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РАЗДЕЛ І 

КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ 

НА 

ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

Цялостната дейност на Първо основно училище „Георги Бакалов” през учебната 

2016/2017 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи. В училището 

се обучаваха 195 ученици, разпределени в 9 паралелки. В самостоятелна форма на 

обучение бяха записани 51 ученици. Резултатите от учебно възпитателния процес в 

края на учебната година не бележат повишение спрямо предходната година. Причините 

са в липсата на  мотивация за учебен труд, сложното учебно съдържание, ниският 

социален статус и  незаинтересованост на родителите от развититето на детето. 

Сравняването на резултатите от НВО в училище се разминават съществено  с 

резултатите на национално ниво. Отклоненията от годишния успех са по-малки от 

единица. Сравняването на резултатите по предмети с  предходните години показва 

трайна тенденция към понижаване на успеха по предмети.   Анализ на резултатите е 

направен на заседание на ПС и всички учители са запознати. От завършилите 

осмокласници и седмокласници всички са записани в средни училища за продължаване 

на образованието. Все още се наблюдава голям брой слаби и средни оценки,  което 

постепенно води до апатия към учебния процес, липса на стремеж за личностна изява в 

училищна среда. Това поставя учениците в групата на застрашените от отпадане от 

училище. 

Силни страни- училището разполага с квалифицирани педагогически кадри по всички 

учебни предмети, няма противообществени прояви на ученици, създадена е целодневна 

органи зация на учебния процес. 

 Слаби страни- променен етнически състав, понижаване на успеха в прогимназиален 

етап , тенденция към преместване на ученици в училища в централната част на града, 

поради големия брой на ромските деца в училище, 

Изградени са връзки за сътрудничество с родителите по паралелки и с училищното 

ръководство. В училището е създадена добра организация на всички видове дейности, 

съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на 

учебно- възпитателният процес. Правилното планиране на УВП е решаващо условие за 

усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в 

училище. Проблем за педагогическия колектив е слабата мотивация за учебен труд на 

учениците и недостатъчните им възможности за учебна дейност. Този проблем се 

опитваме да решим с обхващане на ученищите в групи ЦДО. 

Учителският колектив има потенциал да се справи с възникналите проблеми и да 

устоява професионално постигането на целите на образователно възпитателния процес. 

През учебната 2017 / 2018 год. е необходимо : 

1. Да продължи работата по формиране на граждански компетентности и умения за 

междуличностно общуване; 

2. Да се изработи програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

децата и учениците от уязвими групи; 

3. Да се приемат мерки за повишаване на качеството на образованието; 

4. Да се търсят  подходи за намаляване на безпричинните отсъствия на  учениците. 

5. Превенция на отпадането от училище и поддържане на регистър на застрашените от 

отпадане и набелязване на превантивни мерки срещу неграмот ността. 

6. Целодневна организация на учебния процес за учениците от І-ви , ІІ- ри и ІІІ-ти, ІV- 

ти, V- ти, VI-ти  и , VII-ми клас и пътуващите ученици. 

7. Включване в проекти. 

8. . Недопускане на противообществени прояви и прояви на дискриминация и тормоз от 

учители над ученици и от ученици над ученици. 



9.  Включване на учениците в извънкласни и извънучилищни дейности. 

10. Усъвършенстване на  системата за квалификационната дейност на учителите 
РАЗДЕЛ ІІ 

1.ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

Първо основно училище „Георги Бакалов” – средищно училище, способно да формира 

у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за 

социализация и реализация. Педагогическият колектив– екип от високо отговорни 

личности проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото 

достойнство, прилагащи творческо и критично мислене в осъществяване на УВП за 

утвърждаване на учениците като граждани на Република България, ЕС и света – 

конкурентни , знаещи и можещи.  

Динамично променящият се съвременен свят изисква привличане на възможно най-

голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, търсене на нови методи 

и подходи за приобщаването им към училищния живот, обогатяване на материално 

техническата база и библиотечния фонд.  

 

2.МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО  

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено 

гражданско съзнание и поведение, развитие на индивидуалността и стимулиране на 

творческите заложби. Възпитание и обучение според държавните образователни 

стандарти и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; 

адаптиране на новия учебен план към изискванията за изграждане на гражданско 

общество у нас; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и 

създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот. Усвояване и 

формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и 

стимулиране на творческите заложби.  

 

3.ГЛАВНА ЦЕЛ НА УЧИЛИЩЕТО  

Издигане и утвърждаване престижа на училището, повишаване качеството на учебно - 

възпитателната работа, осигуряване на условия за физическо, интелектуално, 

нравствено и социално развитие на подрастващите, повишаване квалификацията на 

учителите, изграждане на образовани личности с възможности за реализация.  

3.1. ПОДЦЕЛИ 

 Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа чрез повишаване на 

квалификацията на учителите. 

  Осигуряване на целодневна организация на учебния процес за учениците от 

първи    до шести клас и пътуващите ученици. 

 Насърчаване и повишаване на грамотността чрез извънкласни изяви, четения, 

конкурси и др. 

 Усвояване на ключови компетентности и формиране на умения у учениците за 

междуличностно общуване. 

 Ориентираност към интереса и към мотивацията  на ученика, към възрастовите и 

социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага 

усвоените компетентности на практика. 

 Равен достъп до качествено образование и приобщаване към учебната дейност 

на всеки ученик. 

  Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на 

училищното образование. 

 Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език. 

 Въвеждане на вътрешна система за управление на качеството. 



 

4.СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО  

1. Подобряване на качеството на образованието чрез осигуряване на целодневна 

организация на учебния процес. 

2. Усъвършенстване работата с изоставащите и застрашени от отпадане ученици. 

3.  Подпомагане личността на ученика за преодоляване на неграмотността и влиянието 

на различните зависимости върху учениците от социално слаби семейства. 

4. Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки 

възпитаник. 

5.  Защита личностното достойнство на учениците в синхрон с процесите в общест 

вото. 

6.  Обогатяване на материалната база. 

7.  Обогатяване творческата дейност на учителите, чрез прилагане на нови форми и 

методи на обучение. 

8.  Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и 

поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията. 

9. Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови 

форми и методи на обучение.  

10. Превръщане на училището в желана територия за учениците чрез осигуряване на 

широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и обогатяване 

на училищния живот, осигуряване на условия за личностна изява, инициатива и 

творчество.  
 

5.ПРИОРИТЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО  

 

1. Повишаване ефективността на УВП чрез подобряване организацията на учебния 

процес и повишаване подготовката и квалификация на педагогическите кадри. 

2. Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност. 

3. Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол. 

4. Гражданско образование.  

5. Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в 

решаване на училищните проблеми.  

6. Формиране на граждански компетентности и умения за междуличностно общуване. 

7. Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез ефективно 

използване на наличната материално- техническа база. 

8. 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. 

9. Картотекиране на застрашените от отпадане ученици и подбор на превантивни мерки 

за недопускане на отпадане от училище. 

10. Насърчаване и повишаване на грамотността 

11. Осигуряване на подкрепа на деца в неравностойно положение 

 



ОБЛАСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 1: Осигуряване на обхвата и прилагане на комплексен подход за повишаване на 

образователните постижения и превенция на преждевременно напуснали училище 
 

№ 

 

ДЕЙНОСТ 

 

ОТГОВОРНИК 

 

СРОК 

 

СРЕДСТВА 

 

ИНДИКАТОРИ 

  

1.1. 

 

Осигуряване на приема в І клас съобразно графика на 

дейностите, разписани в плана за прием на училището 

 

 
Заместник-

директори 

 

 
М.юни –  

м. Август 

2017 г. 

 

Родителски срещи, 

нагледни материали 

 

Списъци на 

приетите деца и 

ученици 

  
1.2. 

 

Осигуряване на стаи за обучение на учениците – 

разпределение на класовете и групите 

 

 
Ръководството 

 

 
м. 09.2017 г. 

 

 
Ремонт 

 

Разпределение на 

стаите 

  

1.3. 

 

Осигуряване на възможности за целодневно обучение 

на учениците от началния етап според желанията на 

родителите 

 

 

Ръководството 

 

 

м. 09.2017 г. 

 

 

Стаи, възпитатели 

 

 

Брой групи ЦДО 

 

 
 

1.4. 

 

Подобряване целодневната организация на учебния процес 

от І до VІІ клас чрез използване на разнообразни форми на 

работа съобразно индивидуалните потребности на 

учениците 

 

 

Учителите в групите 

ЦДО 

 

 

През учебната 

година 

 

 

Тематични 

разпределения 

 

 
 

Дневници 

 
 

1.5. 

 

Провеждане на входяща диагностика в началото на 

учебната година за  учениците 

 

 

Пед. специалисти 

 

 

м. 10.2017 г. 

 

 

Тестове 

 

1-2 клас -качествена 

оценка 

3-7 клас –количествена 

оценка 
 

1.6. 

 

 
В края на учебната година се докладва за развитието на 

първокласниците 

 

 

Учител на І клас 

 

 

м. 05.2018 г. 

 

 

Доклад 

 

Отчет в МО и в 

анализ на 

резултатите 

  
 
 

1.7. 

 

Ежегодно осигуряване за безвъзмездно ползване на: - един 

комплект учебници и учебни помагала 

за всеки ученик от І –ІV клас-един комплект учебници за 

всеки ученик от V до VІІ клас -учебници и помагала 

 

 
 
 

ЗАС 

 

 
 

м. 09. 2017 г. и 

през годината 

 

 
 
 

Учебници 

 

 
 Списъци за 

раздадени и върнати 

учебници 

  
 

1.8. 

 

Поддържане в актуално състояние на банката кадри за 

заместване на отсъстващите от учебни занятия учители по 

модул „Заместване на отсъстващи учители“, мярка „Без 

свободен час“ 

 

 
 

Директор 

 

 

През учебната 

година 

 

 

Контакти с 

учители 

 

 
 

Банка кадри 

 

 

1.9. 

 

Организация и контрол за заместване на отсъстващи 

учители 

 

 

Директор 

 

 

През годината 

 

 

Заповед 

 

 

Декларации 

 



№ 

 

ДЕЙНОСТ 

 

ОТГОВОРНИК 

 

СРОК 

 

СРЕДСТВА 

 

ИНДИКАТОРИ 

  

1.10. 

 

Поддържане на актуална училищна програма за 

часовете за заместване от неспециалисти с теми от 

гражданско и здравно образование 

 

 

ЗДУД 

 

 

През годината 

 

 

Училищна 

програма 

 

 

Дневници 

 
 
 
 
 

1.11. 

 

осигуряване на равен достъп до образование за 

учениците чрез организиране на целодневната 

организация на учебния процес: 

- безплатен транспорт до населени места без 

училище; 

- осигурено хранене; 

- целодневна форма на обучение. 

 

 
 
 
 

Директор 

 

 
 
 

През учебната 

година 

 

 
 
 

Списъци на 

пътуващите 

 

 
 
 

Училищна 

документация 

 

1.12. Предприемане на мерки за социализиране на ученици, 

за които българският език не е майчин, чрез програма за 

превенция на ранното напускане от училище. 

 Кл. р-ли  м.09. – м. 10 

2017 

Училищна 

програма 

 

Дневник 

 

 

1.13. 

 

Популяризиране творчеството и постиженията на 

учениците сред обществеността чрез отразяване в 

сайта на училището, РУО – Стара Загора и медии 

 

 

Пед. съветник 

 

 

През учебната 

година 

 

 

Снимки, дописки, 

съобщения 

 

Училищен сайт, 

сайт на РУО – Ст. 

Загора, медии 

 ОБЛАСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 2: Повишаване на качеството на училищното образование и обучение за придобиване на 

ключовите компетентности, подобряване на постиженията на учащите и взаимодействие с родителите 

 

№ 

 

ДЕЙНОСТ 

 

ОТГОВОРНИК 

 

СРОК 

 

СРЕДСТВА 

 

ИНДИКАТОРИ 

  

2.1. 

 

 

Да се работи активно за практическо въвеждане на 

нови, интерактивни методи на обучение 

 

 

Учителския 

колектив 

 

 

Постоянен 

 

 

Мултимедия 

 

Срочен/годишен 

успех на учениците 

по класове/етапи 

 



№ 

 

ДЕЙНОСТ 

 

ОТГОВОРНИК 

 

СРОК 

 

СРЕДСТВА 

 

ИНДИКАТОРИ 

  
 

2.2. 

 

 

Да се работи по гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование 

 

 

Учителския 

колектив 

 

 
 

ежемесечно 

 

Беседи в ЧК и по 

програмата „Без 

свободен час“ 

 

 

Дневници  

 

 
 

2.3. 

 

Възлагане на проекти по учебното съдържание по 

предмети и оценяването им с цел повишаване 

мотивацията и активността на учениците за участие в 

учебния процес 

 

 

Учителите по 

предмети 

 

 

През учебната 

година 

 

Ученически 

проекти, 

презентации, 

доклади 

 

 

Срочни и годишни 

оценки 

 

 
 

2.4. 

 

При провеждане на консултации с учениците да се 

отработват уменията им за работа с тестове. 

Консултациите да бъдат индивидуално насочени и 

да се отразяват в тетрадка-дневник 

 

 

Учители по 

предмети 

 

 
 

ежеседмично 

 

 

Тренировъчни 

тестове, дневник 

 

 

Отчет за 

консултации 

 

 
 
 

2.5. 

 

Резултатите от текущия контрол за знанията и 

уменията на учениците – входно равнище, контролни 

и класни работи да се анализират е ЕКК/МО/ и се 

използват в бъдещата работа за преодоляване на 

пропуските и повишаване на резултатите 

 

 

Учителите по 

предмети, 

председатели на 

ЕКК/МО/ 

 

 
 
 

ежемесечно 

 

 
 
 

Доклади, анализи 

 

 
 
 

Заседания на  

ЕКК/МО/ 

 

 

2.6. 

 

 

Да се повиши взискателността по опазване на 

училищното имущество 

 

Класни 

ръководители и 

Ученически съвет 

 

 

ежедневно 

 

 

Разговор 

 

 

ЧК, родителски 

срещи 

 
 

2.7. 

 

Осигуряване на условия за интерактивно учене и 

създаване възможности за приложение на ИКТ в 

образователния процес по различните учебни 

предмети. 

 

Ръководството 

 

 

През учебната 

година 

 

 

Финансови 

 

 

Материални активи 

 

 

2.8. 

 

Решаване на задачи и тестове по учебни дисциплини 

за развитие на възможностите на учениците за 

справяне със специфични изисквания 

 

 

Пед. 

специалисти 

 

 

През учебната 

година 

 

 

Сборници, 

помагала 

 

 

Резултати от НВО 

 



№ 

 

ДЕЙНОСТ 

 

ОТГОВОРНИК 

 

СРОК 

 

СРЕДСТВА 

 

ИНДИКАТОРИ 

  

2.9. 

 

Обучение „Кариерно ориентиране”   

IV – VІІ клас 

 

 

През учебната 

година 

 

 

Тематични 

разпределения 

 

 

Дневници 

 

 
 
 

2.10. 

 

Тържества за отбелязване на празници и годишнини: 7 

ноември -  патронен празник, Коледа, 1 март, 3 март – 

Национален празник на България, Великден, 24 май – 

Ден на славянската писменост и българската просвета 

и култура 

 

 
 
 

Пед. 

специалисти 

Ученическия съвет 

 

 
 
 

През учебната 

година 

 

 

Изложба, 

литературно-

музикална 

програма, беседи, 

презентации 

 

 
 
 

Училищен сайт 

 

 

2.11. 

 

Провеждане на кръгла маса на тема „Моето  училище” 

 

Кл.р-л VII клас 

 

м. декември 

2017 г. 

 

 

Беседа 

 

 

Училищен сайт 

 
 

2.12. 

 

 

Провеждане на тържество на буквите 

 

 

І клас 

 

м. април 2018 

г. 

 

Ролеви игри, 

тържества 

 

Фотогалерия на 

училищния сайт 

  

2.13. 

 

 Открито занятие в начален етап по математика 

и самоподготовка 

 

Председател 

ЕКК/МО/ 

 

 

м.03. 2018 

г. 

 

  Сборници, 

помагала. 

презентации 

 

 

Протокол на ЕКК/МО 

 
 

2.14. 

 

 

Провеждане на „Ваканция, здравей!” 

 

 

І – ІV клас 

 

месец май 

2018 г. 

 

 

Годишно утро 

 

Фотогалерия на 

училищния сайт 

  

2.15. 

 

Обучение по предприемачество – открит урок на 

тема: „Формула на успеха“ в VII клас 

 

Учител по 

технологии 

 

месец май 

2018 г. 

 

Материали за 

състезание 

 

Сертификати за 

учениците 

  
 
 

2.16. 

 

При изготвяне на годишните тематични планове на 

учебното съдържание по предметите от НВО 

учителите да предвидят преподаването на новите 

знания за класа да приключи преди датите за 

провеждане на изпитите 

 

 
 

Пед. 

специалисти 

по предмети 

 

 
 
 

м. 09. 2017 г. 

 

 
 

Тематични 

разпределения 

 

 
 

Годишни тематични 

планове 

 



 
 
 

№ 

 

ДЕЙНОСТ 

 

ОТГОВОРНИК 

 

СРОК 

 

СРЕДСТВА 

 

ИНДИКАТОРИ 

  

2.17. 

 

В учебните часове и при провеждане на консултации 

да се работи по формата на изпитите за НВО  

 

 

Пед. 

специалисти 

по предмети 

 

 

През учебната 

година 

 

 

Презентация 

 

 

Резултати от НВО  

 

 
 
 

2.18. 

 

Да се спазват книжовните езикови норми в учебните 

часове по всички учебни предмети, в дейностите по 

различните образователни направления, в които 

обучението се осъществява на български език, както и 

в дейностите за осигуряване на общата подкрепа за 

личностно развитие; 

 

 
 

Пед. 

специалисти 

по предмети 

 

 
 

През учебната 

година 

 

  
 

Резултати от НВО 

 

 

2.19. 

 

В графиците за писмените работи през І и ІІ срок да 

бъдат предвидени достатъчно контролни работи по 

формата на изпитите от НВО  

 

 

Пед. специалисти 

по предмети, ЗДУД 

 

 

м. 09.2017 г. и 

м. 01.2018 г. 

 

 

Тематични 

планове 

 

 

График за писмени 

работи 

 
 
 

2.20. 

 

Контролната дейност на директора и заместник-

директорите да бъде насочена към проверки на 

урочната дейност по предметите, включени в НВО  

 

 
 

Ръководството 

 

 

През учебната 

година 

 

 

Планове за 

контролна 

дейност 

 

 

Констативни 

протоколи за 

контролна дейност 

  
 

2.21. 

 

Учителите по предметите да разяснят на учениците 

как правилно да разпределят времето си за оптимално 

представяне и за преодоляване на стреса по време на 

изпитите за НВО  

 

 

Пед. 

специалисти 

по предмети 

в ІV, VІІ,  

 

 

През учебната 

година 

 

 

Беседи, 

тренировъчни 

тестове 

 

 
 

Дневници 

 

 
 
 

2.22. 

 

Класните ръководители да предвидят в плана за часа 

на класа разговори с учениците, свързани мотивацията 

им за участие във ІІ модул на НВО. 

 
 

Кл. р-ли VІІ 

 
 
 

м. 10.2017 г. и 

м. 02.2018 г. 

 

 
 
 

План на ЧК 

 

 
 
 

Дневници 

 

 
 
 
 



 
 

№ 

 

ДЕЙНОСТ 

 

ОТГОВОРНИК 

 

СРОК 

 

СРЕДСТВА 

 

ИНДИКАТОРИ 

  

2.23. 

 

На родителска среща да се запознаят родителите с 

графиците за дейностите и датите за НВО  през 

учебната 2017/2018 г. 

 

 

Кл. р-ли, 

ръководство 

 

 

м. 04. 2018 г. 

 

 

Презентация 

 

Списък за 

присъствие на 

родителска среща 

  

2.24. 

 

Запознаване на педагогическия колектив с анализа 

на резултатите на училищно ниво от НВО в ІV, VІІ 

 

 

Ръководство 

 

 

м. 06 – 07. 

2018 г. 

 

 

Презентация 

 

 

Протокол на ПС 

 

 
 

2.25. 

 

При работата с родителите да се акцентира върху 

необходимостта от системна подготовка на 

учениците с цел повишаване на резултатите в 

урочната работа и на НВО 

 

 

Пед. 

специалисти 

по предмети 

 

 
 

На родителска 

среща 

 

 
 

Разговор, беседа 

 

 

Дневници на 

паралелките 

 

 
 
 

2.26. 

 

Да се приобщават родителите към училищния живот 

чрез участие в организацията и провеждане на 

мероприятия и обогатяване на материално-

техническата база. Активна работа на Обществения 

съвет  в дейностите на училището. 

 

 
 

Класни 

ръководители и 

Обществен съвет 

 

 
 
 

ежемесечно 

 

 
 
 

Контакти 

 

 

Родителски срещи и 

съвместни 

мероприятия 

 

2.27. Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и 

структурите на полицията 

 

Пед. съветник ежемесечно 
 

ежемесечно 
 

Протоколи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 

 

ДЕЙНОСТ 

 

ОТГОВОРНИК 

 

СРОК 

 

СРЕДСТВА 

 

ИНДИКАТОРИ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.27. 

 

Осъществяване на постоянна връзка с родителите на 

учениците – дати за провеждане на родителски срещи 

за всички класове и дневен ред: 

м. септември : Запознаване с Правилника за 

устройството и дейността на IОУ „Г. Бакалов“ за 

учебната 2017/2018 година; Запознаване със 

Седмичното разписание и Графика за писмените 

работи на паралелката през І учебен срок; Избор на 

родителски актив; за I-VII клас – Правила и график за 

провеждане на предстоящите НВО 

м. декември : Актуално състояние на учениците с 

оглед успешно приключване на І учебен срок 

м. февруари : Резултати от І срок; Запознаване със 

Седмичното разписание и Графика за писмените 

работи на паралелката през ІІ учебен срок; 

 м. Март: Среща с родителите на бъдещите 

първокласници за представяне на екипа и 

запознаване с организацията на учебния ден 

м.април : Актуално състояние на учениците; 

Подготовката за НВО ; за IV, VІІ – Графиците на 

дейностите за подаване на документи за 

класиране за прием  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ръководство, 

учители 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По дати 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседа, 

индивидуални 

разговори, 

презентации, 

диплянки, анкети 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дневници на 

паралелките, 

ученически книжки, 

списъци за 

присъствие на 

родителите 

 

 

2.28. 

 

 

Отчитане присъствието на родителите 

 

Класни 

ръководители 

 

 

По дати 

 

Покана за 

родителски срещи 

 

 

Списъци 

 
 

 

 

 

 



ОБЛАСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 3: Усъвършенстване на системата за квалификация и кариерно развитие на педагогическите 

специалисти 

№ 

 

ДЕЙНОСТ 

 

ОТГОВОРНИК 

 

СРОК 

 

СРЕДСТВА 

 

ИНДИКАТОРИ 

  
 
 
 
 

3.1. 

 

 

Редовно провеждане на квалификационна и 

методическа дейност чрез различни форми съгласно 

изискванията на ЗПУО 

 

 

Ръководство, 

председатели на 

EKK/МО, 

учители 

 

 

През учебната 

година 

 

самообразование; 

семинари; открити 

уроци; практикуми; 

тренинги; 

лектории; научно-

практически 

конференции 

 
 

Удостоверения, 

сертификати, брой 

проведени обучения 

 

 
 
 

3.2. 

 

Дейностите за реализиране на основните задачи на 

квалификационната дейност са включени в отделен 

план, който е неразделна част от годишния план на 

училището. Към него са приложени плановете на 

EKK/MO 

 

 

Председателите на 

EKK/MO,  

 

 
 

През учебната 

година 

 

Анализ на 

нуждите, 

контакти с 

образователни 

институции 

 

 

Планове , брой 

участници, брой 

проведени срещи 

 

 

3.3. 

 

Поддържане на база данни с лична 

квалификационна карта на всеки учител в IО У”Г. 

Бакалов”,Стара Загора 

 

 

ЗАС,ЗДУД 

 

 

През учебната 

година 

 

 

Запис на 

информация 

 

 

База данни 

 

 

3.4. 

 

В личните трудови досиета да се съхраняват копия 

на всички документи, удостоверяващи придобита 

квалификация 

 

 

 ЗАС 

 

 

През учебната 

година 

 

 

Копиране на 

удостоверения 

 

 

Лични досиета 

 

3.5 Споделяне на ефективни практики и резултатите от 

добрия педагогически опит. 

Председателите на 

EKK/MO,  

 

През учебната 

година 
 

Запис на 

информация 
 

Протокол 



 
 

ОБЛАСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 4: Осигуряване на условия за пълноценно личностно развитие на учениците и 

противодействие на рискови събития 
 

№ 

 

ДЕЙНОСТ 

 

ОТГОВОРНИК 

 

СРОК 

 

СРЕДСТВА 

 

ИНДИКАТОРИ 

  
 

4.1. 

 

 

Изработване портфолио на всеки ученик от 

паралелката 

 

 

Класни 

ръководители 

 

В края на 

учебната 

година и при 

преместване 

 

 
 

Наблюдение 

 

 
 

Портфолио 

 

 
 

4.2. 

 

Осигуряване на охрана в училище чрез 

пропускателен режим на входа, дежурство на 

учителите, регулировчици на пешеходните пътеки, 

вътрешно и външно видеонаблюдение 

 

 
 

Директора 

 

 

През учебната 

година 

 

 
 

ПВТР, графици 

 

 
 

Заповед, дневник 

 

 
 
 

4.3. 

 

 

Създаване на Ученически съвет с цел участие на 

учениците в училищния живот и в 

организационното развитие на училището чрез 

различни форми на ученическо самоуправление 

 

 

Педагогически 

съветник 

 

 
 
 

М. 09 – 10. 2017 

 

Учредително 

събрание, общо 

събрание, беседи, 

благотворителни 

акции, дежурства 

 

 

Протоколна книга на 

УС, галерията на 

училищния сайт 

 

 
 

4.4. 

 

Активизиране и приобщаване на по-голям брой 

ученици към дейността  секция на БЧК за 

превенция на рисковете сред децата и учениците 

 

 
 

Мед. сестра 

 

 
 

М.11. 2017 

 

 
 

Беседи 

 

 
 

Документация 

 

 
 

4.4. 

 

Популяризиране идеите и дейността на Ученически 

съвет сред учениците за стимулиране на 

толерантност, взаимопомощ и съпричастност към 

децата в риск 

 

 
 

Педагогически 

съветник 

 

 
 

ежемесечно 

 

 

Беседи, 

благотворителни 

акции 

 

 

Галерията на 

училищния сайт 

 

 
 
 



 
 

№ 

 

ДЕЙНОСТ 

 

ОТГОВОРНИК 

 

СРОК 

 

СРЕДСТВА 

 

ИНДИКАТОРИ 

  
 

4.5. 

 

 

Мотивиране и участие на ученици  в ученическите 

олимпиади, състезания, конкурси, фестивали, 

викторини и други 

 

 
 

Педагогически 

специалисти 

 

 
обявени 

 инициативи 

 

Разговор, 

консултации, 

решаване на 

тестове 

 

 

Брой участници, 

класирани, 

наградени 

  

4.6. 

 

Откриване и подкрепа на даровити деца за 

участието им в конкурси и състезания 

 

 

Педагогически 

специалисти 

 

През учебната 

година 

 

Наблюдение, 

помощ 

 

 

Грамоти 

 
 

4.7. 

 

Създаване на подкрепяща среда за развитие и изява 

на индивидуалните способности на талантливи 

ученици чрез заниманията по интереси в групи ЦДО 

 

 

Учителите в групи 

ЦДО 

 

През учебната 

година 

 

 

Тематичните 

разпределения 

 

 

Дневници 

 
 

4.8. 

 

Изграждане на позитивен психологически климат в 

училището 

 

 

Педагогически 

съветник 

 

През учебната 

година 

 

 

Беседи 

 

Протоколи 

 
 
 
 
4.9. 

 

Разработване на индивидуалните учебни 

планове и на индивидуалните учебни програми на 

ученици със специални образователни потребности и 

на ученици с изявени дарби по чл. 95, ал. 1, т. 1 и 2 от 

Закона за предучилищното и училищното образование 

и Наредба за приобщаващо образование; 

 

 
 
 

Психолог, ресурсен 

учител, логопед 

 

 
 
 

През учебната 

година 

 

  
 
 
 
Документация 

 

 
 

4.10. 

 

Регламентиране условията за записване и промяна на 

формите на обучение за конкретната учебна година 

съгласно Стандарта за организация на дейностите 

чл.31, ал.3 и чл. 12, ал. 2 на ЗПУО. 

 

 

Директор, Класни 

ръководители  

 

 

През учебната 

година 

 

 
 

ПДУ 

 

 
Документация 
 

 

 
 

4.11. 

 

Включването на ученика в различни училищни 

общности в зависимост от неговите интереси и 

потребности – клубове, школи и др. 

 

Педагогически 

съветник, кл. р-ли 

 

октомври,  

2017 г. 

 

Изработени 

материали, 

грамоти 

 

 

Портфолио на 

изявите 

 
 
 
 



№ 

 

ДЕЙНОСТ 

 

ОТГОВОРНИК 

 

СРОК 

 

СРЕДСТВА 

 

ИНДИКАТОРИ 

  
 

4.12. 

 

Осъществяване на извънкласна работа, занимания по 

интереси и на организиран отдих и спорт в 

мултикултурна образователна среда, съчетана с 

традициите на отделните етнически групи. 

 

 

Пед. съветник 

 

 

През учебната 

година 

 

 

Учебни 

материали 

 

 

Протоколи 

 

 

4.13. 

 

Да се изготви портфолио на училището 

 

Учители по 

ИКТ 

 

М.януари-

м.юни 2018 

 

Материали от 

дейности 

 

 

Портфолио 

  

4.14. 

 

Участие в Националната седмица на четенето с цел 

повишаването на грамотността и развитие на 

творческата активност на учениците 

 

 

Пед. 

специалисти – 

БЕЛ 

 

Месец 

декември 

2017 г. 

 

Детска и 

художествена 

литература 

 

 

Сайта на 

училището 

 
 
 
 

4.15. 

 

 

Участие в конкурси, пленери и форуми, заложени в 

Националния календар за извънучилищни дейности 

на Министерството на образованието и науката за 

учебната 2017/2018 година 

 

 
 
 

Пед. специалисти  

 
 
 

През учебната 

година 

 

Информация в 

училищните 

библиотеки, в 

градската 

библиотека, в 

РИМ – Стара 

Загора 

 

 
 

Портфолио на 

ученика, сайта на 

училището 

 

 

4.16. 

 

Създаване на класьори за извънкласни и спортно-

туристически дейности с данни за участници, 

резултати и класиране. 

 

 

Учителите по 

предмети 

 

През учебната 

година 

 

 

Папки, материали 

 

 

Класьори 

 
 

4.17. 

 

Поддържане на ученическо портфолио за отразяване 

постиженията на учениците 

 

Учителите по 

предмети 

 

През учебната 

година 

 

 

Папки, материали 

 

Портфолио на 

ученика 

  
 
 

4.18. 

 

 
 

Създаване на набор от материали за обучение на 

учениците по гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование 

 

Учители, 

библиотекар, 

мед. сестра, 

членове на БМЧК, 

представители на 

УС 

 

 
 
 

През учебната 

година 

 

 

Информация в 

интернет или 

училищната 

библиотека 

 

 
 
 

Библиография 

 



 
 

№ 

 

ДЕЙНОСТ 

 

ОТГОВОРНИК 

 

СРОК 

 

СРЕДСТВА 

 

ИНДИКАТОРИ 

  

4.19. 

 

 

Участие в инициативата „Да изчистим България” 

 

Класни 

ръководители 

 

м. април 2018 

г. 

 

 

Ръкавици, чували 

 

Галерия на 

училищния сайт 

  
 
 

4.20. 

 

 
 
 

Провеждане на беседи за личната хигиена и 

здравословния начин на живот 

 

Класни 

ръководители, мед. 

сестра, ч 

 

 
 
 

м. ХІ. 2017 г. 

 

 
 
 

Беседи 

 

 
 
 

Планове за ЧК в І -

ІV клас 

 

 
 
 

4.21. 

 

 
 
 

Провеждане на беседи за здравословна и 

балансирана храна. Хигиена на хранене 

 

Класни 

ръководители, мед. 

сестра 

 

 
 
 

м. ХІI. 2017 г. 

 

 
 
 

Беседи 

 

 
 
 

Планове за ЧК в V -

VІІ клас 

 

 
 
 

4.22. 

 

 
 
 

Дискусии с представители на здравни организации 

 

Класни 

ръководители, мед. 

сестра 

 
 
 

м. ІІ. 2018 г. 

 

 
 
 

Беседи 

 

 
 
 

Планове за ЧK 

 

 
 
 
 

4.23. 

 

 
 
 

Тържествено отбелязване на патронния празник  на 

Първо основно училище  „Георги Бакалов“, град Стара 

Загора 

 

 
 
 

Ръководството, 

учителите 

 

 
 
 

М.ноември 

2017г. 

 

Литературно-

музикална 

програма, 

ученически 

конкурси, 

презентации, 

изложба 

 

 
 
 

Сайта на 

училището, медии 

 



 
 

№ 

 

ДЕЙНОСТ 

 

ОТГОВОРНИК 

 

СРОК 

 

СРЕДСТВА 

 

ИНДИКАТОРИ 

  

4.24 

 

 

Провеждане на Коледен празник 

 

 23.12.2017 г. 

Присъствен 

неучебен ден 

 

  

 

4.25. 

 

 

Провеждане на спортно-туристически празник на 

IOУ „Г. Бакалов” 

 

Учители ФВС; кл. 

ръководители І – 

VІІ клас 

 

М. май 2018 г.  

 

 

Игри, състезания, 

турнири 

 

 

План 

 
 

4.26. 

 

Участие в ученическите игри през учебна 2017/2018 

г., съобразени с Националния спортен календар 

 

Пед. специалисти 

начален етап,  

Цветанов 

 

 

По график 

 

Мачове, 

състезания 

 

 

План 

 

 
 

4.27. 

 

 

Запознаване на учениците с Конвенцията за правата 

на детето 

 

Класни 

ръководители, пед. 

съветник 

 

 
 

м. 11.2017 г. 

 

 
 

Беседа 

 

 

Планове за ЧК в V – 

VII клас 

 

 
 

4.28. 

 

Изработване на табла и материали за отбелязване на: -

 1 декември – международен ден за борба със 

СПИН 

- 22 април – ден на Земята 

 

Мед. сестра, 

Г р у п и  Ц Д О  

 

М. 12. 2017 

м. април 2018 

г. 

 

 
 

План на ЧК 

 

 

Табла, изложба, 

презентации 

 

 
 
 

4.29. 

 

Провеждане на тематичен час на класа съвместно с 

инспектор ДПС: 

- „Полицаят е мой приятел” – І – ІV клас 

- „Как да разпознаем насилието и да се 

справим с него” – за V – VІІ клас 

 

 
 

Класни 

ръководители 

 

 
 

февруари, 

март 2018 г. 

 

 
 
 

Разговор 

 

 
 
 

Дневници 

 



 
 

№ 

 

ДЕЙНОСТ 

 

ОТГОВОРНИК 

 

СРОК 

 

СРЕДСТВА 

 

ИНДИКАТОРИ 

  
 
 
 
 

4.30. 

 

Определяне на дати за провеждане на екскурзии: 

- еднодневна екскурзия за ІІ – ІV клас;  

- еднодневна екскурзия за V-  VII клас. 

 Eкскурзии се провеждат в неучебни дни 

 

 
 
 

Учителите, 

класните 

ръководители 

 

 
 
 
 
 

По дати 

 

  
 
 
 
Документи за 

екскурзии 

 

 
 

4.31. 

 

Провеждане на беседи в ЧК с цел запознаване на 

учениците с различните видове насилие и начините 

да се реагира в рискови ситуации. Запознаване с 

училищния Механизъм 

 

 
 

Класните 

ръководители 

 

 
 

В началото на I 

и II срок 

 

 
 

План на ЧК 

 

 
 

Дневници 

 

 
 

4.32. 

 

Откриване и подкрепа на ученици със СОП за 

преодоляване на затрудненията и обработване на 

документация на ученици, обучавани в изнесени 

групи по здравословни проблеми 

 

 

Ресурсен учител, 

психолог, логопед 

 

 

През учебната 

година 

 

 
 

Срещи с родители 

 

 

Документация по 

досиета 

 

 
 
 

4.33. 

 

Провеждане на индивидуални разговори с децата, 

родителите и близки на учениците, застрашени от 

противообществени прояви, при спазване на 

процедурите от Механизма за противодействие на 

тормоза в училище 

 

 
 

Учители, кл. р-ли,  

 

 
 

При 

необходимост 

 

 
 
 

Разговори 

 

 

Регистър на 

Механизма за 

противодействие на 

тормоза в училище 

  

4.34. 

 

Взаимна информираност при сигнал за насилие, 

като се зачита най-добрия интерес на детето 

 

Учители, кл. р-ли, 

ръководство 

 

При 

необходимост 

 

 

Писма 

 

 

 

4.35. 

 

Обсъждане на проблеми с учениците на заседание 

на УКБППМН и обществения възпитател 

 

Председател,

наУКБППМ 

 

При 

необходимост 

 

 

Разговор 

 

 

Протоколи 

 



№ 

 

ДЕЙНОСТ 

 

ОТГОВОРНИК 

 

СРОК 

 

СРЕДСТВА 

 

ИНДИКАТОРИ 

  

4.36. 

 

Предприемане на бързи, адекватни и координирани 

действия за закрила на дете, жертва на насилие или в 

риск от насилие 

 

 

Учителите и пед. 

съветник 

 

 

През учебната 

година 

 

  

Доклади, бланки 

 

 

4.37. 

 

Създаване на регистър на ученици от училището, 

които са застрашени от насилие и тези, които 

упражняват насилие съгласно Механизма за тормоз 

 

 

ЗДУД, класните 

ръководители,  

 

През учебната 

година 

 
 

 

 

 
 

Наблюдение 

 

 
 

Регистър 

 

 

4.38. 

 

Незабавно информиране на съответните органи в 

случай на ПТП или тежък инцидент 

 

 

Директора 

 

 

През учебната 

година 

 

 

Обаждане 

 

 

 

4.39. 

 

Организиране на разяснителна дейност против 

пристрастяване към тютюнопушене, алкохол, 

медикаменти, дрога. 

 

 

 мед. Сестра, 

класни р-ли 

 

 

През учебната 

година 

 

Лекции, 

презентации, 

табла, колажи 

 

 

Дневници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА  
 

1. Тържествено откриване на новата учебна година.  

Отг: Комисия по честванията 

Срок: 15.09.2017 г.  

 

2. Ден на Независимостта-официален празник 
Отг: учители по БЕЛ, Председатели ЕКК/МО 

Срок: м. октомври, 2017 г.  

 

3. Учебна евакуация 
Отг: класни ръководители 

Срок: м. октомври, 2017 г. 

 

4. 5 октомври – ден на Стара Загора 
Отг: класни ръководители 

Срок: м. октомври, 2016 г.  

 

5. Отбелязване на английския празник Денят на Вси Светии (Хелуин).  

Отг: учител по английски език  

Срок: 31.10.2017г.  

 

6. Отбелязване на деня на народните будители- ученическа викторина 

Отг: ЕКК/МО начален етап  

Срок: 01.11.2017г. 

 

7. Патронен празник –годишнина от рождението на Бакалов 
 Отг: Комисия по честванията 

Срок: 07.11.2017г. 

 

8. Международен ден за борба със СПИН  

Отг. Учител БЗО 

Срок: 01. 12. 2017 г.  

 

9. Коледни тържества   

Отг: учители по БЕЛ, Председатели ЕКК/МО 

Срок: м. Декември, 2017г.  

 

10.Отбелязване на годишнина от гибелта на Васил Левски – патрон на училището.  

-изложба  

-кътове посветени на живота и дейността на Апостола  

-презентации  

Отг: Комисия по ритуализация, учители по История, учители по ИТ  

Срок: 19.02.2018 г. 

 

11. Отбелязване на 141 годишнината от Руско-турската война 1877-1878.  

Отг.: учители по История и цивилизация  

Срок: април 2018г.  

  

12. Празници на  книгата  

Отг: Учители БЕЛ 

Срок: м. Април, 2018г.  

 

13. Празник на буквите- І клас  



Срок: април 2018.  

Отг: кл. ръководител на първи клас  

 

14.  Ден за хигиенизиране и озеленяване на училището  

Срок: април 2018 г.  

Отг: Директор, заместник директори, учители 

 

 15.Ден на Европа и ученическото самоуправление 

Отг: кл. ръководители  

Срок: 09.05.2018 г 
 

11. Годишни утра  

Отг: кл. ръководители – начален етап  

Срок: 31.05.2018 г. 


Ден на славянската писменост и култура - празничен концерт  

Отг: Председатели наЕКК/ МО  

Срок: 24.05.2018 г. 

  

13. Първи юни – международен ден за защита на детето  

Отг: класни ръководители I-IV клас, преподаватели по ИИ  

Срок: 01.06.2018г.  

 

14. Закриване на учебната година:  

-начален етап – 01.06.2018 г.  

Отг: кл. ръководители първи – четвърти клас  

-прогимназиален етап – 15.06.2018г.  

 

15.  Ден на Ботев и на загиналите за освобождението на България  

Отг: учители по История, класни ръководители  

Срок: 02.06.2018г  

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТАЗАНИЯ И ОЛИМПИАДИ ПО: 
1. Математика ІV клас  

Отг: кл. ръководители на четвърти клас  

Срок: по график утвърден от МОН  

 „Знам и мога”  

 

2. Математика /V- VIII клас/  

Отг: учители по математика 

Срок: по график утвърден от МОН  

 

3. Български език и литература /V- VIII клас/ 

Отг: учители БЕЛ 

Срок: по график утвърден от МОН  

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖБИ 
1. Изложба на рисунки за Деня на народните будители  

Отг: В. Ковачева, начални учители 

Срок: 01.11.2017г.  

2. “Български коледни обичаи и традиции”  

Отг: Председатели ЕКК/МО 

Срок: 19.12.2017 г.  

 



 3.Изложба посветена на живота и делото на Васил Левски”  

Отг: Р. Стайкова 

Срок: 19.02.2018 г.  

 

4. Изложба „Мартениците в миналото и днес”  

Отг: Учители група ЦДО 

Срок: 01.03.2018г.  

 

 

5. Изложба на великденски яйца и картички  

Отг: кл. ръководители  

Срок: 04.2018г.  

 

6. Поддържане на постоянна изложба на ученически произведения във фоайето на II- я 

етаж 

Отг: В. Ковачева 

Срок: през учебната година, ежемесечно 

 

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ И СЪСТЕЗАНИЯ 

 
1.  Провеждане на рецитаторски  конкурс за  Деня на народните будители  

Отг: учители по БЕЛ  

Срок: 01.11.2017 г.  

 

2.  Провеждане на състезание по история посветено на годишнината от обесването на Васил 

Левски  

Отг: учител по история  

Срок: 19.02.2018г.  

 

3.  Провеждане на Коледно математическо състезание  

Отг: учители по математика, ЕКК при начален етап  

Срок: декември 2017 г. 

 

ПОСЕЩЕНИЯ НА ТЕАТРАЛНИ ПОСТАНОВКИ, КОНЦЕРТИ, КИНА И КУКЛЕНИ 

СПЕКТАКЛИ 

  
1.  Посещение на театрални постановки, концерти в Куклен театър, Държавен театър „Гео 

Милев” и Държавна опера   

Отг: кл. ръководители  

Срок: през учебната година, по календара на институциите 

 

 

 

 

 

 

 



УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР 
 

Спортна дейност  Срок  Организира  Място на провеждане  Контролира  

1  2  3  4  5  

УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ  

Вътрешноучилищен турнир по 

футбол  

Октомври 2017 г.  учител по ФВС  Спортна площадка  Зам. директор  

Вътрешноучилищен турнир по 

народна топка II – VI клас  

Октомври – ноември 2017 г.  кл.р-ли,  

учител по ФВС  

Спортна площадка Зам. директор 

Общ. турнир за купата „Кока Кола“ Октомври – ноември 2017 г. кл.р-ли,  

учител по ФВС 

стадион Директор 

Коледен баскетболен  турнир  Декември 2017 г.  учител по ФВС  Физкултурен салон  Директор  

Спортни срещи с отборите на 

другите училища в района  

По Наредба  учител по ФВС  Спортна площадка Зам. директор 

Вътрешноучилищно състезание по 

тенис на маса  

Март 2018г.  учител по ФВС  Физкултурен салон  Зам. директор 

“Лъвски скок”  Февруари 2018 г.  Учители ЦДО Спортна площадка Зам. директор 

Щафетни игри – състезание І-ІV 

клас  

Март 2018 г.  кл.р-ли  

 

Физкултурен салон  Зам. директор 

Крос в чест на 3-ти март  Март 2018 г.  учител по ФВС  Спортна площадка Директор  

УЧИЛИЩНИ СПОРТНИ ПРАЗНИЦИ  

Есенен спортен празник  Октомври 2017 г.  учител по ФВС  Спортна площадка Директор  

Зимен спортен празник  Февруари 2018 г.  учител по ФВС  Спортна площадка Директор  

Пролетен спортен празник  22 Март 2018г.  учител по ФВС  Спортна площадка Директор  

ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОДИ  

Общоучилищен поход до Аязмото  Април 2018г.  кл.р-ли,  

учител по ФВС  

-  Директор  

 

 

ЕКСКУРЗИИ 
Провеждане на екскурзии по 

класове  

Май – Юни 2017 г.  кл. р-ли  Директор  



ПЛАН 

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ЗА 

УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА 
 

М.СЕПТЕМВРИ 

 Приема Стратегия за развитие на училището с приложени към нея планове за действие и 

финансиране/актуализация/ 

 Приема Правилник за дейността на училището за учебната 2017/2018 

/актуализация/ 

  Приема формите на обучение 

 Приема Годишния план за дейността на училището за учебната 2017/2018 

 Приема Мерки за повишаване качеството на образование 

 Приема Програма за превенция на ранното напускане на училище 

 Приема Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата 

и учениците от уязвими групи 

 Приема План на ЕКК/МО и комисиите подпомагащи работата на Педагогическия съвет 

 Приема План за квалификационна дейност и Правила за квалификационна 

дейност 

 Приема План за работата на Педагогическия съвет.Избор на секретар  

 Приема Правилник за ЗБУОТ 

 Приема Правилник за пропускателния режим в сградата  

 Приема Правилник за вътрешния трудов ред 

 Приема Етичен кодекс на училищната общност 

 Приема Годишен план за дейността на Координационния съвет за справяне с 

тормоза и насилието в училище 

 Запознаване с Плана за контролна дейност на директора/заместник-директора за 

учебната 2017/2018г. 

 Приема Спортните дейности за 2017/2018г. от определените по чл.92, ал.1 от 

ЗПУО 

 Приема Училищен Спортен календар 

 Приема Годишна училищна програма на целодневна организация на учебния ден 

 Приема Училищни учебни планове 
 

 Приема Учебни програми ИУЧ 

 Приемане разпределението на часовете за учебната 2017/2018г.  

 Запознаване с разпределението за класното ръководство за учебната 2017/2018г.  

  Приемане дневен режим на учениците през учебната 2017/2018г. 

 Одобряване на списък на учениците за самостоятелна форма на обучение за учебната 2017/2018г.  

 Приемане седмично разписание на учебните занятия 

  Приемане на Стратегия за подобряване качеството на обучение по БЕЛ  

 Приемане на Вътрешните правила за определяне на работните заплати/актуализация/ 
 
 

М. ОКТОМВРИ 

 Приемане на училищните планове на комисии по охрана на труда и защита при аварии 

и природни бедствия, УК за БППМН за учебната 2017/2018г. 

Приемане на план за действие при терористичен акт; 

 Отсъствия, застрашени ученици, мерки и конкретни дейности за 

отстраняване 

 Приемане на план за осигуряване на нормален учебен процес през зимата; 

 Анализ на състоянието на училищната документация-учебници,ученически 

книжки, тетрадки, дневници, Книгата за подлежащи, годишни тематични 



разпределения ; 

 Анализ на входящите нива 1.- 7. клас/ по учебни предмети- ЗП, ЗУЧ, ЗИП, ИУЧ 

 

М.ДЕКЕМВРИ 

Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно обучение и ПИГ;  

Отсъствия, застрашени ученици, мерки и конкретни дейности за отстраняване; 

азглеждане на нарушенията на училищния правилник и на правилника за вътрешния 

трудов ред; 

Анализ на резултатите от обучението по БЕЛ 

М. ЯНУАРИ 

Обсъждане на резултатите от проверката на междинното равнище на учениците  

Отсъствия, застрашени ученици, мерки и конкретни дейности за отстраняване 

Анализ на резултатите от обучението по БЕЛ 
Отчет на Кординационния съвет за справяне с тормоза и насилието в училище 
          М.ФЕВРУАРИ 

Отчет на резултатите от УВР през първия учебен срок на учебната 2017/2018година и на дейността 

на комисиите и EKK/МО; 

Отчет на изпълнението на годишния учебен план; 

Отсъствия, застрашени ученици, мерки и конкретни дейности за отстраняване; 

Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през първия учебен срок; 

Анализ на състоянието на училищната документация и МТБ 
 

М.МАРТ 

Тематичен педагогически съвет - по проблемите на качеството на образование и възпитателната 

работа. 
 

М.АПРИЛ 

Отчитане на резултатите от проведените административни и педагогически проверки 

Отсъствия, застрашени ученици, мерки и конкретни дейности за отстраняване;  

Обхват на учениците, подлежащи на обучение в първи клас 

Отчет на резултатите от самостоятелна форма на обучение 
 

М.МАЙ 
 
 

Доклад на класните ръководители и преподавателите на I-IVклас. 

Отсъствия, застрашени ученици, мерки и конкретни дейности за отстраняване; 

Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици по случай 24 май.  

Определяне на начина за приемане на ученици в училището при спазване 

изискванията на нормативните актове. 

Обсъждане на резултатите от проверката на изходното равнище на учениците. 

М.ЮНИ 

Отчет на резултатите от УВП през учебната 2017/2018 година и изпълнение на годишния учебен 

план; 

Отчет на работата на училищните комисии и ЕКК/МО; 

Определяне на учениците за допълнителна работа и график за провеждане на изпити за 

определяне на годишна  оценката. 

Обсъждане на задачите за подготовка на училището през новата учебна година. 
 

 

 

 

 

 



П Л А Н ЗА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА 

 

Цел на контролната дейност:  

Контролната дейност на директора на училището е част от управленския цикъл, наред с планирането на дейностите (стратегическо и 

оперативно), организирането на вътрешната училищна среда и на взаимодействието с факторите на социалната среда, управлението на 

човешките, материални и финансови ресурси на училището. Да осигури определена степен на съответствие между изискванията/стандартите, 

нормативите, нормите, показателите/, отразени в плановите документи за управление на УВП и реално постигнатите резултати.  

Задачи:  

Задача 1. Определяне на реалното състояние от управлението на училището и УВП и степента на съответствието му с ДОС 

 Задача 2. Осъществяване на превантивен контрол, прогнозиране на възможните отклонения от ДОС и намаляване на вероятността от 

възникването на такива. 

 Задача 3. Определяне на причините за отклоняване от ДОС 

 Задача 4. Осъществяване на мониторинг на информацията от ръководството на училището за реалното състояние на УВП и своевременното и 

трансформиране в управленски решения 

 Задача 5. Провеждане на оперативен контрол за степента на постигане на ДОС от управление на училището и УВП.  

Задача 6. Да изгради ефективно партньорство между родители и училищна институция 

 

Обект на контрола  

На контрол от страна на директора подлежат следните дейности, осъществявани в училището:  

 Дейността на учителите, възпитателите и другите специалисти с педагогически функции във връзка с организацията на образователно-

възпитателния процес в училището, прилагането и спазването на ДОС (за системата за оценяване, за документите за системата на народната 

просвета) и на други нормативни актове в системата на средното образование;  

 Дейността на педагогическите кадри за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, за подобряванена професионалните 

умения, както и за прилагане на усъвършенстваната професионална компетентност в практиката и подобряване на качеството на преподаване 

и учене.  

 Дейността на административния и помощния персонал.  

 Спазването на Правилника за вътрешния трудов ред от работещите в училището.  

 Спазването на изискванията на трудовата дисциплина и седмичното разписание.  

 Правилното водене на училищната документация от определенитедлъжностни лица. 

  Изпълнението от учителите на дадени препоръки от експерти в РУО.  



1. Своевременно и точно изпълнение на ЗПУО, Закона за образователната степен и учебния план,ДОС, Стратегията за развитие на училището 

и вътрешно-училищните правила и нормативи, фиксирани в Правилника за дейността на училището, Правилника за БУВОТ, Правилника за 

вътрешния трудов ред и длъжностните характеристики.  

2. Изпълнението на задачите, произтичащи от Годишния план и решенията на ПС.  

3. Планирането на учебно-възпитателната работа / годишно разпределение, тематично планиране,план за възпитателната работа на класа и 

други /.  

4. Съдържанието, организацията и качеството на резултатите от учебно-възпитателния процес 

5. Съдържанието, организацията и качеството на извънкласните дейности.  

6. Прибирането и задържането на учениците в училище. Индивидуалната работа с изявените,ученици в риск от отпадане и с ученици с 

отклонения в поведението.  

7. Ритмичност на провеждане на родителските срещи;  

8. Провеждане на консултации с учениците; 

 9. Обогатяването, модернизирането и опазването на МТБ.  

10. Повишаването на квалификацията на учителите и възпитателите, творческо участие във вътрешно методическа дейност, обществената 

ангажираност.  

11. Организацията на работа и състоянието на училищната документация.  

12. Дейността и ефективността на ЕКК/МО и училищните комисии;  

13. Пълняемост на паралелките и ГЦО;  

14. Въвеждане на формиращото оценяване;  

15. Усъвършенстване на системата за провеждане на самостоятелните работи, чрез въвеждане на тестове;  

16. Диференциране на домашната работа;  

17. Дейността на непедагогическия персонал. 

 

 Отчитане на резултатите от проверките: 

Констативни протоколи от извършени проверки.  

Обобщение на информация от въпросници, анкети и др. 

 Анализи на резултатите от проверките.  

Доклади пред Педагогическия съвет ( в края на първия учебен срок и в края на учебната година).  

 

 

 

 



Методи на контрол  

1. Методи на педагогическия контрол:  

Наблюдение и анализ на педагогическата дейност.  

Проверка на документация - годишно разпределение, тематично и урочно планиране, тетрадки на учениците, техни писмени или други 

разработки по време на обучението.  

Самооценка (ефективен е при ясни стандарти и точни критерии).  

Социологически методи - анкетиране, беседа, интервю и др.  

Оценяване на дейността на учителя посредством измерване постиженията на учениците (началото е поставено с външното оценяване; за 

гарантиране на обективност и съизмеримост е необходима общовалидна система от критерии и показатели).  

 

2. Методи на административен контрол: 

 проучване на документация; обсъждане с проверените лица; 

 

МЕТОДИ НА КОНТРОЛ  

 

Методи и контрол Начини но документално оформяне 

1.Методи за изучаване на резултатите от обучението. - 

тестове, контролни работи, - входно, междинно, изходно 

ниво 

-Констативни протоколи, тестове, контролни работи и др. 

-График за провеждането им. 

2.Наблюдение и анализ на педагогически дейности. - уроци, 

упражнения, занятия-ЦДО, часове на класния ръководител, 

извънкласни и извънучилищни дейности, родителски срещи. 

Констативни протоколи. -Протокол за оценка дейността на 

учителя /попълва се от директора/ -Приложение №1 

3.Проверка на документацията 

-годишно разпределение на учебното съдържание, тематично 

и урочно планиране, водене на документацията на класа 

/дневници и др./; попълването на задължителните книги 

/главна/; проверка на тетрадките на учениците,; -продукти на 

тяхната дейност, изработени по време на обучението. 

-Констативни протоколи. Анализи 

4.Социологически методи. 

- анкетиране /с ученици, учители и родители/  

- беседа / с ученици, учители и родители/ 

-анкети 

-констативни протоколи 

-въпросници 



 

5. Самоконтрол и самооценка на учителя. . - Карта за самооценка на учителя при даден урок, занятие 

или извънкласна дейност 

6.Контрол и оценяване между учителите 

Сред въпросите могат да бъдат отнесени:  

1.Отношение към работата в училище.  

2.Отношение към учениците.  

3.Отношение към организацията и управлението на 

училището.  

4.Отношение към повишаване на квалификацията. 

5.Професионални умения и качества.  

Въпросници , рейтинг-скали и други 

 

 

 

 

 

7.Рейтингови методи. 

- Рейтинг-скала за оценяване дейността на учителя от 

учениците,директора и колеги учители - 

-Въпросници, рейтинг-скала и др 

8. Ситуативни методи /казуси, инциденти ситуации и др./ 

Основното им значение се свързва с установяване на 

ситуации и оценка на уменията да се решават трудни 

проблеми, конфликти, да се вземат едни или други решения. 

 

- Констативни протоколи, анализи и други 

9.Социометрични методи. 

Прилагат се за изучаване на взаимоотношенията между 

членовете на педагогическия екип и между учениците, за 

изучаване на състоянието на социално- психическия 

климат,на атмосферата и неформалните отношения, на 

настроенията, на нагласите в училище. 

-анкети, тестове, беседи, въпросници и др.  

-констативни протоколи 

10. Експертна оценка. 

Оформя се експертна карта, в която експертът вписва своето 

становище, одобрение или неодобрение,оценки,аргументи, 

-констативни протоколи  

-експертни оценки 



11.Статистически и математически методи. Чрез тях се 

обработват и анализират количествени данни за изпълнение 

на различни показатели от образователната дейност 

. –диаграми; 

 -графики;  

–таблици. 

 

 

В И Д О В Е      К О Н Т Р О Л 

 1. Педагогически контрол  

А. Според обхвата:  

Цялостен контрол върху:  

1. Учебно-възпитателната работа в I,ІІ и ІІІ-IV; V,VІ,VII, ЦДО.  

2.Организацията, провеждането и резултатите от извънкласната и извънучилищната дейност.  

3. Цялостната дейност на новоназначените учители и класните ръководители на V,VІІ,VІІІ клас.  

4. Дежурството на учителите.  

5. Провеждане на консултациите. 

Тематични проверки: 

 1.Приложимост на интерактивните методи в обучението на учениците по БЕЛ в ІІ и ІІІ-IVклас. 

 2.Диагностика на входно ниво І, VІI и III- ІV клас.  

3.Прилагането на тестовото изпитване в VІІ клас по БЕЛ и математика. 

 4.Прилагането на ДОС при оценяването по б и о л о г и я и з д р а в н о о б р а з о в а н и е и химия и опазване на околната среда в VII клас;  

5.Планиране и целеполагане по математика- VІІ, ІV клас  

6.Диагностика и планиране на резултатите на учениците от ІV клас.  

7.Въвеждане на формиращо оценяване за учениците по математика и БЕЛ от ІV и VІІ клас. 

 9.Пълняемост на ЦДО.  

10.Осъществяване на взаимодействие с родителите. 1 

1.Прилагане на мерките за задържане на учениците в училище и превенция на отпадането 

 

Текущи проверки:  

1.Готовност на учениците и учителите за провеждане на ефективни учебни занятия – предварителна подготовка.  

2.Ритмичност на изпитванията.  

3.Провеждане на допълнителна работа с учениците /изоставащи и напреднали/. 

 4.Посещаемост, организация и провеждане на занятията в ГЦО и часовете по ЗИП.  



5.Водене на документацията.  

6.Спазване на трудовата дисциплина. 

 Б. Според мястото му в управленския процес:  

 превантивен; 

  текущ;  

 заключителен (ориентиран към резултатите от работата);  

 последващ. (вписват се планираните проверки, по видове, обект и предмет и планирано време на провеждане) 

 

2.Административен контрол: 

 Цел:  

Осъществяване на цялостен и ефективен контрол и осигуряване спазването изискванията на нормативната уредба; Създаване на условия и 

осигуряване на училищно ниво на правилното водене и съхраняване на финансовата и трудовоправна документация, спазване и изпълнение 

на Кодекса на труда, Правилника за вътрешния трудов ред, Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд, спазване изискванията по пожарна безопасност и готовността при възникване на бедствия, аварии и катастрофи.  

Задачите на административния контрол:  

 спазване на трудовата дисциплина;  

 правилно водене и съхранение на училищната документация, 

  документацията по трудово правните отношения, финансовата документация;  

 обогатяване на материално- техническата база;  

 осигуряване спазването на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана,  

 осигуряване на ефективен пропускателен режим в училище;  

 

Обект и предмет на контролната дейност  

На контрол подлежат:  

1. Работата на административния, помощния и обслужващия персонал.  

1.1 Завеждащ административна служба:  

 Правилното водене на личните дела на педагогическия и непедагогически персонал в училището. 

  Правилното водене и съхранение на входящ и изходящ дневник. 

  Правилното разходване и отчитането на постъпления от: изтеглени от банковата сметка суми, дарения, спонсорства и други.  

Изпълнението на дейности, свързани с текущи и основни ремонти.  

 Отчитането на ел.енергия, топлоенергия, вода.  



 Снабдяването на училището с училищна и учебна документация.  

 Правилното водене на касовата книга.  

 Правилното водене на книгата за регистриране на болничните листове.  

 Съхраняването и опазването на материалните активи.  

 Снабдяването с необходимите материали и консумативи.  

 Спазване изискванията за безопасност на труда и противопожарната наредба. 

  Отчитане на командировъчните разходи на персонала.  

1.2.Хигиенисти:  

 Спазването и изпълнението на Правилника за вътрешния трудов ред.  

 Поддържането на хигиената в училищната сграда и прилежащите към нея площи.  

 Спазването на предписанията на Регионалната здравна инспекция.  

 Поддържането и опазването на училищното имущество.  

 Спазването на изискванията за безопасност на труда и правилата и нормите за пожарна безопасност.  

1.3. Невъоръжена охрана:  

 Спазването на задълженията съгласно Правилника за вътрешния трудов ред и длъжностната характеристика.  

 Спазването на изискванията за пропускателния режим в училището  

2. Работата на педагогическия персонал в училище (само при изпълнение на определени дейности):  

 Правилното попълване и предоставяне в срок на декларациите за взетите през месеца лекторски часове.  

 Правилното попълване и предоставяне в срок на декларациите за часа на дейностите.  

 Воденето и съхраняването на документацията по трудово правни отношения с персонала.  

 Снабдяването на училището със задължителната учебна и училищна документация, учебно-технически средства и материали.  

 Спазване на изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд; 

  Спазване на изискванията на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението"; готовността за действие при Бедствия, 

аварии и катастрофи.  

 Поддържането, разширяването и опазването на материалната база;  

А. Проверки по воденето на училищната документация  

Б. Проверки по спазването на: •правилника за вътрешния трудов ред; •спазване на изискванията на трудовата дисциплина и седмичното 

разписание  

Обект на контролната дейност:  

 административен и помощен персонал,  



 педагогически персонал (при изпълнение на определени дейности);  

В. Проверки по дейността на административния и помощния персонал. 

 Директорът извършва следният превантивен, текущ и последващ контрол по административно-стопанската дейност: 

Правилно водене касовата книга ЗАС април, юли, октомври 

Правилно водене на книгата за регистриране на болнични листове  ноември, февруари, май 

Спазване сроковете за подаване на болничните листове към НОИ   септември, януари, май 

Спазване и изпълняване на ПВТР  Педагогически и непедагогически 

персонал 

декември, февруари, май 

Поддържане на хигиената в училищната сграда и прилежащите 

към нея площи 

Хигиенисти септември, януари, март, 

май, август 

Спазване на предписания на Регионалната здравна инспекция Хигиенисти септември, януари, март, 

май, август 

Поддържане и опазване на училищното имущество Педагогически и непедагогически 

персонал 

декември, февруари, май 

Спазване изискванията за безопасност на труда и правилата и 

нормите за пожарна безопасност 

Педагогически и непедагогически 

персонал 

април, юли, септември, 

ноември 

Проверка на изпълнението на текущи и основни ремонти ЗАС септември, април 

Спазване на трудовата дисциплина Педагогически и непедагогически 

персонал 

октомври, март, юли 

Изпълнение на трудовите задължения по длъжностна 

характеристика 

Педагогически и непедагогически 

персонал 

декември, февруари, май 

Спазване изискванията на пропусквателния режим в училището невъоръжена охрана септември, декември, 

март, 

май 

Правилното попълване и предоставяне в срок на декларациите за 

взети през месеца лекторски часове 

ЗАС/ преподавателите Ежемесечно 

 

IV. Методи и форми на контрол  

 наблюдение;  

 проучване и анализ на документация;  

 обсъждане. 



 

ГРАФИК 

за контролната дейност на директора за учебната 2017/2018година  

месец № П р е д м е т    н а    п р о в е р к а т а 

се
п

те
м

в
р
и

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Готовността на училищната сграда за откриване на новата учебна година. 

Годишните разпределения на учителите. 

Плановете на класния ръководител. 

Програмите за работа на учителите в ЦДО. 

Дневници. 

Административна проверка 

о
к
то

м
в
р
и

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

  

Проверка на документацията за часа по спортни дейности. 

Проверка на книгата за подлежащи ученици. 

Проверка на книгите за инструктажи. 

Проверка  на отоплителната инсталация за работа през зимния сезон. 

Посещение в учебни часове 

Проверка посещаемостта на учениците в час. 



н
о
ем

в
р
и

 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Проверка на дневниците и ученическите бележници. 

Проверка  посещаемостта в ЦДО. 

Проверка на изпълнението на графика за консултации. 

Посещения в учебни часове. 

Проверка работата на педагогическия съветник 

Посещение в учебните часове в ЦДО. 

д
ек

ем
в
р
и

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Проверка на дневника за вход. и изход. документация. 

Проверка на ритмичността на изпитванията. 

Проверка провеждането на часа на класния ръководител. 

Посещения в учебни часове. 

Посещение в учебните часове ПГ 

Административна проверка 

я
н

у
ар

и
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Проверка посещаемостта в ЗИП , часовете по ИУЧ. 

Проверка провеждането на ЧК. 

Проверка на контролната дейност на ЗДУД. 

Посещение в учебни часове. 

Проверка работата на педагогическия съветник. 

Проверка посещаемостта на учениците. 

  



ф
ев

р
у
ар

и
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Проверка на учебната документация след І-ия учебен срок. 

Проверка посещаемостта в прогимназиален етап. 

Проверка на храненето на учениците. 

Проверка на контролната дейност на ЗД УД. 

Посещения в учебни часове. 

Административна проверка 

м
ар

т 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Проверка на дневниците. 

Проверка ритмичността на преподавания материал. 

Проверка на спортните дейности  по ФВС. 

Посещение в учебни часове. 

Посещение в учебните часове в ПК 

Проверка посещаемостта в ЦДО 

ап
р
и

л
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Проверка на ученическите бележници. 

Проверка работата на педагогическия съветник. 

Проверка личните досиета на служителите. 

Посещение в учебни часове. 

Административна проверка. 

Проверка работата на педагогическия съветник 

  



м
ай

 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Проверка работата на педагогическия съветник. 

Проверка ритмичността на преподавания материал. 

Проверка на класните работи на учениците по БЕЛ и математика. 

Посещения в учебни часове. 

Проверка посещаемостта в часовете на учениците от прогимназиален етап. 

Проверка работата на ЗДУД 

ю
н

и
 

1. 

2. 

3. 

4. 

Проверка на документацията на поправителните изпити. 

Проверка на главната класна книга. 

Проверка на класните дневници. 

Административна проверка 

 

ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕРКИТЕ 

4.1. Резултатите от контрола на директора се отчитат на седмични оперативки. 

4. 2. Резултатите от педагогическият контрол се отчитат на Педагогически съвет . 

4. 3. Резултатите от спазване на Правилника за дейността на училището се отчитат на периодични съвещания. 

4. 4. Впечатления, резултати и изводи от контролната дейност на директора се отчитат на педагогически съвет след 

завършване на първи учебен срок и учебната година. 

4.5. Директорът отразява резултатите от контролната си дейност в книгата за контролната дейност на директора..В края на учебната година 

директорът представя доклад - анализ за контролната дейност в РУО 

вни протоколи от извършените проверки; 

 

 

Настоящият План е представен на заседание на Педагогическия съвет с Протокол №11 от 12.09.2017г.



 

Г О Д И Ш Е Н  П Л А Н 

 

ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2017/2018 ГОДИНА  

НА ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРА ПО УД 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

   Настоящият план за контролната дейност на зам. директора по УД е изготвен и съобразен с 

ЗПУО, ДОС, Стратегията за развитие на училището, Годишния план и Инструкция №1/23.01.95г.. 

   За организирането и изпълнението на дейностите в училището съобразно нормативите и под 

нормативните актове в системата на предучилищното и училищно образование (ЗПУО и ДОС) 

заместник– директорът на Първо основно училище «Георги Бакалов»  осъществява контрол 

върху следните училищни дейности: 

1. Организацията на учебно-възпитателната процес  на педагогическите специалисти  в 

учебните часове;  

2. Провеждането на изпити (за определяне на годишна оценка);  

3. Спазването на правилника за вътрешния ред;  

4. Правилното водене и съхраняване на учебната и училищната документация.  

5. Контрол върху квалификационната дейност; 

 

Цел на контролната дейност:  

 Осигуряване на условия в училището за осъществяване на държавната политика в областта 

на образованието; 

 Постигане на ДОС и реализация на учебните планове и програми, съгласно 

съществуващите нормативни актове. 

 Опазване и обогатяване на материално-техническата база. 

 

 Задачи на контролната дейност: 

 Осигуряване на творческа свобода на учителите за възможно най-пълно 

          реализиране целите на УВП; 

 Създаване на условия за повишаване на активността на учениците в образователно-

възпитателния процес; 

 Опазване и обогатяване на материално – техническата база; 

 Спазване на Правилника за дейността на училището и трудовата дисциплина. 

 

Обект и предмет на контролната дейност: 

 Учебната дейност на учениците и техните учебни резултати; 

 Учебно-преподавателската (педагогическа, методическа, организационна) и 

квалификационната дейност на учителите; 

 Дейността на възпитателите; 

 Работата на административния, медицинския и помощния персонал; 

 Косвен контрол върху организации, свързани с училищните дейности. 

 

   Съгласно Указание на МОН вътрешноучилищният контрол има следното съдържание и форми: 

 

 



1.Административен:  

 

1.1. Проверка на училищната документация, свързана с учебния процес-извършва се два пъти 

на учебен срок. 

 

   1.2.    Проверка на другата документация – два пъти през учебната година. 

 

   1.3.    Проверка на системата за дежурство в училище. 

 

   1.4    Проверка на дейността на непедагогическия и административен персонал 

 

     2. Педагогически: 

 

2.1. Провеждане на проверки – съгласно годишния план, които се отчитат на ПС. С резултатите 

се запознават всички учители. 

 

2.2. Текущи проверки – съгласно плана на училищното ръководство с оглед всеки учител да бъде 

посетен един път в годината. 

 

2.3. Проверка на работата на отделни учители в отделни класове и училищни степени. 

 

2.4. Педагогическият контрол приоритетно е насочен към установяване на входното и изходното 

равнище на резултатите от образователно – възпитателната дейност. 

  

      3. Форми: 
 

3.1. Проверка на постиженията на учениците чрез тестове, контролни работи, есета, анкетиране, 

разговори и др.; 

 

3.2. Посещение на учебни часове по ЗП; 

 

3.3. Посещение на учебни часове по ЗИП и ЧК,  избираеми часове. 

 

3.4. Разговор с учителя или класния ръководител. 

 

3.5. Проверка на продукти от дейността на учениците – проекти и др. 

   

 4. Организация на заместник директора относно: 

 

4.1. Организацията на учебно-възпитателния процес на учителите в учебните часове; 

 

4.2. Провеждането на изпити (за оформяне на оценка,  поправителни, НВО); 

 

4.4. Спазването на правилника за вътрешния ред; 

 

4.5. Правилното водене и съхраняване на учебната и училищната документация. 

 

4.6.  Дейността на обслужващия и помощния персонал; 

 

4.7. Снабдяването на училището с учебна и училищна документация, учебно-технически средства 

и материали; 

 



4.8. Изпълнението на текущите и основните ремонти; 

 

4.9. Разширяването и опазването на материалната база; 

 

4.10. Спазването на изискванията за техническата безопасност, охраната на труда и 

противопожарната охрана от учениците и персонала. 

 

 

МЕТОДИ НА КОНТРОЛ  Начини но документално оформяне  

1.Методи за изучаване на резултатите от 

обучението.  
 тестове, контролни работи,  

 входно, междинно, изходно ниво  

 

-Констативни протоколи, тестове, 

контролни работи и др.  

-График за провеждането им.  

2.Наблюдение и анализ на педагогически 

дейности.  
- уроци, упражнения, занятия-часове на 

класния ръководител, извънкласни и 

извънучилищни дейности.  

-Констативни протоколи.  

-Протокол за оценка дейността на учителя  

3.Проверка на документацията.  
-годишно разпределение на учебното 

съдържание, тематично и урочно планиране, 

водене на документацията на класа /дневници, 

лични картони и др./; проверка на тетрадките 

на учениците. 

-Констативни протоколи. Анализи  

4.Социологически методи.  
 анкетиране (с ученици, учители ) 

 беседа (с ученици, учители)  

 

-анкети  

-констативни протоколи  

-въпросници  

-и др.  

5. Самоконтрол и самооценка на учителя.  - Карта за самооценка на учителя при даден 

урок, занятие или извънкласна дейност  

6.Контрол и оценяване между учителите.  
Въпросници , рейтинг-скали и други  

Сред въпросите могат да бъдат отнесени:  

1. Отношение към работата в училище.  

 

1. Отношение към учениците.  

2. Отношение към организацията и 

управлението на училището.  

3. Отношение към повишаване на 

квалификацията.  

4. Професионални умения и качества.  

 

-Въпросници, рейтинг-скали и други..  

 

7.Рейтингови методи.  
- Рейтинг-скала за оценяване дейността на 

учителя от учениците, директора и колеги 

учители  

-Въпросници, рейтинг-скала и др.  

8. Ситуативни методи /казуси, инциденти 

ситуации и др./  
Основното им значение се свързва с 

установяване на ситуации и оценка на 

- Констативни протоколи, анализи и други.  



уменията да се решават трудни проблеми, 

конфликти, да се вземат едни или други 

решения.  

9.Социометрични методи.  
Прилагат се за изучаване на 

взаимоотношенията между членовете на 

педагогическия екип и между учениците, за 

изучаване на състоянието на социално-

психическия климат, на атмосферата и 

неформалните отношения, на настроенията, на 

нагласите в училище.  

-анкети, тестове, беседи, въпросници и др.  

-констативни протоколи  

 

10.Експертна оценка  
Оформя се експертна карта, в която експертът 

вписва своето становище, одобрение или 

неодобрение, оценки, аргументи, 

предложения.  

 

 

-експертни оценки  

-експертни карти  

11.Статистически и математически методи.  

Чрез тях се обработват и анализират 

количествени данни за изпълнение на 

различни показатели от образователната 

дейност.  

-диаграми  

-графики  

-таблици  

-протоколи  

 

 

В И Д О В Е  К О Н Т Р О Л  

Цялостен контрол върху:  
1. Учебно-възпитателната работа в I-VII клас.  

2.Организацията, провеждането и резултатите от извънкласната и извънучилищната дейност.  

3. Цялостната дейност на новоназначените учители и класните ръководители от I-VII клас.  

4. Дежурството на учителите.  

5. Провеждане на консултациите.  

6. Проверка на училищната и друга документация. 

 

Тематични проверки:  
1. Подготовка на държавните зрелостни изпити.  

2. Диагностика на входно ниво I-VII клас.  

3. Прилагането на ДОС при оценяването по история и цивилизация и БЕЛ. 

 

 

Текущи проверки:  
1. Готовност на учениците и учителите за провеждане на ефективни учебни занятия – 

предварителна подготовка.  

2. Ритмичност на изпитванията.  

3. Провеждане на допълнителна работа с учениците (изоставащи и напреднали).  

4. Водене на документацията.  

6.  Спазване на трудовата дисциплина и на изпълнение на задълженията на дежурния учител.  

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК  

за контролната дейност на зам. директора по учебната дейност за учебната 2017/2018 година 

 

№  ДЕЙНОСТ  ФОРМИ НА 

ПРОВЕРКА  

СРОК  

1.  Анализ на резултатите от входящите нива по 

предмети и сравняването им с ДОС.  

Тестване, сравнителен 

анализ  

м.септември, 

октомври  

2 . Запознаване с нормативни документи за 

организиране на  образователно – 

възпитателната дейност през учебната година  

Анализ на документите  м. септември  

3 . Разработване на планове на училищните 

комисии, ЕКК/МО и класните ръководители в 

съответствие с нормативните изисквания на 

училището  

Проверка  на плановете м. септември  

4 . Анализ и оценка на дейността на комисията за 

противодействие на тормоза в училище.  

Наблюдение, анализ на 

урок, текущи проверки  

м. декември 

5 . Контрол по изпълнение на норми-образци и 

нормативните документи ЗПУО, ДОС,КТ, УП  

Наблюдение, анализ на 

урок, текущи проверки  

целогодишно  

6 . ПРЕВАНТИВЕН КОНТРОЛ. Прогнозиране на възможните отклонения 

от ДОС и намаляване на вероятността от възникване на отклонения  

постоянен  

7. Проверка на спазването на тематичните 

работни планове на учителите по предмети и 

указанието за организация на учебната година  

Наблюдение, разговори, 

текущи проверки  

целогодишно  

8 . Контрол по изпълнението на решенията на ПС  Наблюдение, разговори, 

текущи проверки  

целогодишно  

9 . Контрол по воденето на училищната 

документация  

Наблюдение, разговори, 

текущи проверки  

целогодишно  

10.  Спазване на ДОС  Наблюдение, разговори, 

текущи проверки  

целогодишно  

11. Провеждане на тестови изпитвания по график 

изработен от председателите на ЕКК/МО  

тестове  целогодишно  

12. Периодичен анализ и отчет на резултатите от 

устните, писмените и тестовите изпитвания на 

учениците  

Наблюдение, разговори, 

текущи проверки  

целогодишно  

13.  Контрол на документооборота  Анализ на документите  целогодишно  

14. Провеждане на оперативен контрол за 

степента на постигане на ДОС от управление 

на училището и УВП  

Наблюдение, разговори, 

текущи проверки  

целогодишно  

15. Контрол на крайните резултати от  УВП  Тестване, анализ  м. май, юни 

16. Контрол на резултатите от учебната дейност 

на учителите и възпитателите  

Наблюдение, разговори, 

текущи проверки  

целогодишно  

17. Контрол на реализиране на системата за 

консултации  

Анализ на документие, 

наблюдения, разговори  

целогодишно  



ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТНИК  

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 година 

  

І. Предмет  

     Проучване  и подпомагане на психическото развитие и здраве на децата и учениците в системата на 

средното образование, подготовка за образователен и професионален избор и адаптирането на учениците 

към образователните и социални системи. 

ІІ. Цели  

    Спомагане за по-успешно преодоляване от учениците на възникнали затруднения в училище, 

семейството и обществото. Създаване на предпоставки и условия за изграждане на високообразовани и 

подготвени за живота в демократичното общество личности. Намаляване на проявите на агресия в 

училище. 

ІІІ. Задачи 

1. Опознаване и проучване на проблемите на учениците, причините за тяхното възникване и 

подпомаягане за преодоляването им. 

2. Усвояване от учениците на умения за саморегулация и самовъзпитание, за създавана на 

положитилна самооценка и самостоятелен избор на жизнена позоция. 

3. Участие в организирането и провеждането на всички училищни, класни, извънкласни форми на 

работа по проблемите на гражданското образование и възпитание на учениците. 

4. Подпомагане на педагогическите специалисти по проблеми на възпитателната работа чрез 

диагностична и консултативна дейност на училищните комисии. 

5. Осъществяване на връзки с държавните и обществените органи и организации, имащи пряко 

отношение към възпитателната работа и професионалното ориентиране на учениците. 

 

ІV. Дейности. 

А. ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ 

Диагностика в сферата на общественото възпитание, обучение и образование. 

1. Диагностика на личностното развитие на учениците. 

1.1.  Запознаване с новопостъпилите ученици и проследяване процеса на адаптация в новата за тях 

училищна среда. 

                                                                                  Срок: м. 11. 2017 г. 

1.2. Диагностициране на ученици с проблем в училищната адаптация. 

                                                                                  Срок : м. януари 2018 г. 

1.3. Диагностика на учениците с проблем в обучението и осигуряване на обща продкрепа на 

личностното им развитие. Оценка на потребностите на учениците със затруднения от Екипа за подкрепа 

на личностното развие в училището. Уведомяване на родителите. 

                                                                                   Срок: през учебната година 

1.4. Обобщаване на резултатите от диагностичната дейност и запознаване с тях на класните 

ръководители, Екипа за подкрепа тна личностното развитие, родителите и при необходимост и други 

институции. 

                                                                      Срок: през учебната година 

 

2. Диагностика на груповото развитие 



2.1. Набиране на информация за ученици с проблеми и девиантни поведенчески изяви, асоциални 

прояви, проблеми в овладяване на учебния материал и картотекирането им. 

                                                                     Срок: през учебната година 

2.2. Провеждане на индивидуални и групови изследвания чрез тестове, анкети, разговори, беседи. 

                                                                     Срок: през учебната година 

2.3. Разкриване на деца и ученици с изявени наклонности в дадена област на науката, изкуството и 

спорта. Създаване на условия за тяхното развитие и реализиране. 

                                                                                    Срок: през учебната година 

 

3. Диагностициране на ученици във връзка с професионалния избор. 

3.1. Провеждане на изследване  „Проучване на професионалните интереси и намерения с учениците от 

7 клас“. 

                                                                                    Срок: м. март 2018 г. 

3.2. Посещение на „Панаира на професиите“, където се представят всички училища в област Стара 

Загора. 

                                                                                   Срок: м. април 2018 г. 

3.3. Съвместна работа с Центъра за кариерно развитие – гр. Стара Загора. 

                                                                      Срок: през учебната година 

3.4. Осигуряване на рекламни материали на професионалните гимназии, гимназиите и средните 

училища в областта с цел улесняване на професионалния избор. Организирана на специална родителска 

среща, съвместно с родители и ученици, където да бъдат представени алтернативите за професионален 

избор от представители на отделните училища.  

                                                                                     Срок: м. март – май 2018 г. 

 

Б: КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ 

1. Съставяне на график за работата на педагогическия съветник. 

                                                                                     Срок: м. септември 2017 г. 

2. Индивидуално консуртиране на учениците. 

2.1. Личностно и интелектуално развитие. 

                                                                                     Срок: през учебната година 

2.2. По проблеми в поведението. 

                                                                                     Срок: през учебната година 

 

2.3. По проблеми, свързани с взаимоотношенията с връстници, родители и учители. 

                                                       Срок: през учебната година 

2.4. Консултиране на ученици с проблеми в дисциплината, с трудности в овладяване на учебния 

материал. 

                                                       Срок: през учебната година 

2.5. Консултиране по инцидентно възникнали проблеми и конфликтни ситуации. 

                                                                           Срок: при необходимост 

3. Консултиране с колеги, относно възникнали проблеми с ученици по време на учебно-

възпитателния процес. 

                                                                            Срок: през учебната година 

4. Индивидуално консултиране на родители по проблеме на взаимоотношенията с техните деца. 

                                                                            Срок: през учебната година 

5. Провеждане на разговори с родители във връзка с професионалното ориентиране на децата им, за 

избор на професия, адекватна на личностните особености на детето им. 

                                                                             Срок: през учебната година 



6. Осъществяване на контакт с родителите на деца с девиантно поведение с цел проучване на 

психичния статус на ученика и за съдействие при изработване и прилагане на корекцианна програма като 

част от общата подкрепа. 

                                                                             Срок: през учебната година 

7. Консултиране и участие при разработване на училищни правилници, програми, проекти, 

индивидуални планове, планове за подкрепа. 

                                                                            Срок: м. септември 2017 г. и м. юни 2018г 

8. Участие в дейността на УКБППМН. 

                                                                            Срок: през учебната година 

9. Консултиране работата на класните ръководители.  

                                                                           Срок: през учебната година 

10. Организиране и провеждане на работни срещи с учениците на тема: „Младите хора и 

наркотиците“. Разширяване на осведомеността на учителите и учениците по въпросите, свързани с 

наркоманиите. 

                                                                            Срок: м. април 2018 г. 

В: ГРУПОВА ДЕЙНОСТ 

1. Провеждане на разговори и дискусии с учениците по предложени от тях теми, засягащи актуални 

проблеми. 

                                                                           Срок: през учебната година 

2. Организиране и провеждане на среща с представител на Детска педагогическа стая на тема: 

„Детската пресъпност“, „Трафик на деца“. 

                                                                            Срок: по договореност 

3. Организиране и провеждане на лекция с учениците от 5 – 7 клас на тема“Тероризмът и нашето 

съвремие“ 

                                                                            Срок: м. май 2018 г.  

4. Беседи на тема, свързани с компютърните и интелектуални престъпления. 

                                                                             Срок: м. април 2018 г. 

5. Запознаване на учениците с проблемите на детската престъпност, насилието в училище и 

домашното насилие. 

                                                                             Срок: през учебната година 

6. Запознаване с Наредбата за обществения ред в община Стара Загора. 

                                                                             Срок: м. декември 2017 г. 

Г: ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

1. Взаимодействие и решаване на конфликти между ученици, учители, родители. 

                                                                                  Срок: през учебната година 

2. Провеждане на консултации и разговори при решаване на възникнали в училището конфликти на 

различни нива. 

                                                                                  Срок: през учебанат година  

3. Подпомагане работата на Ученическия съвет и училищното самоуправление. 

                                                                                  Срок: през учебната година 

Д: ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1. Поддържане на постоянни връзки с държавните и общинските органи и организации, имащи пряко 

отношение към работата с децата и учениците. 

                                                                                  Срок: през учебната година 

2. Съвместна дейност с инспектора от ДПС, обществените възпитатели, възпитателите от домовете за 

отглеждане на деца, лишени от родителска грижа, от ЦНСТ и други институции. 

                                                                                   Срок: през учебната година 

3. Създаване и поддържане на конструктивни връзки с всички институции и организации, 

подпомагащи дейността на училището. 

                                                                                   Срок: през учебната година 



ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ БАКАЛОВ” 

===================================================== 

 6001 гр. Стара Загора; ул. “Подполковник Калитин” №28 

/ факс  042/680 635  директор; 680 722  зам.-директор, канцелария 

                                                    е-mail ou1sz@abv.bg 

 

                                   УТВЪРЖДАВАМ: 

                                                                  Димитрина Тимофеева 
                                                                                  Директор на Първо основно училище 

                                                                                 «Георги Бакалов», гр.Стара Загора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В  

ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ“ГЕОРГИ БАКАЛОВ“ 

ГР.СТАРА ЗАГОРА 
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Годишният план за квалификация е част/приложение към Годишния 

план на училището за учебната 2017/2018 г., приет на заседание на 

Педагогическия съвет (Протокол №10/04.09.2017 г.) и е утвърден със 

Заповед № 576/04.09.2017 г. на Директора на IОУ“Г. Бакалов“,Стара 

Загора 
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1. Анализ на състоянието на квалификационната дейност през учебната 2016/2017 
г.  Повишаването на квалификацията в Първо основно училище“Георги Бакалов“ се 

осъществява по програми и във форми по избор на педагогическия специалист в 

съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, с 

професионалното му развитие , както и с националната, регионалната, общинската и 

училищната политика. Постигнатите компетентности се отразяват в Списък –

образец №1 и професионалното портфолио на педагогическия специалист. За 

определяне на потребностите от квалификация през учебната 2017/2018 година са 

използвани следните методи: 

определена насока на учителите; 

статута, потребностите и интересите на всеки преподавател, както достигнатото ниво на 

квалификация; 

 

Квалификационната дейност е осъзната като необходимост от голяма част от 

педагогическия екип, който прилага съвременна методика на преподаване.Една от 

възможностите за самоусъвършестване и по-добра методическа подготовка е споделянето 

на умения, методи и технологии в урочната дейност. 

През изминалата учебна година всички педагогически специалисти повишиха своята 

квалификация, като участваха в обучения, семинари и курсове, насочени към 

усъвършенстване на професионалните умения, постигане на по-високо качество на 

педагогическия труд и по-високи резултати в учебната работа. Планираните 

квалификационни дейности са успешно реализирани. По време на учебната година 

учителите от училището преминаха различни квалификационни курсове: 

1. „Новата учебна документация“ – Научна организация /СУ „Св. Климент Охридски“/; 

2. „Безопасни условия на труд“ – ЕОКЦ; 

3. „Методика на обучението по БДП“ - Научна организация; 

4. „Приобщаваща образование“ – НИОПП; 

5. „Счетоводство и контрол“ /непедагогически персонал/ - Научна организация/ 

6. „Проектно-базирано обучение“ - ЦКПС; 

7. “Наставничество” – РААБЕ; 

8. „Интеркултурни модели на педагогическо взаимодействие в системата на училищното   

     образование“ – НЦИКИПС,гр.Банкя; 

9. „Техники за работа с деца и ученици с хиперактивност и дефицит на вниманието“- 

НИОПП; 

10. „Управление на качеството. Изграждане на училищни системи за качество на 

образованието“ Модул2 - Научна организация /СУ „Св. Климент Охридски“/; 

11. „Новите предизвикателства пред българското образование“ - МОН 

 Във връзка с квалификационната дейност на учителите в Първо основно училище  ”Георги 

Бакалов” през учебната 2016/2017 година се: 

 1.Обсъдиха и приеха плановете на екипите по ключови компетентности в начален и 

прогимназиален етап на основната степен на образование. 

 2. На заседание на Педагогическия съвет/ Протокол №7от 02.09.2016год./ се прие Плана за 

квалификационна дейност на преподавателите. 

3. Организираха се обучителни квалификационни курсове към различни институции и 

организации. 

4. Споделяха се добри практики с колеги, участвали в различни квалификационни форми в 



методическите обединения. Осъществена бе приемственост детска градина/подготвителен 

клас/ – първи клас; начален етап - прогимназиален етап / 4. – 5. клас/. 

5. Представени бяха открити уроци от наши учители на училищно  ниво. 

В резултат на изпълнението на квалификационните дейности се усъвършенства 

теоретичната и практическа компетентност на учителите. Обогатиха се техните знания, 

умения и компетенции по подготовката и реализацията им в тяхната преподавателска 

дейност. 

Директорът контролира организацията, координацията и изпълнението на всички дейности 

по квалификацията, както и процеса на прилагане на представените и обсъдени добри 

практики в работата на учителите. Постиженията и проблемите в работата по 

квалификацията се обсъждат и отчитат на заседанията на Педагогическия съвет. 

Слаби страни: 

 Мотивацията и оценяването на учениците; 

 Формирането на социални умения у учениците; 

 Подходи за повишаване мотивацията на педагогическите кадри за професионално 

 усъвършенстване и активност при прилагането на иновативни практики; 

 Да се подбират лектори, чиито курсове са с практическа насоченост; 

 Трудности се срещат при подбора на обучителите. Подлъгани по ниска цена на 

услугата понякога не получаваме очакваното качество на обучението. 

     Силни страни: 

Предварително планирани и конкретно посочени теми от учителите за квалификация. 

Масовото участието на педагогическите специалисти в квалификационната дейност. 

В резултат на обученията учителите са обогатили професионалните си компетенции, 

   които са необходими в подготовката и реализацията тяхната преподавателска дейност. 

Положително влияние на резултатите от обученията върху цялостната дейност на 

   училището. 

70% от учителите са включени в различни проекти и са мотивирани за работа. 

Подобрена е екипната работа /по методически обединения, комисии, учители и 

възпитатели/. 

Мобилизация на родителската активност за оптимизиране на учебния процес. 

В Първо основно училище“Георги Бакалов‘,Стара Загора през учебната 2016/2017г. 

работят 20 педагогически специалисти, заемащи длъжности, както следва: 

 

Длъжност Директор  Заместник-

директор 

РИКТ Пед. 

съветник 

Главен 

учител 

Старши 

учител 

Учител 

Брой  1 1 0 0 0 12 6 

 

Носители на ПКС са 7 от тях, разпределени както следва: 

 

ПКС І ПКС ІІ ПКС ІІІ ПКС ІV ПКС V ПКС 

 

Брой педагогически 

специалисти  

0 1 0 2 4 

 

През предходната учебна година всички педагогически специалисти са участвали във 

форми на квалификация на различни нива в следните тематични направления: 

 

 



Ниво на 

квалификационни 

форми 

Оперативни 

програми и 

проекти 

Национални 

програми на 

МОН за 

квалификация 

По програми от 

Информационния 

регистър на МОН 

Специализирани 

обслужващи 

звена 

Вътрешно 

институционални 

Брой 

педагогически 

специалисти 

0 1 2 6 57 

Тематични 

направления 

Подобряване на работата с ученици за постигане на по-добри резултати;  

Квалификационни форми, допринасящи за професионално, кариерно и личностно 

развитие на педагогическите кадри. 

 

За финансиране участието във форми на квалификация на различни нива за уч. 

2016/2017 г. година са предвидени средства в размер на 2437лв. и са разходвани 891 лв. 

Силните страни на проведените форми за квалификация са: 

 обогатяване и преосмисляне на методиката на обучение, възпитание и 

социализация; 

 споделяне на добри практики при квалификации и тяхното осъвременяване чрез 

нови идеи и форми на реализация; 

 създаване на екипи, мислещи и действащи позитивно; 

 експериментиране с нови идеи; 

 създаване на нови контакти. 

 

Затруднения при организиране участието на педагогическите специалисти в 

извънучилищни квалификационни форми са срещани поради провеждането им по време на 

учебни занятия, което е свързано с отсъствия на учители и осигуряване на заместване. 

Поради добре подбрани и планирани теми и форми за квалификация не се констатират 

слаби страни. 

С участието на педагогическите специалисти в институционални и извънучилищни 

квалификационни форми се постигна: 

 осъвременяване на знанията по предметната област на учителите; 

 познаване и прилагане на съвременни методи на обучение, оценяване и 

възпитание; 

 професионална подкрепа и адаптиране на младите специалисти. 

 

В резултат от повишените професионални компетентности на учителите се констатира: 

 подобряване на ефективността на образователния процес и учебните резултати на 

учениците; 

 създаване на благоприятна и позитивна образователна среда в училището. 

 

2. Цел 

Усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за 

ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие. 

 повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес; 

 придобиване на умения за изграждане на позитивна образователна среда; 

 умело използване на интерактивни методи; 

 подобряване на социалните и комуникативни умения на учителите, развитие на 

личностни и професионални умения и компетентности, мотивацията за 

самоусъвършенстване;  



 съответствие между образователните потребности и равнището на професионална 

компетентност на педагогическите кадри; 

 повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и 

засилване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване и кариерно 

развитие на педагогическите кадри; 

 усъвършенстване на професионалните умения и промяна и развитие на 

професионалните нагласи и ценности. 

 

3. Задачи 

3.1. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно 

преподаване и обучение, чрез обмяна на педагогически опит. 

3.2. Актуализиране или усъвършенстване на придобити и/или придобиване на нови 

допълнителни компетентности в съответствие с професионалния профил на изпълняваната 

длъжност. 

3.3. Осигуряване на напредък и подобряване на образователните резултати на учениците. 

3.4. 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. 

3.5. Създаване на условия за превръщане на училището в среда за изява чрез разгръщане на 

творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики. 

4. Очаквани резултати 

 

4.1. Разработена система за квалификационна дейност в училище; 

4.2.Квалифицирани педагогическите специалисти, отговарящи на изискванията на 

съвременните условия; 

4.3. Високо мотивирани преподаватели за усъвършенстване на знанията, уменията и 

компетентностите им в контекста на ученето през целия живот. 

4.4. 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. 

4.5. Делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и 

неуспехи, трудности и проблеми; 

4.6.Успешно усвоено учебно съдържание по предмети и покрити ДОС от повече ученици; 

4.7. Мотивирани за учене учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на 

знанията в съответствие с новите образователни изисквания. 

4.8. Действащи методически обединения като форма за самоусъвършенстване и 

професионално израстване на кадрите; 

4.9.Създаден регистър на проведените квалификационни дейности и популяризиране на 

резултатите от тях; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Календарен план на квалификационните дейности 

 

Вътрешнинституционална квалификационна дейност 

Период 

на 

провеж

дане 

Тема на 

квалификацион

ната дейност 

Форма на 

провежда

не 

Целева група Обучител или 

обучителна 

организация, 

ръководител на 

квалификационнат

а форма от 

педагогическите 

кадри 

Отговарящ 

за 

провеждане

то 

септемв

ри 

Основни насоки 

за организиране 

и провеждане на 

образователния 

процес през 

учебната 

година, 

планиране на 

дейността  

работна  

среща 

всички 

педагогически 

специалисти 

Директор  Директор 

октомв

ри 

Изготвяне на 

личен план за 

развитие  

самообраз

ование 

всички 

педагогически 

специалисти 

ЗДУД ЗДУД 

октомв

ри 

„Психологически 

техники за 

сплотяване на 

учениците в 

клас” 

семинар  всички 

педагогически 

специалисти 

Педагогически 

съветник 

Педагогичес

ки съветник 

октомв

ри 

„Алтернативни 

форми и методи 

за изпитване и 

оценяване на 

учениците” 

работна  

среща 

всички 

педагогически 

специалисти 

ЗДУД Директор 

ноемвр

и 

Изготвяне на 

портфолио на 

педагогическия 

специалист 

тренинг всички 

педагогически 

специалисти 

Педагогически 

съветник 

ЗДУД 

декемв

ри  

Прилагане на 

Механизма за 

противодействи

е на училищния 

тормоз 

семинар  всички 

педагогически 

специалисти 

Педагогически 

съветник 

Педагогичес

ки съветник 

януари  Класният 

ръководител – 

фактор за 

успешно 

взаимодействие 

между 

училището и 

семейството 

семинар  класни 

ръководители 

директор директор 



февруа

ри 

  „Оптимизация 

на екипната 

дейност в 

училище” 

лектория 

 

всички 

педагогически 

специалисти 

ЗДУД ЗДУД 

март „Преодоляване 

на конфликтите 

в 

класната стая и 

работа с деца в 

риск 

от напускане на 

училище“. 

вътрешно 

поддържа

що 

обучение 

всички 

педагогически 

специалисти 

Педагогически 

съветник 

Педагогичес

ки съветник 

април „Дни на 

отворените 

врати”- 

наблюдения на 

уроци в 

„Седмица на 

предметите“ 

открита 

педагоги 

ческа 

практика 

всички 

педагогически 

специалисти 

ЗДУД ЗДУД 

май   „Самооценява-

нето като 

фактор за 

повишаване 

познавателната 

активност на 

учениците ” 

семинар 

 

 

педагогически 

специалисти 

от 

прогимназиа-

лен етап 

председатели на 

екипи по ключови 

компетентности 

ЗДУД 

      

 

Извънинституционална квалификационна дейност 

Период 

на 

провеж

дане 

Тема на 

квалификацион

ната дейност 

Форма на 

провежда

не 

Целева група Обучител или 

обучителна 

организация, 

ръководител на 

квалификационнат

а форма от 

педагогическите 

кадри 

Отговарящ 

за 

провеждане

то 

втори 

учебен 

срок 

Работа с 

ученици с 

различна степен 

на обучаемост 

курс 10 

педагогически 

специалисти 

Обучителна 

организация 

директор 

втори 

учебен 

срок 

Иновативност и 

интерактивнос

т. Приложение 

на 

интерактивнит

е методи в 

съвременния 

образователен 

процес.  

курс 14 

педагогически 

специалисти 

Обучителна 

организация 

директор 



октомв

ри – 

юни 

Методика на 

обучението по 

преподаваната 

учебна 

дисциплина 

курс, 

обучение 

12 

педагогически 

специалисти 

РУО директор 

 

6. 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; 

 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 екип в състав: директор, ЗДУД, счетоводител. 

В частта извънинституционална квалификация дейността се контролира от директора, а 

в частта вътрешноинституционална квалификация – от ЗДУД и Председателите на екипите 

по ключови компетентности, съгласно областите им на действие. 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. 

7. 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 2017/2018 

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. 

8. Финансово осигуряване  

1.За учебната 2017/2018 година за квалификация на педагогическите кадри са 

определени 1% от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал, 

съгласно чл. 35 от Колективен трудов договор за системата на Народната просвета от 

19.06.2016 година 

2. Годишните средства за квалификация на педагогическите кадри се предоставят за       

включването на педагогическите кадри в квалификационни курсове, предварително 

съгласувани със социалните партньори, обсъждани на педагогически съвет и утвърдени 

от директора 

3. При осъществяване на вътрешноучилищна квалификационната дейност: 

- чрез покана на външни лектори средствата се залагат за изплащане на 

възнаграждения по извънтрудови правоотношения. Възнагражденията се изплащат на 

база сключени граждански договори с външни лектори. 

- Закупуването на методическа литература, мултимедийни продукти, абониране за  

периодични научно – методически издания по съответните дисциплини се извършва 

срещу представяне на фактура.  Всички плащания се извършват след одобрение на 

главния счетоводител и директора на  училището за възможността на финансиране. 

4. Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в 

рамките на бюджета на училището като разходи за квалификация и преквалификация на 

персонала, от собствени приходи, дарения, средства от проекти и програми за 

квалификационна дейност и др. Разходите се заплащат срещу представена фактура. 

5. При ограничения (финансови, брой места и други) ръководството на училището 

заедно с председателя на комисията и  председателите на екипите по ключови 

компетентности/МО/ преценяват, кои от изявилите желание учители да бъдат включени в 

съответното обучение, като се взема предвид: 

  - методическа потребност от допълнителна квалификация; 

  - показани резултати на преподавателите в образователно – възпитателния процес 

(индивидуалните карти за оценка на учителя); 

  - индивидуалните професионални потребности на преподавателя; 

  - препоръки на експерти от РУО; 

  - брой участия в квалификации през последните години. 



6. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава 

финансовият лимит за квалификация в училището, директорът определя средствата за 

съфинансиране с лично участие на служителя. 

 

Планът е отворен и подлежи на актуализация във връзка с променящите се условия, 

непредвидени обстоятелства и задачи. 

 

Приложение1 

 

 

        ПРАВИЛА 
ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В КВАЛИФИКАЦИОННА 

ДЕЙНОСТ С ВКЛЮЧЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА 

 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1. Този документ определя правилата за участие на персонала в 

квалификационната дейност и включва механизъм за финансова подкрепа на участниците. 

1.2.Вътрешните правила целят осигуряване на прозрачност на постигнатите 

резултати през учебната 2017 / 2018 година и включват: 

1.2.1.Изграждане на система за квалификация на педагогическите кадри на основата 

на план за квалификация, приеман ежегодно в началото на учебната година от 

Педагогическия съвет. 

1.2.2.Постигане на по-високо качество на педагогическия труд и по-високи 

резултати в учебната работа 

1.2.3. Определяне на начина, реда и финансирането на професионалната 

квалификация на персонала. 

1.3. Вътрешните правила определят правото на педагогическия и непедагогическия 

персонал на IОУ „Георги Бакалов”, Стара Загора да получава информация за 

възможностите за повишаване на образованието и професионалната си квалификация 

1.4. Условията за обучение (организационни, финансови и др.) за повишаване на 

квалификацията се договарят между директора на училището и обучаващата институция. 

 ІІ. УЧАСТНИЦИ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 

 

1. Директор и заместник - директор; 

2. Учители; 

 

 

 ІІІ.  ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ЗА ОБУЧЕНИЕ И 

ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА: 

 

1. Планиране , организиране на обучението. 

2. Адекватност на обучението - планиране и реализиране на обучение, отговарящо на 

потребностите за осъществяване на качествена преподавателска дейност . 

3. Актуалност на обучението.  

4. Обвързаност на обучението с оценката на изпълнението, с професионалното развитие и 

осигуряването на приемственост . 

5. Осигуряване на равен достъп до обучение на персонала в зависимост от заеманата 

длъжност. 

6. Индивидуализация, предполагаща учебни форми и курсове, съобразени с личните 

възможности и интереси на служителите. 



7. Ефективност на обучението - резултатите от обучението да допринасят за повишаване на 

качеството на дейността на учителите. За целта е необходимо измерването на резултатите, 

което е задължение на работната група по обучение.  

 

ІV. ЕТАПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 

 

1.     Анализ на кадровия потенциал.  

2. Проучване на потребностите от обучение и квалификация.   

3. Определяне на приоритетите за обучение и квалификация.  

4. Планиране на обучението.  

5. Финансово осигуряване на процеса на обучението.  

6. Организиране и провеждане на обучението. 

7. Анализ и оценка на ефективността от обучението.  

 

V. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В 

КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 

 

1. Квалификационната дейност на педагогическия персонал на Първо основно 

училище“Георги Бакалов“, Стара Загора се осъществява по План за квалификационната 

дейност на училището, който се изготвя в началото на всяка учебна година  и се приема 

на заседание на ПС. 

2. Повишаването на квалификацията на педагогическия персонал има за цел: 

     а/ да осигури съответствие между социалната практика, потребностите на 

образователната система и равнището на професионалната компетентност на 

педагогическите кадри; 

               б/ да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на 

педагогическите кадри и за тяхното професионално развитие. 

3. Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически 

кадри, които работят в училището. 

4. Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на 

квалификацията: 

а/ по собствено желание; 

б/ по препоръка на директора на училището; 

в/ по препоръка на експерти от РУО и  МОН. 

5. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията 

(трудовоправни, финансови и др.) се договарят между педагогическите кадри и 

директора на училището по реда на чл. 234 от Кодекса на труда.  

6. За участие в процедурите за придобиване на професионално-

квалификационни степени директорът на училището осигурява ползването на 

поисканата от учителя част от редовния платен годишен отпуск за съответната година. 

7. Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията  се включват 

педагогически кадри, които: 

      а/ са новопостъпили в системата на образованието; 

б/ преподават по учебни предмети или направления, за които са въведени 

нови образователни изисквания; 

в/ заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на 

народната просвета; 

г/ преминават на нова педагогическа длъжност; 

д/ заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си стаж по 

специалността за повече от три учебни години. 

8. Всички желаещи да участват в квалификационната форма учители изразяват 

писмено желанието си с писмо до директора на училището, съдържащо: 



 тема на квалификационната дейност; 

 продължителност на обучението; 

 програма на обучението; 

 финансова част; 

 мотиви за участието; 

 очаквани резултати. 

9. При равни условия с предимство се ползва пед. специалист с по-малко 

обучения през последната година. 

 

VІ. МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА ЗА УЧАСТИЕ В 

КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ: 

 

1. Педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни 

степени, имат право да ръководят дейности за повишаване на квалификацията 

на училищно равнище. 

2. На педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни 

степени, се признава по-високо професионално равнище при оценяването и 

заплащането на труда по ред, определен от МОН. 

3. Стимулиране на професионално изявените служители през годината чрез 

подходящи отличия. 

4. Възможност за кариерното развитие.   

5. Диференцирано заплащане за по-високо образование и квалификация. 

6. Допълнително заплащане на придобилите ПКС. 

 

            VІІ. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА: 

       Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на 

училището. За учебната 2017/2018 учебна година са определени 1% от утвърдените 

средства по §1 „Фонд работна заплата” от бюджета на училището, съгласно чл. 35 от 

Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 19.06.2016 г. 

       При осъществяване на вътрешноквалификационната дейност: 

          - чрез покана на външни лектори средствата се залагат в § 02 – 00 за изплащане на 

възнаграждения по извън трудови правоотношения. Възнагражденията се изплащат на база 

сключени граждански договори с външни лектори. 

        - Закупуването на методическа литература, мултимедийни продукти, абониране за 

периодични научно – методически издания по съответните дисциплини се извършва по § 10 

– 14 „Учебни и научно – изследователски разходи” срещу представяне на  фактура. 

        Всички плащания се извършват след резолюция на главния счетоводител и директора 

на училището за възможността на финансиране. 

         Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в 

рамките на бюджета на училището в параграф «Външни услуги» като разходи за 

квалификация и преквалификация на персонала, от собствени приходи, дарения, средства от 

проекти и  програми за квалификационна дейност, средства от училищното настоятелство и 

др. Разходите се заплащат срещу представена фактура. 

         При ограничения (финансови, брой места и други) ръководството на училището заедно 

с председателя на комисията по квалификационна дейност преценяват, кои от изявилите 

желание учители да бъдат включени в съответното обучение, като се взема предвид: 

- методическа потребност от допълнителна квалификация; 

- показани резултати на преподавателите в образователно – възпитателния процес 

(индивидуалните карти за оценка на учителя); 

- индивидуалните професионални потребности на преподавателя; 

- препоръки на експерти от РУО; 

- брой участия в квалификации през последните години.  



        Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава 

финансовият лимит за квалификация в училището, директорът може да определи средствата 

за съфинансиране да са с лично участие на служителя. 

Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално -квалификационна 

степен се заплащат от учителите.  
 

IX. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО 

 

  

Осъществява се въз основа на показателите за ефективност на обучението и квалификацията 

. 

Разработването на системата от показатели за ефективност на обучението следва да се 

осъществи от работната група по обучение в няколко направления: 

1. Количествени показатели – има се предвид 

относителния брой служители, преминали различните форми на обучение от общия брой на 

служителите за периода; взема се предвид и продължителността на обученията през периода. 

2. Качествени показатели - взема се предвид степента на удовлетвореност на обучаваните, 

въз основа на оценките от формулярите за обратна връзка, както и приложимостта на 

резултатите от обучението в практическата дейност : 

- Оценка на реакциите на участниците за съдържанието и ползата на обучението. 

- Оценка на наученото (промяната в знания, умения, нагласи). 

Участниците в обучението с доклад до 1 месец уведомяват ръководството на училището за 

съдържанието на квалификационната форма; подробно споделят усвоеното съдържание и в 

МО, в което членуват. При посетени обучения от общ педагогически характер усвоеното 

съдържание се презентира пред педагогическата колегия. 

- Оценка на промените в професионална дейност в резултат на участие в обучението. 

- Влияние на резултатите от обучението върху цялостната дейност на училището. 
 

 
Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Предложените правила за реда на участието в квалификационна дейност са приети на 

заседание на Педагогическия съвет с Протокол №10/04.09.2017год., утвърдени са от 

Директора на училището, подлежат на актуализация по всяко време и могат да бъдат 

променени по писмено предложение на всеки член от колектива. 

 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


