенов” през 

учебната 2020/2021 год. и приложенията към него; 

 Приемане на Правила за провеждане на вътрешно-квалификационна дейност в 

училището и План за квалификация, приложение към Годишния план;  

  Предложения за разкриване на занимания по интереси;  

 Определяне на реда и условията за обедното хранене на учениците; 

 Организационни задачи 

15.09.2020 г. Директор и определените 

членове на комисии 

2. ПС 

 Отчитане на решенията от предходен ПС 

м.10.2020 г. Докладват: директор, 

класните ръководители и 
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 Отчитане входно равнище на учениците, анализ и мерки за отстраняване на 

пропуските 

 Представяне на ПС на план за приемственост ДГ – 1 клас 

 Представяне на план за спортно-туристическа дейност 

членовете на определени 

комисии 

3. ПС 

 Отчитане на решенията от предходен ПС  

 Запознаване педагогическия екип с проектни предложения и програми за 

календарната 2020 г. 

 Отчет на мероприятията от вътрешно-квалификационната дейност и презентиране 

на резултатите от наблюдаваните открити уроци 

 Приемане на Стратегия за развитие на училището за периода 2021-2024 г. 

м.01.2021 г. Докладва директорът 

4. ПС  

 Отчитане на решенията от предходен ПС 

 Проследяване и обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците 

през I учебен срок на учебната 2020/2021 година по паралелки и групи – анализ на 

резултатите и съпоставка с входно равнище. 

 Отчитане на дейностите на МО, постоянните комисии, УКС, педагогическия 

съветник. 

 Отчитане на контролната дейност през I учебен срок 

м.02.2021 г. Докладват: директор, 

заместник-директор по УД,  

педагогически съветник,  

класни ръководители и 

учители по учебни предмети,  

учители на групи от ЦОУД, 

председатели на комисии 

5. ПС 

 Отчитане на решенията от предходния ПС  

 Представяне на проект за разпределение на бюджет 2021 г. по дейности и размера 

на капиталовите разходи за 2021 година. 

 Избор на учебници и учебни помагала 1 – 3 клас за учебната 2021/2022 година; 

 Уточняване на училищния план-прием за учебната 2021/2022 година; 

м.03.2021 г. Директор, икономистът, 

педагогическата колегия, 

комисията по приема 

6. ПС  

 Отчитане на решенията от предходния ПС 

 Запознаване с критерии на МОН за присъждане на грамота «Неофит Рилски» и 

приемане на мотивирано предложение за номинация; 

 Предлагане на номинации за наградата на кмета на Община Враца съгласно 

предоставения статут; 

 Номиниране на учители и ученици за награди в края на учебната година  

м.04.2021 г. Директор, педагогически 

специалисти 

7. ПС  

 Отчитане на решенията от предходния  ПС 

 Избор на спортните дейности съгласно чл.93, ал.1 от ЗПУО;  

 Избор на комисия за актуализиране на картата за оценяване труда на 

педагогическите специалисти през 2020/2021 година  

м.05.2021 г. Директор,  

Заместник-директор и 

учители 
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 Номиниране на ученици за вписване в «Златната книга на училището» 

8. ПС 

 Отчитане на решенията от предходния ПС 

 Отчитане на резултатите от ОВП през учебната 2020/2021 година по предметите 

от учебния план – общообразователна и разширена подготовка, вкл. целодневната 

организация; 

 Отчитане на резултатите от проведеното НВО през м. май 2021 година 

 Отчитане на резултатите от работата на ЕПЛР и проведената обща подкрепа 

 Отчитане на квалификационната дейност и работата на МО през годината; 

 Отчитане на плановете на постоянните комисии 

 Отчитане на дейностите за противодействие на агресията; 

 Анализ на контролната дейност; 

 Запознаване с актуализирана карта за определяне на ДТВ за постигнати резултати 

от труда на педагогически специалисти през учебната 2020/2021 година 

 Избор на екипи за изготвяне на годишния план на училището за предстоящата 

учебна година; 

 Избор на комисия за подготовка на проект на Седмично разписание за 2021/2022 

уч. година; 

 Избор на екипи за преглед и актуализиране на вътрешно-училищни правилници и 

програми; 

 Избор на екип за актуализиране на годишна училищна программа за целодневна 

организация. 

 Избор на критерии за атестиране и предложения за сформиране на комисия по 

атестацията; 

м.06.2021 г. Докладват всички членове на 

педагогическата колегия 

 

 Настоящият план е приет на заседание на  Педагогическия съвет  /Протокол № 1/ 15.09.2020год./ 
 
 

 


