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I. Приоритетни области съгласно Стратегическата рамка за развитие на образованието в Република България (2021 – 

2030) 

1. Ранно детско развитие 

 

1.1. Разширяване на обхвата на децата от 0 до 7 години в образование и грижи в ранна детска възраст. Ефективна социализация. 

 Прилагане на ефективен модел за успешна адаптация и плавен преход на детето от детската градина към училище, 

включително чрез инвестиции в подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна, интерактивна среда съвместно със 

семейството, което да подкрепи детето в периода на преход; 

 Допълнително обучение по български език за децата, чийто майчин език е различен от българския;  

  Информиране на родителите относно провежданите политики за развитие на интегрирани подходи на работа и услуги за 

подкрепа в областта на детското развитие;  

  Задълбочаване на партньорството между родителите и институциите, предоставящи услуги в областта на образованието  

и грижите в училищна възраст. 

 

1. 2. Осигуряване на качествено образование  

 Създаване на предпоставки за прилагане на индивидуален подход към ученика; 

 Повишаване капацитета на професионалистите за изпълнение на политиките в областта на  детското развитие с фокус 

върху компетентностния подход и насърчаване на образователните иновации; 

 Засилване на фокуса върху усвояване на ключовите компетентности за учене през целия живот. Развитие на творческото 

и критично мислене; 

 Модернизиране на материалната база, оборудването и дидактическите средства в училище, с цел изграждане на 

стимулираща и подкрепяща развитието на всеки ученик образователна среда;  

 

2. Компетентности и таланти 

 

2.1. Обучение, ориентирано към формиране и развитие на ключовите компетентности и на умения за живот и работа през XXI век 
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 Осигуряване на съвременна образователна среда, която гарантира единен подход при прилагането на ключови 

компетентности; 

 Актуализиране на учебните планове с цел балансиране на учебното време за придобиването на ключовите компетентности и 

уменията за живот и работа в XXI век и за развитие на таланта и интересите на отделния индивид; 

 Създаване на условия и подкрепа за изграждане на цялостни училищни визии и стратегии за интегриране на учебното 

съдържание с фокус върху ключовите компетентности; 

 Смяна на фокуса на обучението от преподаване на знания към овладяване на ключови компетентности и развитие на 

способности да се решават проблеми; 

 Създаване и използване на разбираеми, атрактивни и съвременни средства за постигане на очакваните резултати от 

обучението - познавателни книжки, учебници, учебни помагала, 22 достъп до електронно четими учебници, електронни 

ресурси, подпомагащи придобиването на необходимите компетентности и стимулиращи развитието на личностни, социални 

и граждански умения и на емоционална интелигентност;  

 Ориентиране на оценяването към ключовите компетентности с акцент върху функционалната грамотност в областта на 

четенето, математиката, природните науки, както и към междукултурни компетентности, умения за решаване на проблеми в 

екип и метакогнитивни умения; 

 Синхронизиране на изискванията на вътрешното външното и международното оценяване на учениците към ключовите 

компетенции на учениците. 

 

  2.2. Възпитание в ценности 

 Насърчаване на ценностно-ориентирано поведение и създаване на атмосфера в класната стая, благоприятстваща формиране 

на социални и граждански компетентности;   

 Реализиране на инициативи за съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност и популяризиране на 

българския език, традиции и култура; 

 Системно взаимодействие с родителите за формиране на ценности у учениците. 
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2.3. Развитие на способностите и талантите 

 Разширяване на спектъра от занимания по интереси, насочени към развитието на личностни и междуличностни умения; 

 Разширяване на обхвата на участниците в заниманията по интереси, чрез провеждане на различни форми на изяви на 

училищно и междуучилищно, общинско ниво; 

 Подкрепа за участие в изяви, конкурси, олимпиади и състезания на местно, регионално, национално и международно ниво в 

областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта; 

 Системно взаимодействие с родителите за развитие на способностите и талантите на учениците. 

3. Мотивирани и креативни учители 

3.1. Повишаване на привлекателността и престижа на учителската професия и обезпечаване на системата на образованието в 

дългосрочен план с учители във всички образователни институции и по всички дисциплини 

 Подкрепа на ново постъпващи педагогически специалисти в НУ „Иванчо Младенов“ гр. Враца; 

 Прилагане на политики за привличане и включване в образователния процес на представители на бизнеса, висши училища, 

научни организации и други специалисти. 

3.2. Развитие на компетентностите в съответствие с променящата се роля на учителя 

 Насърчаване на обучението и ангажираността на педагогическите специалисти през целия живот за продължаващо 

професионално развитие;  

 Стимулиране, мотивиране и разширяване на възможностите за квалификацията на педагогически специалисти от 

училището;  

 Насоченост при подготовката на педагогическите специалисти към прилагане на компетентностния подход и на ценностно-

ориентиран подход в образователния процес; 

 Създаване на условия за изграждане и участие на училищния екип в мрежа от училищни екипи, включващи педагогически и 

непедагогически специалисти и професионални общности за споделяне на добри практики; 
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 Оценка на въздействието на политиката за последващата квалификация на педагогическите специалисти. Изработване и 

прилагане на система за проследяване на ефекта от обученията за професионално развитие на учителите на училищно ниво. 

 

4. Сплотени училищни общности и системна работа с родителите 

4.1. Създаване и развиване на ефективни училищни общности 

 Насърчаване участието на училищната общности в планиране и реализиране на училищни събития - конкурси, празници, 

тържества, спортни събития и др. 

 Прилагане на програми за взаимодействие на училищната общност с различни заинтересовани групи, които да подпомагат 

включването на децата в образование, трайното им приобщаване и повишаването на образователните им резултати. 

4.2. Обединяване на ресурсите на семейството и училището за пълноценното развитие на ученика 

 Прилагане на подходящи форми за взаимодействие с родителите, насочени към осъзнаване и осъществяване на техните 

отговорности за възпитанието, развитието, образованието и отглеждането на учениците; 

 Проучване становището на родителите по значими за училищния живот теми (допитвания, анкети, формуляри за обратна 

връзка и др.) и създаване на условия за диалог; 

 Координиране взаимодействието на семействата, при възникнала необходимост, с външни институции и организации, 

оказващи социална, образователна и личностна подкрепа за учениците;  

 Създаване на условия за взаимодействие между родителите и насърчаване на партньорството между тях за активно участие в 

училищния живот. 

5. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция 

5.1. Преодоляване на регионалните, социално-икономическите и други бариери за достъп до образование 

 Осигуряване на безплатен, безопасен и екологичен транспорт на учениците до училище; 

 Стремеж към изграждане на достъпна архитектурна среда; 
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5.2. Взаимодействие с ученици и родители за създаване на положително отношение към образованието 

 Разработване и прилагане на модели на взаимодействие ученик – родител – учител – социални работници за превенция на 

отпадането от образователната система; 

 Организиране на общи дейности по интереси, честване на празници, благотворителни акции и други събития за създаване на 

положителна нагласа и позитивно отношение към предлаганото в училището образование; 

 Съвместна работа между родители и учители за адаптиране на децата от I клас към образователната система и създаване и 

развиване на мотивация за учене. 

5.3. Подкрепа на развитието на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование 

 Повишаване компетентностите на учителите, педагогическия съветник, ресурсен учители, логопед, за успешно включване и 

пълноценно участие на учениците в образователния процес, с приоритет – придошли ученици и първокласници; 

 Изграждане на мрежа за професионална подкрепа и обмен на добри практики между наставници и наставлявани учители. 

5.4. Прилагане на индивидуален подход към потребностите на всеки ученик 

 Регламентиране на възможността за повече консултации от педагогическите специалисти, вкл. извън регламентираните, 

съобразно необходимостта в паралелка и/или група от ЦОУД с оглед разясняване на неусвоено и/или трудно учебно 

съдържание и заучаването му с разбиране от учениците в училището; 

 Използване на възможностите на дигиталните технологии  при персонализацията на обучението; 

 Споделяне на добри практики при прилагането на индивидуален подход в обучението на учениците. 

 

5.5. Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес на ученици със специални образователни потребности 

 Функционално оценяване на образователните потребности на учениците със специални образователни потребности и 

хронични заболявания; 

mailto:nu_iv_mladenov@abv.bg


 

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ИВАНЧО МЛАДЕНОВ” ГР. ВРАЦА,  

ОБЩ. ВРАЦА, ОБЛ. ВРАЦА 
 

Адрес: 3000, гр. Враца, ул. „Антим І” № 4, тел: 092623197; 092663571 e-mail: nu_iv_mladenov@abv.bg; 

 web: http://www.nu-ivanchomladenov.org/  
Стр. 7 от 36 

 

 Осигуряване на необходимата техника за провеждане на учебния процес на учениците със специални образователни 

потребности; 

 Подсигуряване/закупуване с бюджетни средства, създаване и използване на адаптирани  образователни ресурси за учениците 

със специални образователни потребности. 

5.6. Образователна интеграция на деца и ученици от уязвими групи, включително роми, на търсещи или получили международна 

закрила и мигранти 

 Цялостна подкрепа за достъп до образование на учениците от малките населени места (хранене, транспорт, учебници);  

 Прилагане на политики за толерантност и уважение към културните различия и ефективно междукултурно взаимодействие, 

за преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност. 

5.7. Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес на деца и ученици с изявени дарби 

 Взаимодействие между учителския екип (класни ръководители и учители, преподаващи в паралелките) за ранно откриване 

на талантите и способностите на всеки ученик; 

 Осигуряване на морална и материална подкрепа за ученици с изявени дарби за високи постижения в областта на науките, 

технологиите, изкуствата и спорта, вкл. и чрез заниманията по интереси в целодневната организация на учебния ден. 

5.8. Превенция и намаляване на агресията и тормоза и недопускане на дискриминация в НУ „Иванчо Младенов“ 

 Включване на ученици в риск в група за повишаване на социалните умения за общуване и решаване на конфликти по 

ненасилствен начин; 

 Оказване на психологическа и педагогическа подкрепа за учениците и родителите; 

 Квалификация на педагогическите специалисти за управление на конфликти, справяне с агресията, дискриминацията и 

насилието;  

  Изпълнение на инициативи за повишаване на толерантността, за намаляване на агресията и кибертормоза. 

5.9. Разширяване на възпитателната функция на НУ „Иванчо Младенов“ като образователно-възпитателна институция 

 Изпълнение на програми за възпитателна работа, вкл. споделяне на модели за възпитателни взаимодействия в 

образователния процес; 
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 Споделяне на добри практики и иновации във възпитателната дейност на паралелките и групите от ЦОУД в училището;  

 Формиране на нагласи за приемане на различията между учениците, основани на раса, народност, етническа принадлежност, 

произход, религия. 

6. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие 

 6.1. Насърчаване и развитие на култура за иновации 

 Екипна работа с всички педагогически специалисти при вземане на решения, предлагане и реализиране на иновации;  

 Текущ обмен на данни и опит между педагогическите специалисти, свързани с постиженията на учениците, чрез използване на 

отворени образователни ресурси; 

 Мотивиране за учене чрез проектно-базирано обучение както в присъствена форма, така и в обучение в електронна среда на 

базата на интегрирано знание, критично мислене и самооценка. 

6.2. Иновации в образователния процес 

 Сътрудничество за мултиплициране на ефективни иновации;  

 Създаване и развитие на партньорства с други образователни институции и родители за споделяне на иновативни практики; 

 Разширяване на възможностите за интегрирано знание чрез проектно-базирано обучение, развитие на езиковите и 

комуникативните умения. 

6.3. Иновации в образователната среда 

 Разширяване на достъпа до модерни IT технологии с оглед провеждане и участие в иновации от разстояние, бърз и качествен 

достъп до информация и приобщаване в иновационните процеси;  

 Разширяване на образователната среда извън училището с оглед прилагане на иновации в удобни и достъпни пространства, 

включително „зелени класни стаи“ в обсега на училището и сред природата. 

6.4. Развитие на образованието в дигитална среда и чрез дигитални ресурси 

 Балансирано използване на дигиталните образователни решения и на традиционното учене съобразно възрастта на децата;  
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 Развиване на уменията на педагогическите специалисти за преподаване в онлайн среда и за разработка и използване на 

дигитално учебно съдържание;  

 Формиране на компетентности у учениците и педагогическите специалисти за създаване, редактиране, обогатяване и 

актуализиране на дигитално съдържание;  

 Формиране на умения за безопасно използване на интернет-ресурси, за разпознаване на рискове, заплахи, фалшивите новини 

и др.; 

 Развиване на облачните услуги и вграждането им в образователната система. 

6.5. Образование за устойчиво развитие 

 Разширяване на дейностите, свързани с повишаване на двигателната активност и здравословното хранене; 

 Обучение, ориентирано към формиране на знания и умения за живот с фокус към здравното образование, здравословното 

хранене, първа долекарска помощ, безопасно движение по пътищата, обучение по различни видове спорт и други с 

активното участие на родителите. 

6.6. Модернизиране на образователната инфраструктура към устойчиво развитие 

 Изграждане на площадка за обучение на учениците по безопасност на движението по пътищата; 

 Оптимизиране и естетизиране на вътрешното пространство в училището и осигуряване на безопасен достъп на всеки ученик 

до образование. 

 

7. Реализация на професиите в настоящето и бъдещето 

7.1. Професионално образование и обучение, съответстващо на динамиката на пазара на труда 

 Осигуряване на система от достъпни и качествени услуги за системно кариерно ориентиране в училище във връзка с 

успешната реализация на по-нататъшен етап на обучение и образоване;  

 Насърчаване на интереса към приоритетни професии и по нови бъдещи специалности. 

7.2. Формиране и развитие на умения за професиите на настоящето и бъдещето 
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 Развитие на проектно-ориентирано учене. 

7.3. Развитие на професионалното образование и обучение, базирано на прехода към цифрова и зелена икономика 

 Подкрепа за въвеждането на научни подходи и иновации в обучението, за насърчаване на продължаващото образование с 

цел ориентиране към научноизследователска дейност на учениците и на предприемаческите им умения; 

 Създаване и прилагане на иновативни методи за преподаване и учене, базирани на дигиталните технологии и отворените 

онлайн образователни ресурси. 

 

8. Учене през целия живот 

8.1. Разширяване на възможностите за учене през целия живот 

 Актуализиране и ефективно прилагане на национална квалификационна рамка за учене през целия живот; 

 Системно кариерно ориентиране и консултиране на учениците от начален етап на обучение за откриване на бъдещите им 

професионални интереси; 

 Осигуряване на достъп до отворени образователни ресурси за учене през целия живот за всички. 

8.2. Осигуряване на условия за насърчаване на ученето през целия живот 

 Създаване на професионална общности от учители за обмен на добри практики в обучението, взаимно учене чрез отворени 

образователни ресурси, създаване и споделяне на съдържание; 

 Използване на образователни платформи и споделяне на ефективни модели в подкрепа на висококачествено и приобщаващо 

образование и обучение през целия живот. 

 

9. Ефикасно управление и участие в мрежи 

9.1. Преход от стандартизиран подход в управлението на образователните институции към управление, основано на креативност и 

иновации 

 Подобряване на образователната среда чрез създаване и развиване на училищни и микроучилищни (класни) общности 

между учители, ученици, родители и други заинтересовани страни; 
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 Внедряване на Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование 

(НЕИСПУО) и оптимизиране на връзката институция – родители (електронни дневници, бележници за кореспонденция 

и ученически книжки, водени в електронен вид); 

 Мотивация на училищния екип и подкрепа на иновативните и творчески решения на всички участници в образователния 

училищен процес. 

9.2. Сътрудничество между институциите и свързване в мрежи 

 Провеждане на съвместни инициативи, партниране и споделяне на ресурси с библиотеки, музеи и други културни 

институции и научни организации;  

 Поддържане на училищната библиотека, обогатяване на библиотечния фонд. 

 

II. Приоритети на национално ниво за учебната 2021/2022 година 

1. Прилагане на Националната рамка за качество на образованието и грижите в ранната възраст. 

2. Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на участниците в образователния 

процес за развиване на дигитални компетентности, за стимулиране на активното учене и за формиращо оценяване на учениците. 

3. Подкрепа на учениците и учителите за преодоляване на дефицитите в обучението по отделни учебни предмети  с акцент върху 

български език и литература и математика.  

4. Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. Създаване на 

условия за подкрепа на всяко дете и ученик с цел ефективно включване и трайно приобщаване към образователния процес. 

5. Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професионални 

компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.  

6. Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална 

подкрепа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди (дуално обучение). 

7. Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите 

специалисти за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип,  за създаване на учебни ресурси и учебно 

съдържание, за прилагане на междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС. 

8. Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и диалог. 

Ефективно включване на семейството като партньор при обучение от разстояние в електронна среда. 
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Регионални приоритети в дейността на РУО – Враца 

1. Качествено и ефективно професионално образование и обучение. ДПП – съобразно националните приоритети и пазара на труда.  

 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. 

 Чрез изпълнение на приоритетите на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в 

Република България (2021 – 2030) се цели подготовка на учениците за личностна и професионална реализация. 

 Политиките на национално и регионално ниво са съобразени с актуалните тенденции в съвременното образование, които 

предполагат не само директен трансфер на знания от учителите към учениците, но и изграждане на умения за самостоятелно 

и критично мислене, за работа в екип и личностно развитие. Ключов момент за превенция и справяне с агресията и 

насилието в образователните институции е привличането на родителите като активен партньор на педагогическите 

специалисти, образователните медиатори и на социалните работници. 

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

придобиване на компетентности. Дейностите са с фокус към прилагане на компетентностния модел и на иновативни методи 

на обучение, насочени към преход от преподаване на знания към усвояване на ключови компетентности. 

 Подобряване на качеството на образование. Придобиване на компетентности, стремеж към личностно развитие и 

усъвършенстване през целия живот. 

2. Възпитанието – неизменна част от образователната политика 

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

училището. Прилагане на мерки, насочени към превенция и интервенция на насилието и тормоза и за създаване на 

подкрепяща и сигурна образователна среда. Ключов момент за превенция и справяне с агресията и насилието в 

образователните институции е привличането на родителите като активен партньор на педагогическите специалисти. 

 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 
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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. 

3. Продължаващо организационно усъвършенстване  на РУО – Враца 

 Акцент на мерките е през 2030 година всички български младежи да завършват училищно образование като функционално 

грамотни, иновативни, социално отговорни и активни граждани, мотивирани да надграждат своите компетентности чрез 

учене през целия живот. 

 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. Педагогическият специалист през 2030 година е 

компетентен, подкрепящ, диалогичен, отворен за иновации, с мисия и с нагласа за постоянно учене и развиване на 

личностните си и професионални компетентности, да мотивира и да вдъхновява децата и учениците, да им помага да 

изграждат умения и компетентности, които да прилагат в различни житейски и професионални ситуации. 

 Политиката за приобщаващото образование се надгражда чрез изпълнение на мерки: за подкрепа на всички деца, които имат 

затруднения с усвояване на учебното съдържание; за кариерно ориентиране с цел подготовка за преход към следваща 

образователна степен; за мотивация за продължаване на образованието и за участие на пазара на труда. 

 

Училищни приоритети  

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

пълноценна социализация на всички ученици и прилагането и изпълнението ú на ниво училище.  

2. Реализиране на приоритетите 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. Целта при придобиване на 

съвременните ключови компетентности ще бъде развитие на личностния потенциал на ученика, осигуряване на условия за удовлетворяване на 

индивидуалните му потребности и ранно откриване на заложбите и талантите му. 

3. Акцентът при обучението да се измества от възпроизвеждане на готови знания към развитие на съвременни умения и практическа приложимост 

на изучаваното учебно съдържание, както и върху социалната и емоционалната интелигентност на учениците. 
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4. Възпитателната работа като неизменна част от цялостния образователен процес, отразяваща утвърдената българска образователна традиция, 

визията за ключовите компетентности в нейните три основни измерения: знания, умения и нагласи. 

5. 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. Повишаване престижа на учителската професия и 

развитие на компетентностите в съответствие с променящата се роля на учителя 

6. Задълбочаване взаимодействието с предучилищния сектор по приемственост: детска градина – начално училище. Създаване на връзки и 

взаимодействие в училищната общност между всички участници в образователния процес, осъществени в условия на равнопоставеност и 

диалог и  насочени към постигане на споделена визия за развитието на училището.  

7. Подобряване на МТБ за поддържане на създадената уютна и комфортна обстановка, предразполагаща към разгръщане на познавателния 

интерес у учениците, развиване на способностите и заложбите им. 

8. 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. 

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

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

III. Дейности за реализиране на националните, регионалните и училищните приоритети: 

№ Цели/мерки/дейности по: 
Срок за 

изпълнение 

Индикатори за изпълнение 

Отговорник 
Забележ

ка 
Мерна 

единица 

(брой, %) 

Базови 

стойност

и 

Планирани 

стойности 

2. 

Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Подкрепа на педагогическите специалисти за развиване 

на дигитални компетентности на участниците в образователния процес, за стимулиране на активното учене и за формиращо 

оценяване на учениците. 

2.1. Участие в Националната образователна мрежа 

(НОМ). постоянен % 100% 100% 
Всички 

педагогически 

специалисти 

 

2.2. Подсигуряване на благоприятна среда за постоянен % 100% 100% Всички  
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развитие на електронно образователно 

съдържание 

педагогически 

специалисти 

2.3. Осигуряване на ефективна ИКТ среда за 

съхраняване и използване на електронно 

съдържание 

постоянен % 100% 100% 
Всички 

педагогически 

специалисти 

 

2.4. Постоянно поддържане и подновяване на 

компютърното оборудване в компютърния 

кабинет в училището с оглед все по-активна 

употреба на дигиталните технологии в 

учебния процес. 

постоянен % 100% 100% 
Всички 

педагогически 

специалисти 

 

2.5. Създаване на условия за постоянна връзка 

между учителите и учениците с цел 

дистанционно поставяне на задачи и 

получаване на прогнозирани резултати. 
постоянен 

% учители и 

ученици 
100% 100% 

Училищно 

ръководство и 

класни 

ръководители и 

учители в 

ЦОУД 

 

3. 
Подкрепа на учениците и учителите за преодоляване на дефицитите в обучението по отделни учебни предмети  с акцент върху 

български език и литература и математика. 

3.1. Провеждане на инициативи за насърчаване на 

четенето при учениците от І – ІV клас  

м.10. 

м.12. 

м.02. 

м.04. 

на учебната 

2021/2022 г. 

Брой ученици 323 

ученици 

100 % Всички 

педагогически 

специалисти 

 

3.2. Обогатяване  на училищната библиотека и 

библиотеките в класните стаи и в ресурсния 

кабинет с книги, вкл. дарения 

Постоянен Брой ученици   323 

ученици 

100% Всички 

педагогически 

специалисти 

 

3.3. Участие в училищна инициатива „Дари книга 

вместо цвете“. 

15.09.2021 г. Брой ученици  160 

ученици 

Минимум  

50 % 

Всички 

педагогически 

специалисти 
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3.4. 

Отбелязване на Национална седмица на 

четенето 

 

м.10.2021 г. % участващи 

ученици 

100 % 80 % Кл. 

ръководители, 

учители - 

ЦОУД 

 

4. 
Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. Създаване 

на условия за подкрепа на всяко дете и ученик с цел ефективно включване и трайно приобщаване към образователния процес. 

4.1. Оптимизация на процеса за ефективно 

реализиране на целодневната организация на 

учебния ден за ученици от I до IV клас  

м. 09.2021 г. Брой ученици 237 

ученици 

243 

ученици 

Директор, 

заместник –

директор по 

учебната 

дейност, 

комисии 

 

4.2. Разработване на годишни планове на дейности 

и мерки в изпълнение на Стратегията за 

намаляване дела на преждевременно 

напусналите образователната система (при 

наличие на такива, регистрирани в района на 

училището) 

м. 09.2021 г.  Брой ученици Брой на 

преждевре

менно 

напусналит

е ученици 

100% 

обхват 

Училищен 

екип за обход 

 

4.3. Събиране и  обобщаване на информация за 

ученици в риск от напускане 

до м. юли  

2022 г. 

Брой справки 1 1 Класните 

ръководители 

 

4.4. 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, съобразно данните в 

ИСРМ и извършените обходи 

м.09.-10.2021 г.; 

м. 02.-м. 07. 

2022 г. 

Процент  100% 100 % Педагогически 

съветник 

 

 

4.5. 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. 

2021/ 

2022 г. 

Процент 50% 50% Класни 

ръководители и 

учители в 

ЦОУД 

 

4.6. Изпълнение на проектни дейности по 129 

ПМС за подпомагане развитието на 

м. 04.2022 г. Брой ученици 323 

ученици  

323 

ученици  

Директор,  

Училищна 
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физическото възпитание и спорта в училище комисия по 

спортна 

дейност  

5. 
Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професионални 

компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда. 

5.1. Планиране и реализация на подходящи 

квалификационни форми с цел укрепване на 

политиката на училището за повишаване на 

дигиталните компетентности на 

педагогическите кадри със специален фокус 

върху продължаващата квалификация  

постоянен 

Брой 

педагогически 

специалисти 
100% 90% 

Всички 

педагогически 

специалисти 

 

5.2. Качеството  и  ефектът  на  продължаващата  

квалификация  да  се  измерва  и  мониторира  

от  комисията в училището прозрачно  и  

публично  -  през  данни,  обратна  връзка  на  

преминалите  обучения  и  съпоставка на 

резултатите на учениците преди и след 

квалификацията. 

постоянен 

Брой 

педагогически 

специалисти 
100% 100% 

Всички 

педагогически 

специалисти 

 

5.3. Качествени обучения за учителите за 

актуалните безплатни приложения и ресурси 

за създаване на дигитално съдържание и 

уроци, за избор на подходящи ресурси спрямо 

потребностите на учителя и неговите ученици, 

с включени актуални примери и добри 

практики от учители в България. 

постоянен 

Брой 

педагогически 

специалисти 
100% 100% 

Всички 

педагогически 

специалисти 

 

5.4. Обучения в различни подходи за ефективно 

управление на виртуалната класна стая, за 

използване на разнообразни методи на 

преподаване, оценяване и даване на ефективна 

обратна връзка, които стимулират активното и 

саморегулирано учене на учениците. 

постоянен 

Брой 

педагогически 

специалисти 
100% 100% 

Всички 

педагогически 

специалисти 

 

6. Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална 

подкрепа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди (дуално обучение). 
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6.1. Създаване и поддържане на ефективна 

партньорска мрежа с други образователни 

институции  

Постоянен Процент  100% 50-60% Всички 

педагогически 

специалисти 

 

6.2. Участия във форуми/открити уроци/ „Дни на 

отворени врати“ за споделяне на добри 

практики 

Постоянен Брой, процент Брой 

педагогиче

ски 

специалист

и – 4 -5 

100 % Председателит

е на 

методическите 

обединения 

 

6.3. Повишаване на ефективността от прилагане 

на системата за наставничество 

м. 10.2021 г. 

до   

м. 06.2022 г. 

Брой, процент 2 100% Новоназначени 

учители  

 

7. Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Подкрепа на педагогическите специалисти за осъществяване на 

проектно-базирано обучение, за работа в екип, за създаване на учебни ресурси и учебно съдържание, за прилагане на 

междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС. 

7.1. Въвеждане на образователни иновации в 

организацията, управлението, методите на 

преподаване и образователната среда 

Постоянен Брой учители  33 учители 33 учители Всички 

педагогически 

специалисти 

 

7.2. 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 

педагогически 

специалисти 

323 

ученици, 

33 

педагогиче

ски 

специалист

и 

323 

ученици, 

33 

педагогиче

ски 

специалист

и 

Училищно 

ръководство, 

административ

ен екип и 

доставчици на 

IT услуги 

 

7.3. Подобряване на екипната работа между 

педагогическите специалисти и ученическата 

общност чрез изготвяне на съвместни 

проекти, определяне на дейности и отчетени 

резултати от реализирането им 

През цялата 

година 

% учители 100% 95% Всички 

педагогически 

специалисти 

 

8. Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и диалог. 

Ефективно включване на семейството като партньор при обучение от разстояние в електронна среда. 

8.1. Изготвяне на план за работа с родители във 

всяка паралелка, съдържаща конкретни 

До 30.09. 

2021 г. 

Брой учители - 

26 

100 % 100 % Класни 

ръководители, 
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дейности, отговарящи на спецификата на 

училището 

учители в 

ЦОУД 

8.2. Организиране и провеждане на срещи за 

запознаване на родителите с Насоки за работа 

на системата на училищно образование през 

учебната 2021/2022 учебна година в условията 

на COVID 19 

м. 09. 

2021 г. 

Брой учители - 

14 

100 % 100 % 

Класни 

ръководители 

 

8.3. Поддържане на група в социалната мрежа за 

споделяне на информация и класна стая за 

обучение в образователна платформа 

Microsoft Teams 

постоянен Брой учители - 

33 

100 % 100 % 
Всички 

педагогически 

специалисти 

 

8.4. Работа по проект BG05M2OP001-5.01-0001 

„Равен достъп до училищно образование в 

условията на кризи“, финансиран от ОП 

НОИР чрез ЕСФ 

м.10.2021 г. 

% ученици и 

родите 

ли 

73 ученици 

в I клас, 

90 

родители 

100 % 

Всички 

педагогически 

специалисти 

 

9. Училищни приоритети 

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

9.1.1 Подобряване на образователната среда за нов 

модел на учене 

До края на 

учебната година 

% 28 учители, 

Ученици 3. 

и 4. клас 

100% Класни 

ръководители, 

учители в 

ЦОУД, 

учители по 

отделни учебни 

предмети 

 

9.1.2. Изготвяне на планове от класните 

ръководители и утвърждаването им от 

директора 

 

До 30.09. 

2021 г. 

Брой  14 14 Класните 

ръководители 

на паралелките 

 

9.1.3. Изготвяне на учебните програми по 

разширена подготовка и утвърждаването им 

14.09.2021 г. Брой програми 28 28 Класни 

ръководители, 

директор 

 

9.1.4. Изготвяне на годишни планове по БДП 14.09.2021 г. % участници – 

ученици и 

100 % 100 % УКБДП, Кл. 

ръководители, 
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учители преподаващи 

БДП 

9.1.5. Включване в кампанията ROADPOL- Дни на 

безопасността на пътя 

16 - 22.09.2021 г. % участници – 

ученици и 

учители 

100 % 100 % Кл. 

ръководители, 

преподаващи 

БДП и комисия 

по БДП, 

ученици 

 

9.1.6. Провеждане на общозадължителни 

родителски срещи 

 

 

08 - 14.09. 

2021 г. 

 

м. януари  

2022 г.; 

 

м. май 

2022 г. 

% учители - 28 100 % 100 % Кл. 

ръководители, 

учители в 

ЦОУД, 

учител по 

английски 

език, 

учител по 

музика 

 

9.1.7. Сформиране на групи за занимания по 

интереси: Ателие „Вълшебни ръчички”,  

ВИГ „Слънчице”,  

ВГ „Детски смях“ 

Клуб „Приятели на математиката” за ІV клас, 

Клуб „Прозорец към дигиталния свят”,  

Клуб „Friends”,  

Клуб „Hello“, 

Клуб „В света на шахмата”,  

Група „Благонравие“ 

До 10.10.2021 г. % ученици 

включени в ЗИ 

323 уч. – 

100 % 

26 % Ръководители 

на групи 

 

9.1.8. 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 

 

9.1.9. Провеждане на входяща диагностика на 

знанията и уменията на учениците 

До 05.10. 

2021 г. 

% учители  100 % 100 % Всички кл. 

ръководители, 

учители по 
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английски език 

и музика, 

учители на 

групи в ЦОУД 

9.1.10. Задълбочен анализ на резултатите от 

проведеното входно равнище - индивидуален 

за всяка паралелка и обобщаващ за всяко МО 

До 15.10. 

2021 г. 

Брой учители -

28 

100 % 100 % Кл. 

ръководители, 

Председателит

е на МО 

 

9.1.11. Оптимизиране на дейностите и 

възпитателните мерки в ЦОУД 

постоянен Брой учители - 

12 

100 % 100 % Учители в 

ЦОУД и кл. 

ръководители 

на паралелките 

 

9.1.12. Повишаване ефективността на учебния процес 

чрез използване на предимствата на 

съвременните електронни ресурси 

постоянен % 

педагогически 

специалисти  

100 % 100 % Всички 

педагогически 

специалисти 

 

9.1.13. 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 % 

педагогически 

специалисти  

100 % 100 % Всички 

педагогически 

специалисти 

 

9.1.14. Провеждане на открити уроци в 

методическите обединения по темата за 

вътрешната квалификация  за споделяне на 

добри практики 

през учебната 

година 

Брой 

педагогически 

специалисти  

5 бр. 5 бр.  Всички 

педагогически 

специалисти 

 

9.1.15. Качествено 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 

постоянен % 100 % 100 % Всички 

педагогически 

специалисти 

 

9.1.16. Работа с ученици с обучителни затруднения и 

изявени ученици 

постоянен Брой ученици 100 % 100 % Всички   

педагогически 

специалисти 

 

mailto:nu_iv_mladenov@abv.bg


 

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ИВАНЧО МЛАДЕНОВ” ГР. ВРАЦА,  

ОБЩ. ВРАЦА, ОБЛ. ВРАЦА 
 

Адрес: 3000, гр. Враца, ул. „Антим І” № 4, тел: 092623197; 092663571 e-mail: nu_iv_mladenov@abv.bg; 

 web: http://www.nu-ivanchomladenov.org/  
Стр. 22 от 36 

 

9.1.17. Подобряване на писмената и езикова култура 

на учениците чрез тестове, диктовки, 

аудиодиктовки, преразкази, съчинения по 

всички учебни предмети 

постоянен Брой ученици 

- 323 

100 % 100 % 26 учители  

9.1.18. Изготвяне на седмичното разписание за І и ІІ 

учебен срок 

до 08.09.2021 г.; 

до 28.01.2022 г. 

Седмично 

разписание на 

паралелките, 

графици на 

групите в 

ЦОУД, Дневен 

режим, 

определяне 

начало и край 

на учебния ден 

Брой 

изготвени 

документи 

100 % Директор, 

зам. - директор 

и  комисия 

 

9.1.19. Изготвяне на графици за контролните работи 

през първия и втория учебен срок и 

представянето им за заверка 

До 17.09. 

2021 г.; 

 

До 28.01. 

2022 г. 

% 100 % 100 % Класните 

ръководители и 

учителите -

специалисти 

 

9.1.20. Актуализиране на информацията в интернет-

сайта на НУ „Иванчо Младенов” 

постоянен Брой 

публикувани 

документи 

  Н. Николов, Д. 

Атанасова и 

всички 

педагогически 

специалисти 

 

9.1.21. Изготвяне на мерки за работа през учебната 

2021/2022 година в условия на COVID-19 

м. 09.2021 г. Брой учители  33 33  комисия, 

директор 

 

9.1.22. Психологическа подкрепа на деца и родители 

във връзка с COVID-19  

постоянен Брой ученици 323 323 Педагогически 

съветник 

 

9.2. Дейности по превенции на негативни прояви 

9.2.1. Реализиране на гражданското възпитание на 

учениците чрез: темите от часа на класа,  

учебното съдържание, извънкласни и 

извънучилищни дейности; изготвяне на 

Постоянен Брой ученици 

– 323, % на 

изпълнение 

100 % 100 % Всички 

педагогически 

специалисти 
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нагледни материали: дискове, табла, снимков 

материал от проведени дейности; 

9.2.2. Изграждане култура на поведение в 

ученическата общност и готовност за участие 

в общоучилищния живот 

Постоянен Брой ученици 

– 323 = 100% 

323 

ученици 

323 

ученици 

Учителите и 

педагогически 

съветник 

 

9.2.3. Превенция на тютюнопушенето и употребата 

на алкохол, наркотични и упойващи вещества 

сред учениците; използване на видеофилми и 

организиране на дискусии по тях 

Постоянен Брой ученици 323 

ученици 

323 

ученици 

Медицинското 

лице, 

педагогическия

т съветник,  кл. 

ръководители и 

учители в 

ЦОУД 

 

9.2.4. Беседи в часа на класа на здравословна 

тематика 

 

Съгласно 

план за 

възпитат. 

работа на кл. 

ръководители,  

учителите 

в ЦОУД и план 

на мед. 

специалист в 

училището 

Брой ученици 

– 323, 100% 

323 

ученици 

323 

ученици 

Медицинското 

лице, кл. 

ръководители и  

учители в 

ЦОУД  

 

9.2.5. Планиране дейността на КС, съобразно 

Механизъм за превенция на негативните 

прояви на насилието и тормоза 

м. 09 - 10.2021 г. Брой, процент 5 членове  100 % Координационе

н съвет 

 

9.3. Дейности за приобщаващо образование 

9.3.1 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; 

 2021 - 2022 г. Брой ученици 323 100 %  Всички 

педагогически 

специалисти 
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 Грижа за здравето; 

 Поощряване с материални и морални 

награди; 

 Превенция на насилието и 

преодоляване на проблемното 

поведение; 

 Превенция на обучителните 

затруднения; 

 Логопедична работа; 

9.3.2. Сформиране на ЕПЛР м. 09.2021 г. Брой  6 6 Координатор 

на процеса за 

осигуряване на 

обща и 

допълнителна 

подкрепа за 

личностно 

развитие 

 

9.3.3. Координиране работата на специалистите 

/педагогически съветник, логопед, ресурсен 

учител и др. учители/ по осигуряване на обща 

и допълнителна подкрепа на учениците 

м.10.2021 г. 

 

м.04. 2022 г. 

Работни срещи 

- брой 

3 Не по-

малко от 3  

Координатор 

на процеса за 

осигуряване на 

обща и 

допълнителна 

подкрепа за 

личностно 

развитие и 

членовете на 

екипите 

 

9.3.4. Подпомагане на  класните ръководители при 

реализиране на план за превенции на 

негативни прояви 

През цялата 

учебна година 

Работни срещи Процент 

потърсили 

съдействие 

100 % Педагогически 

съветник 

 

9.3.5. Организиране на дейности по превенция на 

агресията и създаване на сигурна и позитивна 

образователна среда в училище 

2021/2022 г. Работни срещи Процент 

потърсили 

съдействие 

100 % Педагогически 

съветник, КС 
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9.3.6. Оценка, наблюдение и подкрепа на 

въвеждащите се иновации в училището, 

свързани с приобщаващото образование 

2021/2022 г. Работни 

срещи, обмен 

на добри 

практики 

Процент 

потърсили 

съдействие 

100 % Педагогически 

съветник, 

училищно 

ръководство 

 

9.3.7. Провеждане на информационни кампании и 

инициативи, свързани с изграждане на 

положителни обществени нагласи към хората 

с увреждания 

2021/2022 г. Работни срещи Процент 

потърсили 

съдействие 

100 % Педагогически 

съветник 

 

9.3.8. Организиране на срещи с представители на 

ПИЦ относно превенция на тютюнопушене, 

алкохол и психоактивни вещества 

2021/2022 г. Работни срещи 70 ученици 100% Педагогически 

съветник, 

Представител 

на ПИЦ 

 

9.3.9. 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.03.2022 г. Работни срещи 2срещи  2 срещи  Педагогически 

специалисти 

 

9.4. Организиране  на дейностите по провеждането на национално външно оценяване  

9.4.1. Провеждане на тестове за входно равнище по 

формата на НВО за 4. Клас  

м. 09.2021 г. % 

четвъртокласн

ици 

100 %  100 %  Училищно 

ръководство,  

учители – БЕЛ, 

математика – 

IV клас 

 

9.4.2. Оценка и анализ на резултатите, набелязване 

на мерки за наваксване на пропуските, вкл. с 

учителите от ЦОУД 

м.10.2021 г. Брой учители 7 7 Кл. 

ръководители 

на IV клас и 

учителите на 

групи от ЦОУД 

IV клас 

 

9.4.3. Провеждане на НВО в IV клас  м. 05.2022 г. Процент 

ученици, 

участвали в 

НВО  

100 %  100 %  Училищно 

ръководство, 

съобразно 

изискванията 
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 на МОН  

9.4.4. Анализ и оценяване на изходното равнище и 

резултатите от НВО - съпоставимост между 

входно и изходно равнище; НВО и годишен 

успех на класовете  

м. 06.2022 г. Процент 

ученици и 

учители  

100%  100%  Класните 

ръководители 

на паралелките  

 

9.4.5. Анализ и изводи относно организацията, 

провеждането и резултатите от НВО  

м. юни % успеваемост Показан 

резултат 

през 

2021/2022 

г. – 100 %  

Очакван 

резултат 

100 %  

Кл. 

ръководители 

на 4. Клас, 

учители от 

ЦОУД на 

групи в IV 

клас, главен 

учител, 

заместник-

директор по 

учебната 

дейност, 

директор 

 

9.5. Организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания 

9.5.1. 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 

 

9.5.2. Участие в национална олимпиада „Знам и 

мога” за учениците от 4. клас 

м. 01. – 02. 

2022 г. 

Брой ученици 

участници 

28 ученици В 

зависимост 

от 

желаещите  

кл. 

ръководители  

на 4. клас 

 

9.5.3. 

Участие в национални и регионални 

математически състезания и турнири  

 

Постоянен  

 

 

% ученици - 

участие  

Не по-

малко от 

20%  

15%  Р. Петрова, 

Цветелина 

Кръстева, 

Николай 

Николов,  

педагогически 

 

Европейско кенгуру  

 

м. 03.2022 г.  

 

Пролетно математическо състезание  м. 03.2022 г.  
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  екип  

Математическо състезание „Математика за 

всеки”  

 

м. 05.2022 г.  

 

  

Олимпиада по математика  

 

 

м. 12.2021 и 

02.2022 г.  

 

Национално състезание по компютърно 

моделиране  

 

12.2021-03.2022 

г.  

 

Ключът на музиката  01.- 03.2022 г.  

9.5.4 

Участие в международни, национални и 

регионални конкурси и изложби  

Постоянен  Брой ученици  30% 4% Ел. Стоева и  

кл. 

ръководители  

 

9.5.5. 

Организиране на изложби във връзка с 

честването на календарно-обредните празници 

Преди 

празниците  

Брой ученици 

– 1 група  

100% 100% Учителите, 

преподаващи 

ИИ  

 

9.5.6. 

Участие в общински и регионални прегледи, 

конкурси и всички училищни празници на 

ВИГ „Слънчице”  

По график  Брой ученици 

– 1 група  

6% 5% Цв. Кръстева   

9.5.7. 

Участие в общински и областни спортни 

състезания и турнири  

по график  % ученици  6%  3% 

класирани  

Учителите,  

преподаващи 

ФВС и 

комисията по 

спорт и 

туризъм  

 

9.5.8. 
Провеждане на състезателни игри в ЦОУД І - 

ІV клас  

м. 10.2021 г. % ученици 100% 100% Учители в 

ЦОУД  

 

10. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование през учебната 2021/2022 година  

10.1. Работа по НП „Без свободен час”, модул „Без 

свободен час в училище” 

Съгласно 

сроковете на 

100% 

осигурено 

70 % 100% 

осигурено 

Заместващи 

педагогически 
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програмата заместване отсъстващи заместване специалисти 

съгласно 

изискванията 

на програмата 

10.2. Участие в НП „Информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ) в 

предучилищното и училищното образование, 

„Електронен дневник“ 

Съобразно 

изискванията на 

програмата 

Брой 

участници 

Училищен 

екип и 

родители 

100 % Всички 

педагогически 

специалисти 

 

10.3. Участие в НП „Квалификация“ Съгласно 

регламента на 

програмата 

Процент 

участвали 

Педагогиче

ски 

специалист

и  

Минимум 

5 % 

Всички 

педагогически 

специалисти 

 

10.4. Национална програма „Оптимизиране на 

вътрешната структура на персонала“ 

Съгласно 

правилата на 

НП 

Брой учители 2 учители 100% Директор, ИОУ  

10.5. НП „Осигуряване на съвременна 

образователна среда“, модул „Площадки за 

обучение по БДП“ 

Съгласно 

регламента на 

програмата 

Брой проекти 

по НП 

1 1 Директор,  

УКБДП 

 

11. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

11.1. Участие в образователна програма 

„Фортисимо в клас” 

Съгласно 

сроковете на 

програмата 

Брой ученици 93 ученици 100 % Цветелина 

Кръстева, 

старши учител 

по музика в 

училището 

 

11.2. Изпълнение на дейности по проект 

BG05M2OP001-2.010-0001„Квалификация за 

професионално развитие на педагогическите 

специалисти” 

Съгласно 

сроковете на 

проекта 

Процент 

участвали 

100 % 100 % Ръководен екип 

и комисия за 

квалификацион

на дейност 

 

11.3. Изпълнение на дейностите по проект 

BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до 

училищно образование в условията на кризи“ 

Съгласно 

сроковете на 

проекта 

Процент 

участвали 

100 % 100 % Ръководен 

екип, учители, 

ученици, 

родители 

 

11.4. Изпълнение на дейностите по проект Съгласно Ученици – 35 30 Ръководители  
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BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за 

утрешния ден“ 

сроковете на 

проекта 

брой на групи, 

директор, гл. 

счетоводител 

11.5. 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 

 

11.6. Кандидатстване по международни и 

европейски проекти (Еразъм +) 

Съгласно 

сроковете на 

проекта 

1 бр. спечелен 

проект 

1 бр. 100%  Директор и 

проектен екип, 

сформиран в 

училището 

 

 

12. Участие в дейности в Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН 

12.1 Тържествено откриване на новата учебна 

година  

15.09.2022 г.  Брой ученици 323 323 МО – 4. клас  

Цв. Кръстева  

Н. Николов 

 

12.2 Отбелязване 22 септември – Ден на 

независимостта 

22.09.2021 г. Брой - 

ученици и 

учители 

Ученици - 

323 

Учители - 

31 

Ученици - 

323 

Учители - 

31 

Кл. 

ръководители, 

учители в 

ЦОУД, 

ресурсни 

специалисти 

 

12.3 Международен ден на музиката – по 

паралелки  

01.10.2021 г.  Брой 

паралелки  

14 бр.  100 %  Цв. Кръстева и 

ВИГ 

„Слънчице“  

 

12.4. Отбелязване Деня на народните  будители: 

Информационно табло 

28.10.2021 г. 

 

Брой ученици 

-73 

73 

второкласн

ици 

100 % МО – 2. клас  

12.5. Беседи по паралелки 28.10.2021 г. % 100 % 100 % Кл. 

ръководители 

 

12.6. Участие в тържество за 1. ноември 29.10.2021 г.  % 100 % 100 % МО - 3. и 4. 

клас  

 

12.7. Отбелязване на годишнина от 

освобождението на град Враца от османско 

09.11.2021 г. Брой ученици 237 бр. 165 Учители в 

ЦОУД 
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владичество 

12.8. Изложба на сурвачки, картички и рисунки, 

изработени от учениците 

14.12.2021 г. Брой ученици 

– 251  

78 % 25 % МО 2. клас 

МО 3. клас 

МО 4. клас 

 

12.9. Честване на Коледа по паралелки 23.12.2021 г. Брой ученици 

-323, 100 % 

100 % 100 % Кл. 

ръководители 

 

12.10. 149  години от обесването на Васил Левски 

Изготвяне на табло  

11.02.2022 г. % ученици 100 % 80 % Учители в 

ЦОУД 

 

 

12.11. Беседи по паралелки 

 

10.02.2022 г. Брой ученици 

– 323, 100 % 

100 % 100 % Кл. 

ръководители, 

учители в 

ЦОУД  

 

12.12. Първи март – изложба на мартеници  28.02.2022 г. Брой ученици   77 бр. 35 бр. Учители в 

ЦОУД, Алина 

Павлова и 

учениците от 

ателие 

„Вълшебни 

ръчички“ 

 

12.13. Участие в общоградско тържество (в случай 

на организирано такова) и поднасяне на цветя 

по случай  З март 

03.03.2022 г. % участие от 

учениците 

15 % 100 % МО на 1. – 4. 

Клас 

 

12.14. Отбелязване на националния празник в 

училище 

03.03.2022 г. % участие от 

учениците 

100 % 100 % МО на 1. – 4. 

Клас 

 

12.15. Патронен празник на училището – неучебен 

ден 

Провеждане на общоучилищно тържество по 

повод патронния празник и 110 години от 

построяване на сградата.  

25.03.2022 г. % участие 100 % 80 % Комисия по 

празниците, 

педагогически 

специалисти 

 

12.16. 146  години  от Априлското въстание: 

Беседи по паралелки 

Екскурзия до Копривщица/Панагюрище 

м. 04.2022 г. %  100 % 100 % Педагогически 

специалисти 
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12.17. Великденска изложба 20.04.2022 г. Изготвени 

продукти 

100 % 70 % Учителите  

12.18. Провеждане на тържество на буквите м. 03. - 04. 

2022 г. 

Брой  73 ученици 

от 1. клас и 

6 учители 

73 ученици 

от 1. клас и 

6 учители  

Учителите на 1. 

клас и 

учителите на 

групи от ЦОУД 

в 1. клас 

 

12.19. 6 Май – Ден на храбростта и Българската 

армия: 

Беседи по паралелки 

05.05.2022 г. Брой ученици 

-323 

323 323 Кл. 

ръководители 

 

12.20. 24 Май – Ден на светите братя Кирил и 

Методий , на българската  азбука, просвета и 

култура и на славянската книжовност 

Изготвяне на табло 

19.05.2022 г. Брой ученици, 

процент 

100 % 100 % МО – 1. клас  

12.21. Участие в общоградско тържество (в случай 

на организирано такова) 

 

24.05.2022 г. Процент 

участници  

100 % 50 % Ученици, 

участници в 

шествието и 

всички 

педагогически 

специалисти 

 

12.22. Участие в национален конкурс за 

стихотворение и есе „Живеем в земята на 

Ботев” 

м. 04.-05. 

2022 г. 

Процент 

участници  

100 % 50 % Класните 

ръководители 

 

12.23. Организиране и провеждане на училище сред 

природата, съгласно чл.15а от Наредба № 

10/01.09.2016 г. за организация на дейностите 

в училищното образование 

м. април  

2022 г. 

Процент 

участници 

100 % 70 % Класните 

ръководители  

 

12.24. Провеждане на екскурзия до град 

София/посещение в „Музейко“ и НБ „Св. св. 

Кирил и Методий“ 

м. юни 2022 г.  Процент 

участници 

100 % 100 % Класните 

ръководители 

на 4. клас 

 

12.25. Седмица за проектни и творчески дейности 

 

5 дни от 

учебното време 

100 % ученици 

от 1. - 3. клас 

100 % 100 % Кл. 

ръководители и 

учители ЦОУД 
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IV. Квалификационна дейност 

1. Цели, приоритети и очаквани резултати 

 

Цели: 

12.26. Участие в общински турнир „Лъвски скок” 

(при създадена организация за провеждането 

му от община Враца)  

м. 05.2022 г.  Брой ученици  15 бр.  10 бр.  Преподаватели

те по ФВС-3. и 

4. клас  

 

12.27. Ден на българския спорт и Международен ден 

на предизвикателството- участие в 

лекоатлетическа щафета  

м. 05.2022 г.  Брой ученици  100%  12%  Кл. 

ръководители  

3.- 4. клас  

 

12.28. Участие в общински и областни състезания и 

турнири, съгласно Националния спортен 

календар на МОН 

Постоянен Брой ученици 

 

100% 5% Преподаватели

те по ФВС 

 

12.29. Участие в общоградски тържества,  

инициативи и традиционните училищни 

празници 

Постоянен Брой ученици 

 

100% 85% Всички 

педагогически 

специалисти 

 

12.30. Посещение на библиотеки, музеи, театрални 

постановки и  концерти 

 

Постоянен 100% 

 

100% 100% Всички 

педагогически 

специалисти 

 

12.31. Участие в съвместни дейности с библиотеките 

през „Седмицата на детската книга и 

изкуствата за деца” 

 

м. 04.2022 г. 

Ученици - %  

 

100% 100% Кл. 

ръководители и 

учители в 

ЦОУД 

 

12.32. Международен конкурс за детска рисунка „С 

очите си видях бедата” 

Април/Май 2022 

г. 

% участие на 

ученици  

100% 90% Кл. 

ръководители и 

учители в 

ЦОУД 

 

12.33. Популяризиране на положителните прояви, 

постиженията и изявите на учениците в сайта 

на училището и средствата за масова 

информация  

Постоянен  Брой ученици  

процент  

100%  90%  Н. Николов, П. 

Узунова и 

класните 

ръководители  
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 Повишаване професионалните качества, умения, квалификация, мотивация и активност на педагогическите специалисти; 

 Използване на интерактивни методи в педагогическата практика и усъвършенстване на дигиталните компетентности на 

педагогическите специалисти; 

 Усъвършенстване на организацията на учебния процес с цел повишаване знанията и уменията на учениците и изграждане на 

такива за успешно справяне с формата на НВО; 

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

форми на продължаваща квалификация на национално и регионално ниво; 

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

 Прилагане на ключови компетентности за обучение от разстояние в електронна среда с онлайн платформата Microsoft Teams; 

 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 на квалификацията в училището: 

 Формиране на знания и умения у учителите за въвеждане и прилагане в образователния процес на иновационни технологии и 

интерактивни методи и средства. 

 Утвърждаване и издигане престижа на училището чрез усъвършенстване и обогатяване на компетентностите (знания, умения и 

отношение) на педагогическия екип; 

 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;  

 Запознаване с добри образователни практики и реализирането им в училище; 

 Оказване на методическа и педагогическа помощ на новоназначени учители.  

 

Очаквани  резултати: 

 Познаване и прилагане на иновативни подходи в образователния процес; 

 Споделяне на успешни педагогически практики; 

 Активно преподаващи учители чрез ефективно използване на съвременни информационни и мрежови технологии; 

 Повишена мотивация за обучение от разстояние в електронна среда чрез разнообразни форми на учебно-преподавателска 

дейност; 

 Придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен. 

 

2. Календарен план на институционалните квалификационни дейности: 

 Вътрешна квалификационна дейност: 
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№               Дейност Продължителност 

на провеждане 

Срок за 

изпълнение 

Отговорник Средства 

1. Актуализиране и допълване на 

знанията, уменията и 

компетентностите по професионалния 

профил на педагогическите 

специалисти 

3 часа 01.09.2021 г. Милена 

Тихомирова - 

директор на НУ 

„Иванчо 

Младенов“ 

 

2. Насоки и предизвикателства в 

дейността на началния етап през 

учебната 2021/2022 година 

                                             

1 час 14.09.2021 г. Педагогически 

специалисти, 

участници в 

онлайн 

проведеното 

съвещание 

 

3. Запознаване на педагогическия екип с 

указания за новата 2021/2022 г. 

1 час м. 09.2021 г. Директорът на НУ 

„Иванчо 

Младенов“ 

 

4. Въвеждаща квалификация за 

новоназначени учители в първата 

сбирка на МО – „Адаптиране в 

образователната среда, методическо и 

организационно подпомагане, 

тематични програми" 

2 часа Септември – 

октомври  

 

Новоназначени 

учители, ЗДУД, 

директор, МО 

 

 

 

5. Определяне на дигиталните 

компетентности на учениците и 

учителите 

 

1 час 

 

м. 10. 2021 г. 

 

Г. Янчева - ЗДУД 

 

6. Разработване на мултимедийни 

презентации на тема: „Възпитателната 

работа с учениците по всички учебни 

предмети –фактор за формиране на 

ключови компетентности“ 

1 час м. 05-06.2022 г. Представители на 

методическите 

обединения, 

главен учител 

 

7. Обмяна на опит с училище извън гр. 

Враца за популяризиране на 

дейностите по възпитателната работа  

7 часа м. 06 и/или 

07.2022 г. 

Педагогически 

специалисти 

½ от 

средствата за 

квалификационна 
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дейност 

    

 
 Извънучилищна квалификационна дейност 

 

№ Тема на квалификационната дейност Участници в квалификационната 

форма 

Обучителна организация 

1.  Участие в квалификационен курс за придобиване 

на III ПКС 

3 бр. педагогически специалисти: 

Д. Веселинова, Е. Стоева, Св. 

Тодорова 

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”– 

гр. В. Търново 

2.  Участие в квалификационен курс за придобиване 

на IV ПКС 

Т. Василева ДИУУ- София 

3.  Участие в квалификационен курс за придобиване 

на V ПКС 

Е. Христова, М. Коцева, П. 

Узунова, С. Ценова 

ДИУУ – София 

4.  Информационни и комуникационни технологии в 

началното училище 

Т. Василева ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”– 

гр. В. Търново 

5.  Въведение в „Монтесори” - педагогиката при 

групова работа с деца от 3 до 6 години 

 

Д. Илиева, Л. Христова, С. 

Ценова 

НБУ – София и община Враца 

6.  Повишаване мотивацията на учениците за учене  

/в електронна среда от разстояние и присъствено/ 

Д. Илиева, Л. Христова 

 

Фондация „Мадара“ – гр. Шумен 

7.  Методика на обучението по БДП Д. Илиева, Л. Христова, С. 

Стефанова 

ТУ „Ангел Кънчев“ гр. Русе 

8.  Участие в квалификационни форми, 

организирани от РУО- Враца 

 

педагогически специалисти РУО - Враца 

9.  Участие в квалификационни форми, 

организирани от  община Враца  

педагогически специалисти Община Враца 

10.  Терапевтични насоки по развитието на 

фонологичното осъзнаване при деца с типично и 

атипично развитие 

Миглена Коцева - логопед Логопедичен център „Говори с 

мен” 

11.  Разпознаване и превенция на гнева и агресията. 

Форми и методи на противодействие. 

Петя Узунова- 

педагогически съветник 

РААБЕ България 
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12.  Методи и подходи при работа с хиперактивни 

деца и ученици с нарушена концентрация на 

внимание 

Елка Христова 

ресурсен учител 

РААБЕ България 

13.  Обучение на комисията по атестирането на 

педагогическите специалисти 

Членовете на комисията  

14.  Обучение на непедагогически специалисти от 

административния персонал по приключване на 

годината и изменения в счетоводните нормативи 

Д. Атанасова, П. Василева Омега Софт ООД – гр. София 

 

 

 Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет (Протокол № 9/09.09.2021 г.) 
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