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РАЗДЕЛ I 
КРАТЪК  ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ 

ИЗТЕКЛАТА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА 
 
През 2021/2022 г. в училището се обучават -103 ученици , разпределени в – 8 

паралелки в дневна форма. В училището е създадена добра организация на всички 
дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите.  

През учебната 2021/2022 г. усилията на учителския колектив бяха насочени към 
намиране на оптимален подход към всяко дете, за да стане училището средище за обучение, 
възпитание и развитие на всяко дете. 

Наша основна задача остана търсенето на пътища, средства и методи за успешното 
ограмотяване на децата. 

Осъществените тематични, текущи и предметни проверки дадоха възможност да се 
направят най-общи изводи въз основа на извършената методическа работа: 

• учителите показват добра научна и методическа подготовка, и владеене на 
фактологически материал; 

• използват се разнообразни методи и форми на работа; 
 • провежда се индивидуална работа с изоставащите ученици, в часовете и по време 

на консултации. 
1.  Положителни страни, постижения, резултати 
 1.1. Пълноценното използване на учебното време и извънкласните дейности, чрез 

които се постигат образователните и възпитателните цели на обучението. 1.2. 
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Задоволително равнище на получените знания и изградените умения, съобразено с 
държавните образователни стандарти. 

 1.3. Системен контрол върху качеството на УВР от училищното ръководство. 1.4. 
Отговорно отстояване на професионалните ангажименти от учителския колектив. На 
учителите е осигурена свобода за възможно най-пълно реализиране на целите на УВП.  

1.5. Професионално и компетентно разрешаване на проблеми и казуси, възникнали в 
текущата УВР.  

1.6. Единодействие на целия педагогически колектив в стремежа да се промени 
визията на 1. ОУ“ Св. Кл. Охридски“ като образователна институция, която дава добра 
подготовка на децата и в която се спазват определен ред и правила на поведение. 

 1.7. Утвърждаване на електронното обучение в УВП, както от страна на учителите, 
така и на учениците за повишаване интереса на учениците и качеството на обучението. 

 1.8. Съвместна работа по проекти на учители и ученици. 
 1.9. Добра работа с електронен дневник. 
 1.10. Издигане престижа на училището чрез поддържането на училищния сайт и 

групи във Фейсбук, с отразяване на всички дейности, мероприятия и информация за 
организация на УВП. 

 1.11. Целодневна организация и безплатно обедно хранене. 
2. Слаби страни: 
2.1. В училището се обучават деца от ромски произход, с които се работи трудно. 

Липсва заинтересованост и контрол от страна на  родителите им. 
2.2. Слабата мотивация за учебен труд на отделни ученици e проблем за 

педагогическия колектив. 
2.3. Прогресивно намаляващия брой ученици в резултат на демографския срив, 

което рефлектира върху бюджета на училището и осигуряването на ЗНПР за всички 
учители, води до съкращения на работни места.  

2.4. Увеличаващата се демотивация за учебна работа, поради което някои 
ученици (най-вече от гимназиален етап) проявяват нехайно отношение към учебния труд, 
имат пропуски в знанията си и допускат неизвинени отсъствия.  

2.5. Част от учениците нямат ясното съзнание за опазване на материалната база). 
2.6. Ниска заинтересованост и посещаемост на родителските срещи. 
2.7. Необходимост от подобряване на материалната база – осветление, вътрешен 

ремонт на сградата.  
3. Препоръки:    
 да продължи работата по гражданското и здравно образование на учениците; 
 да продължи работата и се изработи план за успешната интеграция на ученици от 

етнически малцинства; 
 да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени 

прояви и да се активизира дейността на Училищната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и  да се търси съдействие от 
Отдела за закрила на детето; 

 да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите; 
 да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество; 
  специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат 

възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят 
нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот;  

  Да се обогатяват  материално-техническата база и библиотечният фонд. 
4. Възможности за решаване на проблемите  
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4.1. Създаване на собствен модел за организиране на учебния процес в условията на 
СOVID-19 чрез експериментиране и прилагане на различни педагогически и 
организационни модели и практики. 

 4.2. Да продължи работата на педагогическия екип за подобряване качеството на 
обучение на учениците за формиране на умения и навици за учебен труд и овладяване на 
български език; 

4.3. Издигане на родноезиковата подготовка в посока функционално четене, основа 
за усвояване с разбиране на учебния материал по всички учебни дисциплини;  

4.4. Да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество и 
обогатяване на МТБ;  

4.5. Да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на 
противообществени прояви и засилване дейността на УК за БППМН;  

4.6. Специално внимание да се отдели на работата с родителите, като се привлекат 
възможно по-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми. 

 4.7. Увеличаване на броя на учителите и учениците, включени в проекти се  
 

РАЗДЕЛ II 
 

1. ПРИОРИТЕТИ В УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. 
 

  Акцентиране върху подготовката по български език, чуждоезиково обучение и 
математика. 

  Повишаване ефективността на образователно-възпитателния процес чрез 
подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, 
компетентност и квалификация на педагогическите кадри. 

  Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност. 
  Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол. 
  Гражданско образование. 
  Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез 

ефективно използване на наличната материално- техническа база (МТБ). 
  Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за 

проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на 
училищните дейности и подобряване на МТБ. 

  Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в 
решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство . 

  Организиране на училището като максимално безрискова среда в условията на 
епидемия. 

  Осигуряване на условия за непрекъснатост на обучението за учениците от 
рисковите групи.  

  Повишаване на възможностите за иновации и подобряване на педагогически и 
организационни модели и практики, за създаване на още по-сплотени и взаимодействащи 
училищни и микроучилищни (класни) общности между учители, родители и ученици  

  Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.  
  Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. 
 Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез 

ефективно използване на наличната материално-техническа база. 
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2 . ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО 
ГЛАВНА ЦЕЛ.  
Развитие на Първо основно училище "Свети Климент Охридски" в условията на 

прилагането на Закона за предучилищното и училищното образование и на растяща 
конкуренция чрез създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за 
учениците и учителите и в партньорство с родителите и институциите, с което да се 
утвърди като предпочитано място за обучение и възпитание на подрастващите от града и 
общината, и се превърне от училище за всички в училище за всеки.  

 
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ: 

1. Поддържане на високо качество и ефективност в процеса на училищното 
образование съобразно индивидуалните способности и потребности на учениците чрез 
привеждане дейността на училището в съответствие с разпоредбите на ЗПУО и ДОС.  

2. Изграждане и поддържане на институционална организационна култура чрез 
прилагане на училищни политики в подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и 
интеркултурното образование  

3. Училището да бъде желано място за обучение, изява и подкрепа за личностното 
развитие на учениците.  

4. Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на 
педагогическите кадри  

5. Взаимодействия с родители, институции и структури, работещи в областта на 
образованието и младежките политики. 

 
РАЗДЕЛ III 

1. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И 
ПРИОРИТЕТИТЕ 

 
ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ 

СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКИ 
 

I. Стратегическа рамка развитие на образованието, обучението и ученето в 
Република България (2021-2030) 

 
      При изпълнение на целите на Стратегическата рамка ще бъдат съблюдавани 

следните принципи: 
 Партньорство и съгласуваност - активно взаимодействие и синхронизиране 

между образователните институции, органите на централната и местната власт, висшите 
училища, културните институции, научните организации, социалните партньори, 
работодателите и гражданското общество за постигане на целите, заложени в 
Стратегическата рамка;  

 Приемственост – изпълнение на Стратегическата рамка независимо от 
политическия, социалния и икономическия контекст и гарантиране на целенасоченост, 
последователност и устойчивост при прилагане на политиките; 

  Иновативност - формулиране на нови подходи, мерки и дейности за постигане на 
целите, заложени в Стратегическата рамка;  

 Измеримост, отчетност и устойчивост на резултатите – осигуряване на 
дългосрочни ползи/ефекти от постигнатите резултати;  
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 Прозрачност и популяризиране на мерките и резултатите – приоритетната 
значимост на образованието, обучението и ученето в Република България изисква висока 
степен на информираност на обществото. 

 
      Съществен акцент е поставен по отношение на възпитателната работа като 

неизменна част от цялостния образователен процес. Това отразява както утвърдената 
българска образователна традиция, така и визията за ключовите компетентности в 
нейните три основни измерения: знания, умения и нагласи. Възпитателната работа е в 
основата на формирането на нагласите, на базата на усвоените знания и развити умения 
в рамките на всяка една от компетентностите, в т.ч. през процеса на обучение. 

ВИЗИЯ: 
       Отчитайки качествено променената социална среда и роля на образованието, 

обучението и ученето в съвременните общества, както и постиженията и проблемите пред 
българското образование, настоящата Стратегическа рамка формира следната Визия за 
образованието, обучението и ученето в Република България през 2030 година:  

През 2030 година всички български младежи завършват училищно образование като 
функционално грамотни, иновативни, социално отговорни и активни граждани, 
мотивирани да надграждат своите компетентности чрез учене през целия живот. 

      Осъществяването на Визията ще доведе до следните резултати: 
 Институциите от системата на предучилищното и училищното образование през 

2030 година предлагат максимално сигурна, здравословна, екологична и подкрепяща среда, 
където си дават среща образователни традиции, иновативни педагогически решения и 
дигитално развитие. Те непрекъснато се развиват като пространства за учене и развиване 
на интересите, за отдих и взаимодействие между деца, ученици, родители и местна 
общност, обединени от споделени ценности за постигане на общозначима цел – формиране 
на знаещи и можещи личности, способни да правят отговорни избори и да реализират 
целите си в динамична и конкурентна социална среда. 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. Той помага на децата и учениците за тяхното когнитивно, 
творческото, личностно и емоционално развитие, работейки в партньорство с родителите 
и заинтересованите страни. Децата и учениците през 2030 година притежават 
компетентности и се стремят към личностно развитие и усъвършенстване през целия 
живот. Те притежават нагласа за успешна социална и професионална реализация и за 
принос към обществото. Те са активни граждани, които съхраняват традиционните 
ценности и работят за цялостно подобрение на социума и обществено благополучие.  

 
ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ: 

 В резултат на SWOT-анализа са определени 9 приоритетни области за развитието на 
образованието и обучението до 2030 година. Приоритетните области обхващат всички 
значими хоризонтални предизвикателства в системата на образованието и обучението при 
следване на цялостен подход и в съответствие с определените области на политиките. 

1. Ранно детско развитие 
2. Компетентности и таланти 
3. Мотивирани и креативни учители 
4. Сплотени училищни общности и системна работа с родителите 
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5. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция 
6. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие 
7. Реализация в професиите на настоящето и бъдещето 
8. Учене през целия живот 
9. Ефикасно управление и участие в мрежи 

 
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1 - РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ 

По-ранното обхващане на децата във форми на образование и грижи в ранна детска 
възраст ще бъде ключов приоритет в образователните политики. 

  Цел 1. Разширяване на обхвата на децата от 0 до 7 години в образование и грижи в 
ранна детска възраст. Ефективна социализация 

  Цел 2. Осигуряване на качествено образование и грижи за всяко дете в ранна 
възраст 

 
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2 - КОМПЕТЕНТНОСТИ И ТАЛАНТИ 
  Цел 1. Обучение, ориентирано към формиране и развитие на ключовите 

компетентности и на умения за живот и работа през XXI век 
  Цел 2. Възпитание в ценности 
  Цел 3. Развитие на способностите и талантите 
 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3 - МОТИВИРАНИ И КРЕАТИВНИ УЧИТЕЛИ 
 

 Цел 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 

 Цел 2. Развитие на компетентностите в съответствие с променящата се роля на 
учителя 

 
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4 - СПЛОТЕНИ УЧИЛИЩНИ ОБЩНОСТИ И 

СИСТЕМНА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ 
 Цел 1.: Създаване и развиване на ефективни училищни общности 
 Цел 2.: Обединяване на ресурсите на семейството и детската градина/училището за 

пълноценното развитие на детето/ученика 
 
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 5 - ЕФЕКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ, ТРАЙНО 

ПРИОБЩАВАНЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ 
 Цел 1. Преодоляване на регионалните, социално-икономическите и други бариери 

за достъп до образование 
 Цел 2. Взаимодействие с деца и родители за създаване на положително отношение 

към образованието 
 Цел 3. Подкрепа на развитието на специалистите в системата на предучилищното и 

училищното образование 
 Цел 4. Прилагане на индивидуален подход към потребностите на всяко дете и на 

всеки ученик 
 Цел 5. Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес на деца и ученици 

със специални образователни потребности 
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 Цел 6. Образователна интеграция на деца и ученици от уязвими групи, включително 
роми, на търсещи или получили международна закрила и мигранти; 

 Цел 7. Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес на деца и ученици 
с изявени дарби 

 Цел 8. Превенция и намаляване на агресията и тормоза и недопускане на 
дискриминация в образователните институции 

 Цел 9. Разширяване на възпитателната функция на образователните институции 
 
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 6 - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ, 

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 
 Цел 1. Насърчаване и развитие на култура за иновации 
 Цел 2. Иновации в образователния процес 
 Цел 3. Иновации в образователната среда 
 Цел 4. Развитие на образованието в дигитална среда и чрез дигитални ресурси 
 Цел 5. Образование за устойчиво развитие 
 Цел 6. Модернизиране на образователната инфраструктура към устойчиво развитие 
 
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 7 - РЕАЛИЗАЦИЯ В ПРОФЕСИИТЕ НА 

НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО 
 Цел 1. Професионално образование и обучение, съответстващо на динамиката на 

пазара на труда 
 Цел 2. Формиране и развитие на умения за професиите на настоящето и бъдещето 
 Цел 3. Развитие на професионалното образование и обучение, базирано на прехода 

към цифрова и зелена икономика 
 
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 8  - УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 
 Цел 1. Разширяване на възможностите за учене през целия живот 
 Цел 2. Осигуряване на условия за насърчаване на ученето през целия живот 
 
 
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 9 - ЕФИКАСНО УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТИЕ В 

МРЕЖИ 
 Цел 1. Преход от стандартизиран подход в управлението на образователните 

институции към управление, основано на креативност и иновации 
 Цел 2. Сътрудничество между институциите и свързване в мрежи 
 

ФИНАНСИРАНЕ 
Изпълнението на заложените цели на Стратегическата рамка ще бъде финансирано 

от следните източници: 
 Държавен бюджет (включително национални програми за развитие на 

образованието) и приходи на общините; 
 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020г 
 Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.; 
 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.; 
 Програма за развитие на селските райони; 
 Механизъм за възстановяване и устойчивост (Recovery and Resilience Facility) 
 Програма за образование 2021 – 2027; 
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 Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027; 
 Стратегически план за развитие на селските райони 2021 – 2027; 
 Програма „Еразъм“ +; 
 Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство; 
 Други европейски и международни фондове и програми/проекти. 

 
II. Създаване на условия за партньорство между преките участници в 

училищното образование 
 

№ Дейност Срок Отговорни лица Индикатори Финансиране 

1. Включване в кампанията 
Европейски ден на спорта в 
училище (ЕДСУ) 

30.септември Учители по ФВС Списъци на ученици Не е необходимо 

2 Отбелязване на Денят на 
народните будители 

1.ноември Учители  Списъци на 
ученици, програма 

Не е необходимо 

3 Честване на  годишнината 
от основаването на 
1.ОУ“Св. Климент 
Охридски“ 

25.ноември  Всички учители Списъци на ученици Не е необходимо 

4 
 

Коледен базар. Коледно 
тържество. 

Декември  Начални 
учители, учители 
по музика, ТП и 
ИИ 

 Бюджет, община 

5 Честване на Васил Левски. 
„Лъвски“скок 

Февруари  Учители   Не е необходимо 

6 Ден на розовата фланелка и 
спортен празник 

Февруари  Психолог, учител 
ФВС 

 Не е необходимо 

7 Изработване на мартеници за 
детските градини и за участие  
в конкурсите на общината 

Февруари/мар
т 

Учители    

8 Седмица на майката – 
Работилница „С обич за 
мама“ 

Март  Учители ПГ, 
начален курс, 
ИИ,ТП 

  

9 Великденска изложба 
“Писано яйце” 

Април  Учители ПГ, 
начален курс, 
ИИ,ТП 

  

10 Ден на земята Април  Всички 
педагогически 
специалисти 

  

11 Ден на българския спорт 17. май Учител ФВС   
12 Ден на таланта послучай 24. 

май 
Май  Всички 

педагогически 
специалисти 

  

13 Дейности в извънучилищна 
обучаваща среда – 
посещение на различни 
културни и/или научни 
институции, музеи и 
исторически и природни 
обекти и др.; посещения на 
концерти, спектакли, 
театрални постановки и др.; 
екскурзии, зелени училища 
и др 

По време на 
учебната 
година 

Всички 
педагогически 
специалисти 

  

14 Първоюнски празник 1 юни Всички 
педагогически 
специалисти 

  

 
III. Дейност на педагогическия съвет. 
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Теми и график на заседанията на педагогическия съвет: 
 
м. СЕПТЕМВРИ 
1. Избор и приемане  формите на обучение. 
2. Приемане на Училищния учебен план. 
3. Приемане на Правилник за дейността на училището. 
4. Приемане на Годишния план на училището. 
5. Приемане на Правилник за трудовия ред.  
7. Приемане на: 
      -Седмично разписание; 
      -Дневен и седмичен режим на обучение; 
      -Щат и разпределение на часовете; 
      -Групи по ИУЧ, ФУЧ, ЦДО; 
      -Планове за работа на БУВОТ, БДП и избор на комисии; 
      -График на учебното време; 
      -План за организация и провеждане на трети допълнителен час по ФВС. 
8.Приемане на учебни предмети за ИУЧ и ФУЧ. 
9. Приемане на критерии към картата за диференцирано заплащане. 
10. Приемане на програма за равни възможности на деца от уязвими групи. 
11.Приемане на програма за ранно отпадане на учениците. 
12. Приемане на правилник за БУВОТ. 
13. Приемане на ученици в самостоятелна и индивидуална форма на обучение. 
 
м. ОКТОМВРИ 
1. Приемане на плана за осигуряване на нормален учебен процес през зимата. 
2. Приемане на плановете на постоянните комисии и Методическите обединения. 
3. Запознаване с плана за контролната дейност на директора. 
4. Информация за здравословното състояние на учениците от медицинското лице, 

обслужващо училището. 
5. Приемане на план за превенция на тормоза и насилието в училище. 
6. Анализ на входно ниво. 
 
м. НОЕМВРИ 
1. Анализ на причините за неизвинени отсъствия. 
2. Осъждане на мерки срещу отпадане на ученици. 
 
м. ДЕКЕМВРИ 
1. Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно обучение. 
2. Разглеждане на нарушенията на училищния правилник и на правилника за 

вътрешния трудов ред в училището. 
3. Обсъждане на предложения за налагане на наказания на провинили се ученици 
 
м. ФЕВРУАРИ 
1. Избор на учебници за първи клас  и др. за учебната 2023/2024 г. 
2.  Отчет на резултатите от образователно-възпитателния процес през първия учебен 

срок и на дейността на Постоянните комисии и Методически обединения. 
3. Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през първия учебен 

срок. 



 

11 
 

4. Обсъждане дисциплината на учениците. 
5. Приемане на промени в графиците за втори учебен срок.  
 
 
м. АПРИЛ 
1. Утвърждаване на план-прием за учебната 2023/2024 г. 
 
м. ЮЛИ 
1. Отчет на резултатите от образователно-възпитателния процес през учебната година 

и изпълнението на годишния план на училището. Обсъждане на резултатите от проверката 
на изходното равнище на учениците. 

2.Отчет на резултатите от проведеното НВО в 4 и 7 клас. 
3. Отчет на дейността на училищните комисии и Методическо обединение. 
4. Доклад на директора за резултатите от контролната дейност  
5. Обсъждане на задачите за подготовка на училището през новата учебна година. 
 
Избор на училищни комисии . 
Училищните комисии са, както следва: 
 временни: за извършване на определена дейност, след което тяхното съществуване 

се прекратява; 
постоянни: Комисия по безопасност на движението, охрана на труда и защита при 

природни и други бедствия; За борба срещу противообществените прояви на малолетните 
и непълнолетните. 

 
 IV. Необходими взаимодействия във връзка с изпълнението на годишния план и 

реализиране на цялостната училищна политика  
1. Взаимодействия с институции и структури, работещи в областта на 

образованието и младежките политики: МОН, РУО, областна и общинска администрация, 
МКБППМН, МВР, РДСП, ОЗД към ДСД, ДАЗД и др. 

2. Взаимодействия с институции и структури с обществено значение (РБ, РИМ, 
читалище, спортни клубове и др.), сдружения и НПО и др. 

3. Взаимодействия с родители. 
 
Родителски срещи 
 
м. септември 
Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището, училищния 

учебен план и плана за  вътрешния ред. 
м. януари 
Готовност на учениците за приключване на I учебен срок. Запознаване с 

училищната програма за борба с наркоманията, сектите и детската престъпност. 
м. април 
Запознаване с Наредбата за кандидатстване с прием след 7 клас. 
Готовност за приключване на учебната година и обсъждане на летния отдих на 

учениците. 
 
м. юни 
Среща с родителите на бъдещите първокласници. 
 
V. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ (приложение №1) 
 
Приложения към годишния план на училището: 
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1. Квалификационна дейност; 
2. План за контролната дейност на директора. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОДИШЕН ПЛАН 
ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В 

 ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 
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       Годишният план за квалификация е приложение към Годишния план на 
училището за учебната 2022/2023 г., приет на заседание на Педагогическия съвет 
(Протокол № 6/5.09.2022 г.) и е утвърден със заповед №477/14.09.2022 г. на директора 
на училището.  
 
 
 
I. АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА 
ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД 

 
В Първо основно училище „ Св. Климент Охридски” работят 19  педагогически 

специалисти, заемащи длъжности, както следва: 
 

Длъжност Директор  Заместник - 
директор 

Психолог Ресурсен 
учител 

Логопед  Старши 
учител 

Учител  

Брой  1 0 1 1 1 13 2 
        
 
ПКС І ПКС ІІ ПКС ІІІ ПКС ІV ПКС V ПКС 
Брой педагогически 
специалисти  

0 0 1 8 7 

 
Квалификационната дейност в училището е подчинена на потребностите на 

преподавателите за повишаване на педагогическите им умения и способности, отговарящи 
на изискванията на съвременното общество.  

През учебната 2021/2022 година 100% от педагогическите специалисти са били 
включени в различни квалификационни форми, като някои от тях са взели участие в повече 
от една. Данните за педагогическите кадри, участвали в квалификационни форми по 
тематични направления за предходната учебна година са както следва: 
 

Тематични направления за квалификация на педагогическите специалисти през 
2021/2022 г. 

 
№ 
 

Вътрешно-училищна 
квалификационна дейност 

Извънучилищна квалификационна 
дейност 

1 Дигитални инструменти за 
преподаване. Работа с Microsoft 
Teams, текстообработка, работа с 
мултимедия 

Тренинг за справяне със стреса и 
емоционалното прегаряне в 
образователната среда. Повишаване на 
самочувствието и позитивната самооценка 
на педагогическия специалист. 

2 Дигитални инструменти за 
преподаване. Създаване на собствени 
образователни ресурси (тестове, 
игри) 

Прилагане на инструментариума за ранно 
идентифициране на ученици в риск от 
ранно напускане на образователната 
система и за диференциран подход при 
определяне на потребностите им от 
предоставяне на индивидуална подкрепа. 

3 Новите моменти в работа с 
електронен дневник 

JUMP-Math -иновативна система за 
преподаване на математика. 

4 Личностни особености на 
новоприетите ученици и начини за 
ефективна работа с 
тях 

Фолклор на етносите – ромски фолклор. 
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5 Управление на дисциплината в 

класната стая 
Възможности на учебните програми по 
човекът и обществото (3.-4.клас)за оценка 
на функционалната грамотност на 
учениците (върху учебното съдържание по 
история на България). 

6 Работа с Teams Успешна подготовка за националното 
външно оценяване в 4.клас по БЕЛ и 
математика 

7  Аутизъм_- специфика и успешно 
приобщаване. 

8  Компетентностният подход в обучението 
9  Хиперактивност и дефицит на вниманието. 
10  ИКТ методи във възпитанието и 

обучението по БДП. 
11  Компетентностно ориентирани стратегии и 

подходи за обогатяване на обучението по 
география и икономика за 5.клас чрез 
Тетрадка+ за актижно учене. 

 
 

II. ЦЕЛИ  
1. Aктуализиране и усъвършенстване на придобити и нови допълнителни 

компетентности, което осигурява съответствие с професионалния профил на 
изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на педагогическия специалист, с 
резултата и препоръките от атестацията му, както и с националната, регионалната, 
общинската и училищната политика; 

2. Реализиране на политиката на училището за осигуряване на напредък и 
подобряване на образователните резултати на учениците, за тяхната подкрепа и 
консултиране;  

3. Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия специалист в 
съответствие с професионалния профил на заеманата длъжност и осигуряване на 
възможност за планиране на личностното и професионалното му израстване и кариерното 
му развитие;  

4. Създаване на условия за превръщане на училището в среда за изява чрез 
разгръщане на творчеството и иновациите, както и за обмяна на добри практики;  

5. Създаване на условия, осигуряващи равни възможности за индивидуално 
професионално обучение и повишаване на професионалната квалификация, които са 
предпоставка за реализиране на качествен образователен процес;  

6. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на 
трайни знания, умения и навици.  

7. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на 
професионалните нагласи и ценности чрез придобиване на нови знания, умения, техники 
на преподаване и оценяване, чрез използване на ИКТ в учебния процес.  

8. Повишаване на дигиталните умения на учителите и създаване на условия за 
пълноценна и качествена работа с образователни платформи  

9. Създаване на ефективна организация на работата на класните ръководители 10. 
Повишаване привлекателността на учителската професия и социалния статус на 
педагогическия специалист. 

10. Подобряване на комуникацията учители - родители; учители-ученици  
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11. Издигане и утвърждаване престижа на училището. 
 
 ЗАДАЧИ:  
1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чиито план е 

неразделна част от годишния план на училището. Към него да се добавят и плановете на 
МО и ПК.  

2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно 
преподаване и обучение, чрез обмяна на педагогически опит.  

3. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при 
постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми.  

4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното 
съдържание по предмети.  

5. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност в учениците чрез разнообразни 
форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни 
изисквания.  

6. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране 
на професионалните изяви на учителите.  

 
III. ПРИОРИТЕТНИ ТЕМИ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА 
Изборът на теми за квалификация става след проучване мнението на преподавателите 

относно трудностите, които срещат в работата си с учениците и техните родители. Във 
връзка със ЗПУО и съпътстващата нормативна уредба, за обучения през новата учебна 
година приоритетни са темите: „Създаване на позитивната среда – управление на 
конфликтите и агресията в учебното заведение“ и „Ефективни техники за комуникация и 
за подобряване на взаимодействието между семейството и образователната институция“ 
„Интересни, нови обучителни практики в начален етап на обучение“, ориентирани към 
кариерното развитие на педагогическите специалисти и успешната им реализация,  т.е. 
продължаваща квалификация чрез: 

  краткосрочни обучения и практикуми за периодично актуализиране на знанията по 
съответния учебен предмет, за развитие на умения за преподаване на ключовите 
компетентности, за познаване и прилагане и прилагане на иновативни подходи в 
образователния процес, за кариерно консултиране и ориентиране на учениците, за 
управление на образованието и др.; 

  участие в проучвания, изследователска и творческа дейност; 
  обучения за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен; 
  придобиване на нова или допълнителна професионална квалификация или 

специализация.  
 
IV. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: 
  учи тели по общообразователна и профилирана подготовка 
  класни ръководители 
  административно ръководство 
V. ФИНАНСИРАНЕ  
  Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка 

календарна година и са в размер на 1,2% от годишния ФРЗ. 
  Вътрешно-училищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на 

училището. 
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  Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в 
рамките на бюджета на училището, дарения по волята на дарителя, средства от проекти и 
програми за квалификационна дейност. 

  Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител 
надвишава финансовия лимит за квалификация в училището, финансирането става с лично 
участие на служителя. 

  При наличие на заявено желание от определен учител за участие в 
квалификационен курс на собствени разноски, след съгласуване с директора на училището, 
му се предоставя тази възможност. 

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

 
VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  
1. Разработена система за квалификационна дейност в училище. 
2. Квалифицирани педагогическите специалисти, отговарящи на изискванията на 

съвременните условия.  
3. Високо мотивирани преподаватели за усъвършенстване на знанията, уменията и 

компетентностите им в контекста на ученето през целия живот.  
4. Активно преподаващи учители, чрез ефективно използване на съвременни 

информационни и мрежови технологии, чрез въвеждане на иновации и обмяна на добри 
педагогически практики в образователния процес.  

5. Делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и 
неуспехи, трудности и проблеми.  

6. Успешно усвоено учебно съдържание по предмети и покрити ДОИ от повече 
ученици.  

7. Мотивиране на учениците за учене и постигане на резултати, чрез разнообразни 
форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни 
изисквания. 

8. Действащи методически обединения/ предметни комисии като форма за 
самоусъвършенстване и професионално израстване на кадрите.  

9. Създаден регистър на проведените квалификационни дейности и популяризиране 
на резултатите от тях. 

 
       VII. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 
№ Тема Форма Период на 

провеждане 
Целева група Отговорник за 

провеждането 
1 Дигитални инструменти 

за преподаване. Работа с 
Microsoft Teams, 
текстообработка, работа 
с мултимедия 

курс Септември  Учители  Учител по ИТ 

2 Дигитални инструменти 
за преподаване. 
Създаване на собствени 
образователни ресурси 
(тестове, игри) 

курс Септември  Учители  Учител по ИТ 

3 Новите моменти в 
работа с електронен 

тренинг Септември  Всички   
педагогически 
специалисти   

Директор  
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дневник и работата в 
НЕИСПУО 

4 Основни насоки за 
организиране и 
провеждане на 
образователния процес 
през учебната година, 
планиране на дейността 

работна  
среща 

Септември  Всички  
педагогически 
специалисти 

Директор  

5 Сравнителен анализ на 
резултатите от входно 
ниво и изработване на 
план за работа през 
изминалата учебна 
година. 

Дискусия  Октомври  Учители  Директор, 
председатели 
МО 

6 Изготвяне на портфолио, 
съгласно Наредба №15 
от 27.08.2019 г.  

Самообразование Октомври  Всички  
педагогически 
специалисти 

Директор  

7 Планиране и оказване на 
методическа помощ на 
новопостъпилите 
учители или учители на 
нова длъжност. 

 Септември – 
октомври  

Новопостъпили 
учители и 
учители на  
нова длъжност 

Директор  

8 Прилагане на 
Механизма за 
противодействие на 
училищния тормоз 

Семинар  Декември  Психолог  Директор  

9 Класният ръководител – 
фактор за успешно 
взаимодействие между 
училището и 
семейството 

Семинар  Януари  Класни 
ръководители 

Директор  

10 Открити уроци по 
учебни предмети от ОП 
(от плановете на МО) 

Споделяне на 
добра учителска 
практика 

Февруари  Учители  Директор  

11 Периодично запознаване 
на преподавателите с 
изменението на 
нормативните 
документи в системата 
на образованието. 

 Постоянен  Всички  
педагогически 
специалисти 

Директор  

12 Приобщаващото 
образование – подкрепа 
за качествено 
образование и развитие 
на потенциала на всеки 
ученик 

Семинар  Март  Всички  
педагогически 
специалисти 

Психолог  

13 Популяризиране под 
подходящи форми сред 
учителския колектив на 
материали, методики и 
практики като  
резултат от обученията 
на учителите през 
настоящата учебна 
година. 

Споделяне на 
добра учителска 
практика 

Според  
датата на 
обучението 

Всички  
педагогически 
специалисти 

Обучените 
специалисти 
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14 Използване на 
интерактивни методи и 
техники на обучение в 
процеса на обучение 

Курс  По график  Педагогически 
специалисти 

Обучителна 
организация 

15 Добри практики за 
превенция от отпадане 
на учениците от 
училище 

Семинар  Април  Всички  
педагогически 
специалисти 

Директор  

16 Осигуряване на 
необходимите условия 
за повишаване 
квалификацията на 
педагогическите 
специалисти чрез 
участие в 
извънучилищни форми, 
организирани на 
регионално и 
национално ниво 

 Постоянен  Всички  
педагогически 
специалисти 

Директор  

17 Обучения  за 
придобиване на 
професионално-
квалификационна степен 

 По график Педагогически 
специалисти 

Педагогически 
специалисти 

18 Педагогически подходи, 
механизми и методи за 
работа с хиперактивни и 
агресивни прояви на 
децата в училище и 
ученици трудно 
усвояващи учебния 
материал 

Курс  По график Педагогически 
специалисти 

Директор, 
обучителна 
организация 

19 Участие в 
организираните 
уебинари  по желание 

Уебинар  Постоянен  Всички 
педагогически 
специалисти 

Всички 
педагогически 
специалисти 

20 Участие в курсове за 
справяне със стреса и 
професионалното 
прегряване 

Курс  По график Педагогически 
специалисти 

Директор, 
обучителна 
организация 

 
VIII. Мониторинг и контрол на училищно ниво  
Анализ и оценка на ефективността на проведените квалификационни форми и 

дейности ще се извършва въз основа на следните критерии: 
 
 Критерии и индикатори за качествена оценка: 
  степен на прилагане от учителя на наученото от квалификацията; 
  приложимост на наученото; 
  влияние върху резултатите от обучението и възпитанието на учениците; 
  влияние на резултатите от обучението върху цялостната дейност на училището; 
  реакциите на участниците за съдържанието и ползата на обучението; 
  промените в професионалната дейност в резултат от участие в обучението. 
 
 Критерии и индикатори за количествена оценка: 
  брой участия в обучения; 
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  видове квалификационни дейности – извънучилищни (регионални, национални и 
международни), институционални, по национални и европейски програми, 
самообразование. 

Изпълнението на плана и проведените квалификационни дейности ще се организират 
и контролират от  директора. 

Дейността се контролира от директора, а финансирането на дейността се контролира 
от счетоводителя. 

Документите, удостоверяващи участието на лицата във форма на квалификация 
(удостоверения, сертификати и др.) се представят своевременно в училището и съставляват 
част от портфолиото на всеки от педагогическите специалисти. 

 
IX. Портфолио на реализирана вътрешноинституционална квалификация 

Документацията на всяка проведена вътрешна квалификационна форма включва: 

 Пакет на проведената вътрешна квалификационна форма:  

- покана/съобщение/уведомление до педагогическите специалисти за участие в 
организираната квалификация с фиксирани точни дата, място, тема, ръководител и часове 
на провеждане; 

- присъствен списък с трите имена, длъжност и личен подпис на всеки участник в 
квалификацията, независимо от ролята му в конкретната форма; списъкът съдържа и 
задължителна информация за тема, дата, място и часове на провеждане на формата; 

- ксерокопие на работните материали от квалификацията на хартиен носител, а при 
желание и на електронен носител; 

-финансова справка в свободен формат при изразходени средства за проведената 
форма – за размножаване на обучителните материали на хартиен носител и/или CD, 
флумастери, флипчарт и други административни разходи; 

- брой участници. 

 Карта за отчитане на вътрешноинстуционална квалификация за учебната 
202/2023 г., в която се описва: 

- тема на квалификационната форма/наименование на програмата за обучение; 
- организационна форма на предлаганата квалификация; 
- дата на провеждане; 
- място на провеждане; 
- време на провеждане в астрономически часове и минути; 
- работни материали; 
- място, където се съхранява пакета документация от проведената квалификация; 
- ръководител/отговорник за провеждането на квалификационната форма. 
 

Документацията се съхранява в папка и/или класьор за вътрешната квалификация за 
всяка отделна учебна година. 

Приложение: Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и 
механизъм за финансова подкрепа. 
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