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Приложение 1 към Годишен план на училището 

Утвърден със Заповед № РД-11-10641-773/14.09.2022 г. 
 
  

 

 

 

 

ПЛАН 
 

НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ 

МЕХАНИЗЪМ ЗА  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ РАБОТА В  СЛУЧАИ НА ДЕЦА, 

ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ ИЛИ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ И ЗА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА  

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Училищната комисия по изпълнение на Координационния механизъм за 

взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за 

взаимодействие при кризисна интервенция при СУ”Христо Ботев”, гр. Долни Дъбник е 

в състав: 

Председател: Диана Иванова Щъркелова     

Членове:   1.  Малинка Денчева Йорданова 

2. Ани Илиянова Димитрова 

2. Работата на комисията е съобразена и се основава на приетите училищни 

планове и правилници. 

ЦЕЛИ НА КОМИСИЯТА: 

1. Повишаване на информираността на децата и семействата им по проблемите 

на насилието, както и стимулиране на активното им участие в противодействието на 

тези явления. 

2. Специализирано обучение на децата според възрастовите особености 

относно техните права и различните форми на насилие върху тях. 

3. Оказване на съдействие на органите по закрила на детето в случаи, че в 

училището има деца жертви на насилие и в случаи на кризисна ситуация. 

4. Разработване на дейности, чрез които всяко дете, претърпяло насилие или 

живеещо в рискова ситуация от насилие, да преодолее стреса, който изживява и да 

постигне чувство за вътрешна убеденост и сигурност, което да му даде възможността 

да води пълноценен живот. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. „Христо Янчев” №58 

тел.: Директор: 06514/20-47, 0879548700, канцелария: 06514/22-31,  

e-mail: subotev@soudabnik.com; web: www.soudabnik.com  
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1. Координиране дейността на комисията с държавните, обществените и 

териториални органи и организации за закрила на детето. 

2. Привличане на обществеността за предотвратяване и борба срещу проявите на 

насилие върху децата. 

3. Намаляване на условията, пораждащи извършването на негативни прояви в 

училище, водещи до насилие и застрашаващи живота и здравето на учениците. 

4. Системен контрол на учениковата среда при сигнал за кризисна интервенция. 

5. Увеличаване на мероприятията за алтернативна заетост на децата през 

извънучебното им време. 

ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ: 

1. Запознаване на педагогическия колектив с плана за дейността на комисията 

и нейната роля в изпълнение на Координационния механизъм. 

Срок: септември 2022 г. 

                                            Отг.: Председателят на комисията 

2. Дискусии в ЧК по темите за домашното насилие и експлоатацията на 

детския труд.  

Срок: постоянен 

Отг.: Класните ръководители 

3. Разпространение на информационно-образователни материали по превенция 

на насилието. 

Срок: постоянен 

Отг.: Председателят на комисията 

4. Превенция на трафика на деца и сексуалната експлоатация – тематична 

дискусия в ЧК. 

Срок: постоянен 

Отг.: Класните ръководители 

5. Издирване и завеждане на отчет на ученици, живеещи в условия на 

повишени за нормалното им развитие рискови фактори. 

Срок: постоянен 

Отг.: Председателят на комисията 

6. Включване на ученици в риск в различни форми на извънкласни  дейности с 

цел по-добрата им социализация. 

Срок: септември 2022 г. 

Отг.: Екипът на комисията 

7. Определяне на отговорници по класове за подпомагане дейността на 

комисията. 

Срок: постоянен 

Отг.: Класните ръководители 

8. Създаване на групи за застъпничество и ученически посредници при 

възникнал инцидент. 

Срок: м. октомври 2022 г. 

Отг.: Председателят на комисията 

 



 3 

9. Периодично провеждане на срещи с психолог за дискутиране или 

разрешаване на проблемни/кризисни/ ситуации, подкрепа и реинтеграция на деца в 

риск – пострадали от насилие и деца с проблемно поведение. 

Срок: постоянен 

Отг.: Директор 

10.  Включване в плановете на класните ръководители на теми за правни и 

здравни знания на учениците. 

Срок: септември 2022 г. 

Отг.: кл. ръководители  

11. Информиране отделите за закрила на детето към Дирекция „Социално 

подпомагане” при получаване на информация за деца, подложени на различно по вид 

насилие или за родители, които не полагат грижи при отглеждането на децата. 

Срок: постоянен 

Отг.: Директор 

12. Уведомяване органите на полицията при наличие на данни за криминални 

деяния, извършени от ученици, или за престъпни посегателства срещу деца. 

Срок: постоянен 

Отг.: Директор 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: 

1. УК работи в сътрудничество с класните ръководители, психолога, 

родителите. 

2. УК съгласува дейността си с директора на училището и общинските 

служби. 

3. УК взаимодейства с ДПС и отделите за закрила на детето. 

 

Планът за работа на Училищната комисия по изпълнение на Координационния 

механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от 

насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция е приет на заседание на 

Педагогическия съвет, Протокол № РД-04-24/14.09.2022 г. 



 
Приложение 2 към Годишен план на училището 

Утвърден със Заповед № РД-11-10641-773/14.09.2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
 

за работа на координационния съвет  за 

противодействие на тормоза през  

учебната 2022/2023 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приет с решение на Педагогическия съвет, Протокол № 4-24/14.09.2022 г. 

 

 
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. „Христо Янчев” №58 

тел.: Директор: 06514/20-47, 0879548700, канцелария: 06514/22-31,  

e-mail: subotev@soudabnik.com; web: www.soudabnik.com 
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І. Общи положения. 

Настоящият план е разработен в изпълнение на Заповед № РД 09-

5906/28.12.2017 г. на Министъра на образованието и науката за утвърждаване Единния 

механизъм за противодействие на тормоза и Алгоритъма за взаимодействие между 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование и 

дирекциите „ Социално подпомагане” по отношение осигуряване на подкрепата за 

личностно развитие на учениците, разработен от Министерството на образованието и 

науката с участието на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за 

социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето, МВР, ЦКПППМН и 

неправителствените организации – Националната мрежа за децата, фондация 

„Асоциация Анимус”, Асоциация „ Родители”, Сдружение „ Дете и пространство” и  

УНИЦЕФ - България. 

В СУ „Христо Ботев“ работи координационен съвет с ясни функции и 

делегирани отговорности, който отговаря за планиране, проследяване и координиране 

на усилията за справяне с тормоза, съобразени с националната нормативна рамка 

(Конституцията на Република България, Семейния кодекс, ЗЗД, Закона за 

предучилищното и училищното образование и Наредбата за приобщаващо 

образование) в състав:  

Председател: Аксения Иванова Ганчева 

Членове: Ваня Маринова Гетова 

Катя Иванова Марчева 

Ани Илиянова Димитрова 

Венера Стоянова – родител 

Кристина Радославова Коцова – родител 

Галина Димитрова Маринова - родител 

Белослава Емилова Александрова – 9 клас 

Рая Ивелинова Петрова – 7 клас 

Теодора Руменова Маркова - 12 клас 

ІІ. Предмет. 

Проучване и подпомагане психичното развитие и здраве на децата и юношите, 

подкрепа за личностното развитие на учениците, изграждане на позитивен 

организационен климат и утвърждаване на позитивна дисциплина в СУ „Христо 

Ботев“, гр. Долни Дъбник, чрез създаване на сигурна образователна среда и оказване на 

превантивни мерки и сътрудничество с другите институции по прилагането на 

механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в 

училище. 

Причините за тормоза са много и комплексни и училището трудно би могло да 

повлияе на всички. То може успешно да намали тези фактори, които са свързани със 

средата в училище и допринасят за проява на агресия, както и за утвърждаване на 

агресивни модели на поведение. 

По-голямата част от ситуациите на тормоз могат да бъдат овладени от 

учителите, а някои от самите деца. Всяка намеса изисква внимателна преценка на 

ситуацията и нейната тежест. 
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ПРЕВЕНЦИЯТА на тормоза е комплекс от мерки, които имат за цел 

ограничаване и/ или елиминиране на предпоставките и рисковите фактори, 

допринасящи за насилието с приоритет върху дейности на равнище клас( правила, 

възстановяване на щета, дискусии, разиграване на ситуации, обсъждане, осмисляне). 

ИНТЕРВЕНЦИЯ се прилага като отговор на училището при възникнали 

ситуации на тормоз ( работа по случай) чрез действия и мерки, които целят спиране и 

разрешаване на възникнала ситуация, подчинени на принципа на най - добрия интерес 

на детето. 

Важно е да не бъдат омаловажавани първите прояви на влошаване на 

отношенията между децата и поведение, което е неприемливо. Необходимо е още при 

най-малките сигнали и съмнения за тормоз да се предприемат стъпки, за да се 

предотврати ескалация на насилието и да се изпрати ясно послание, че такова 

поведения няма да бъде толерирано. Вниманието трябва да бъде насочено както към 

проявите на физически тормоз, така и към неговите социални и психологически форми,  

към кибертормоза, а също така и към сексуалния тормоз. За такъв се счита всяка форма 

на нежелано словесно, несловесно или физическо поведение със сексуален характер, 

имащо за цел или водещо до накърняване на достойнството и създаване на смущаваща, 

враждебна, унизителна или обидна обстановка. 

ІІI. Цели. 

 Прилагане на разработения цялостен училищен подход, полагане на 

координирани и последователни усилия за предотвратяване на проблемното поведение, 

за въздействие върху вътрешната мотивация,за формиране на умения за споделено 

разбиране и справяне с тормоза и създаване на по-сигурна училищна среда. 

 Формиране у учениците на нагласи и социални умения за здравословно и 

ненасилствено общуване, емпатия, толерантност, уважение към различията и 

разнообразието.Превенция на тормоза,  включваща комплекс от мерки, които най-общо 

имат за цел ограничаване и/или елиминиране на предпоставките и рисковите фактори, 

допринасящи за насилието. 

 Комплекс от превантивни мерки, включващ всички възможни аспекти,  

форми и нива на тормоза, фокусиращ вниманието върху участието на всички групи на 

общността планиран на две нива - класна стая/паралелка, училище . 

 Прилагане на защитната мрежа и поставените ясни граници, ценности, 

правила и процедури, които не допускат прояви на насилие и тормоз във 

взаимоотношенията в училище. 

ІV. Задачи. 

1. Прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на тормоза в 

училище и решаване на конфликтни ситуации.   

2. Използване на защитна мрежа за интервенция при случаи на тормоз в 

училище.Допълнителна подкрепа за личностно развитие на дете в риск. 

3. Прилагане на Алгоритъма за взаимодействие между институциите, 

подпомагащи работата по превенция на тормоза в училище и извън него, осигуряване 

на реални партньорства с външни за училището служби, организации и специалисти. 

4. Включване на общността – родители, местна власт, медии като партньори 

в дейностите по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение. 
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5. Обучение на учителите и персонала на училището за причините и 

ефектите от насилието и тормоза.Подкрепа и мотивиране на учениците и служителите 

и изграждане на капацитет за справяне с тях. 

6. Повишаване чувствителността към проявите на насилие и тормоз и 

изграждане на нулева толерантност към всичките им форми. 

7. Стимулиране на учениците да търсят помощ при случай  на тормоз. 

Предоставяне на подкрепа за пострадалите и въвлечените в ситуация на насилие/ 

тормоз. Повишаване осведомеността на всички участници в образователния процес и 

споделено разбиране  за насилието и тормоза като неприемливо поведение и за 

последствията от това поведение. 

V. ДЕЙНОСТИ. 

Дейност 1. Разработване и прилагане на ПРЕВАНТИВНИ дейности за 

предотвратяване на тормоза в училище. 

НА НИВО УЧИЛИЩЕ: 

1. Оценка на проблема, през мнението на учениците и учителите - с помощта на 

стандартизиран въпросник. 

Срок: втора седмица на октомври  

Отг.: Председателят на КС 

2. Анализ на проявите на училищен тормоз през предходната учебна година и 

наличните правила и решения за справяне с него - честота на булинга, форми, 

резултати, последствия, налични и липсващи правила. 

Срок: трета седмица на октомври 

Отг. Председателят на КС 

3. Актуализиране на единните правила за противодействие на тормоза през 

настоящата учебна година по предложение на КС, кл. р- ли и родителите ( Приложение 

6). 

Срок: трета седмица на октомври 

Отг.: Председателят на КС и Председателят 

на МО на кл.- р-ли 

4. Включване на единните правила за противодействие на тормоза в 

правилника за дейността на училището. 

Срок: 14.09.2022 г.  

Отг.: Директорът и Председателят на КС 

5. Актуализиране и приемане на Училищния план за работа на 

Координационния съвет за противодействие на тормоза. 

Срок: 14.09.2022 г. 

Отг.: Председателят на КС 

6. Създаване на програми за развитие на лични и социални умения при 

иницииране на индивидуална работа по случай. 

Срок: целогодишно  

Отг.: Председателят на КС 

7. Актуализиране на процедурите за интервенция в ситуация на тормоз и 

привличане на други институции, подпомагащи работата по превенцията му, според  

изискванията за оценка на риска, работа по случай, насочване към външни служби. 
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Срок: четвърта седмица на октомври 

Отг.: Председателят на КС 

8. Съблюдаване на процедурите за реагиране в ситуации на тормоз(съгласно 

Приложенията).Използване на дейностите и мерките за подкрепа на личностното 

развитие на учениците за подпомагане развитието на толерантни взаимоотношения в 

общността и повишаване на социалните компетентности на обучаемите. 

Срок: постоянен 

Отг.: Председателят на КС; Координатор на 

дейностите и мерките за обща подкрепа  

9. Провеждане на вътрешноучилищна квалификация на педагогическия и 

непедагогическия персонал, на Ученическия съвет на училището, ученическите съвети 

на паралелките и на учениците, подпомагащи работата на КС за методите и начините за 

справяне с кризисни ситуации на тормоз. 

Срок: през учебната година 

Отг.:Директорът, Училищна комисия за         

квалификация 

10. Контрол по прилагане на оптимизираната система за дежурство и 

пропускателния режим в училището, в зависимост от оценката на проблема. 

Срок: целогодишно 

Отг.: Директорът 

11. Припомняне на учители, ученици и родители процедурите за реагиране в 

ситуации на тормоз. Запознаване с програмата за разрешаване на конфликти в 

училище. 

Срок: месец декември 

Отг.: членовете на КС и кл. р-ли 

12. Изработване и разпространение на информационно - образователни 

материали, съобразени с различните възрастови групи и свързани с: 

а) превенция на тормоза и насилието; 

б) правата и задълженията на учениците. 

Срок: целогодишно 

Отг.: членовете на КС и кл. р-ли 

13. Осигуряване на методически и филмови материали, лектори и обучение по 

превенция на тормоза в помощ на класните ръководители. 

Срок: целогодишно 

Отг.: Председателят на КС 

14. Партньорство с екипа  на училищния вестник „НИЕ” за запознаване на 

учениците с аспектите на насилието и начините за справяне с него. 

Срок: през учебната година 

Отг.: клуб “Млад журналист” и кл. р-ли 

15. Отбелязване на Световния ден за борба с тормоза. 

Срок: четвъртата сряда на февруари 

Отг.: Членовете на Ученическите съвети, 

КС и кл. р-ли 
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16.Запознаване на ученици, родители и учители с профила на ученика, 

използващ булинг . Наблюдение на учениците, отговарящи на тази характеристика, с 

цел елиминиране на предпоставките и рисковите фактори, допринасящи за създаване 

на ситуации на тормоз. 

Срок: през учебната година 

Отг.: Дежурни учители и кл. р-ли 

17. Поддържане на постоянна връзка с другите институции, имащи отношение 

към тормоза в училище, с цел адекватна своевременна интервенция за иницииране на 

работа по случай и прилагане на Алгоритъма за взаимодействие, при необходимост . 

Срок: целогодишно 

Отг.: Директорът и Председателят на КС 

18. Периодична вътрешноучилищна квалификация на педагогическия и 

обслужващия персонал по въпросите на агресията, тормоза и насилието сред учениците 

за придобиване на необходимите компетентности. 

Срок: през учебната година 

Отг.: Директорът 

19. Разработване и прилагане на въпросник за периодично анкетиране на 

ученици и учители по проблемите за тормоза и насилието.Анализ на риска, планиране 

и предприемане на мерки, съобразно резултатите от анкетите. 

                                                             Срок: м.октомври и м.май 

Отг .: Членовете на КС  

20. Отчет за дейността на КС през учебната година и препоръки за подобряване 

на дейността му през следващата. 

Срок: два пъти годишно 

/ за всеки учебен срок/ 

Отг.: Председателят на КС 

НА НИВО КЛАС: 

1. Запознаване на ученици и родители с Единните правила за противодействие 

на тормоза и с частта от Правилника за организацията на дейностите в училището, 

посветена на този проблем - на родителска среща и в час на класа (удостоверена с 

подпис). 

Срок: първата седмица на октомври 

Отг.: кл. р-ли 

2. Запознаване на родители и ученици с цялостния механизъм за 

противодействие на тормоза и с Алгоритъма за взаимодействие на институциите на 

тематична родителска среща.  

Срок: втора седмица на ноември   

Отг.: Председателят на КС и кл. р-ли 

3. Поддържане на непрекъсната връзка между кл. р-ли и родителите за 

противодействие срещу проявите на тормоз. Партньорство с родителската общност за 

изграждане на нулева толерантност към всички форми на насилие и създаване на 

сигурна образователна среда. 

Срок: през учебната година 

Отг.: кл. р-ли 
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4. Периодично напомняне на учениците чрез различни обучителни дейности  в 

часа на класа за същността на тормоза, проявите и участниците в процеса. 

Срок: месец декември, месец февруари и 

месец април 

Отг.: кл. р-ли 

5. Провеждане на беседи, дискусии, решаване на казуси, споделяне на опит в 

часа на класа и предметите от цикъл обществени науки с цел запознаване на учениците 

с рисковите фактори от различни видове тормоз и етиката във взаимоотношенията. 

Срок: целогодишен 

Отг.: кл. р-ли 

6. Формиране у учениците на социални компетентности чрез дейности в 

обучителния процес и по инициативи на ученическите съвети на паралелките като 

подход за работа с връстници. 

                                                          Срок: периодично 

                                                          Отг.: учителите и УС на паралелките 

  7. Включване на класовете със собствени инициативи за отбелязване на 

Световния ден  за борба с тормоза. 

Срок: м. февруари 

Отг.: членовете на КС и на ученическите 

съвети 

8. Привличане на външни лектори и използване на метода „Връстници 

обучават връстници”. 

Срок: през учебната година 

Отг.: Членовете на КС и кл. р-ли 

9. Запознаване на учениците в часа на класа с профила на ученика, използващ 

булинг, и изграждане на умения за разпознаване на тормоза и отстраняване на 

предпоставките в паралелката, допринасящи за възникване на рискови ситуации- чрез 

прилагане на интерактивни методи. 

Срок: периодичен 

Отг.: кл. р-ли 

Дейност 2. Прилагане на защитна мрежа  - дейности за ИНТЕРВЕНЦИЯ 

НА НИВО УЧИЛИЩЕ: 

1. Прилагане на правила и процедури за работа с: 

1.1. Дете, жертва на тормоз - Приложение 1 към плана. 

1.2 . Дете, упражнило тормоз - Приложение 2 към плана. 

1.3. Деца, които помагат и подкрепят тормоза - Приложение 3 към плана. 

1.4. Деца наблюдатели - Приложение 4 към плана. 

1.5.Дете, жертва на тормоз от страна на възрастен – Приложение 5 към 

плана. 

1.6.Дете, упражнило тормоз над възрастен член на екипа на институцията – 

Приложение 6 към плана.  

1.5. Единни училищни правила за прилагане на Механизма за 

противодействие на училищния тормоз - Приложение 7 към плана. 
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Срок: постоянен   

Отг.: Председател на координационен съвет 

 

2. Използване на разработените единни правила и процедури за регистриране 

на ситуации на тормоз, насочване към други служби, прилагане на алгоритъма за 

взаимодействие между институциите и обмен на информация с други учебни и детски 

заведения. 

                                                          Срок: при необходимост;      

                                                         Отг.: Председател на КС 

3. Взаимодействие и решаване на конфликти с участие на ученици, учители, 

родители и училищно ръководство.  

Срок: целогодишно 

Отг.: класните ръководители 

4.  Поддържане на Дневник със случаи  на тормоз в училището /Приложение 5/, 

включващ описание на ситуацията, вида тормоз, участници, наблюдатели, предприети 

мерки. 

Срок:  постоянен 

Отг.: Председател на КС 

НА НИВО КЛАС:  

1. Запознаване на родители и ученици с дейностите за интервенция при 

възникнал случай на тормоз. 

Срок: м. ноември 

Отг.: кл. р-ли 

2. Взаимодействие и решаване на конфликти с участие на ученици, учители, 

родители и училищно ръководство, съгласно приетите правила и процедури. 

Срок: постоянен 

Отг.: кл. р-ли като посредници                                            

             3. Изработване на постери с Правилата на паралелката, които да се поставят на 

видно място в класната стая. Мониторинг от класния ръководител за тяхното 

съблюдаване и предприемане на мерки, възстановяващи ценностите, при евентуални 

нарушения. 

                                                                   Срок: м. октомври/ постоянен 

                                                                  Отг.: кл. р-ли 

             4. Иницииране на групови мероприятия и дейности в паралелката по обучение и 

превенция на насилието и преодоляване на проблемно поведение. 

                                                                   Срок: постоянен 

                                                                   Отг.: УС и кл.р – ли 

             5.Участие на учениците от паралелките в общоучилищни , градски, общински и 

др.инициативи  за изграждане на позитивна социална култура и взаимоотношения.  

                                                                    Срок: целогодишно 

                                                                     Отг.: кл.р - ли 

 

 

 



№ Дейност Материален ресурс Финансов ресурс Друг ресурс 

1 Оценка на проблема, през мнението на 

учениците/учителите/родителите – с помощта на стандартизиран 

въпросник 

Хартия за анкетни 

карти  

  

2 Анализ на проявите на училищен тормоз и наличните правила и 

решения за справяне с него – честота на булинга, форми, рeзултати, 

последствия, налични и липсващи правила.  

   

3 Периодично напомняне на учениците за същността на тормоза, 

проявите и участниците в процеса. 

Хартия за изработване 

на информационни 

материали 

 Време – 1 час на класа 

4 Провеждане на вътрешноучилищно квалификационно обучение на 

персонала за разясняване на методи и начини за справяне в  

кризисни ситуации на тормоз 

 Такса за участник в 

обучението 

Време – 1 ден 

5 Оптимизиране на системата за дежурство, в зависимост от резултата 

от оценката на проблема 

   

6 Съблюдаване на процедурите за реагиране в ситуации на тормоз   Заседания на съвета  

7 Припомняне на учители, ученици и родители  процедурите за 

реагиране в ситуации на тормоз 

  Педагогически съвет, 1 

час на класа и 

родителска среща 

8 Изработване и разпространение на информационно-образователни 

материали, съобразени с различните възрастови групи и свързани с:  

а) превенция на тормоза; 

б) правата и задълженията на децата; 

Хартия, цветен тонер   

9 Поддържане на рубрика в училищния вестник „НИЕ” за запознаване 

на учениците с аспектите на насилието и начините за справяне с него 

Хартия, цветен тонер   

10 Осигуряване на методически материали по превенция на тормоза в 

помощ на класните ръководители  

Хартия, цветен тонер Закупуване на 

специализирана 

литература 

 

11 Поддържане на непрекъсната връзка между класните ръководители и 

родителите за противодействие срещу проявите на тормоз.  

Хартия за 

Уведомителни писма 

 Телефонни разговори  

12 Провеждане на беседи, дискусии, решаване на казуси, споделяне на 

опит в часа на класа и предмети от цикъл обществени науки с цел 

запознаване на учениците с рисковите фактори от различни видове 

тормоз 
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13 Прожектиране на филмови материали с превантивна цел    

14 Отбелязване на Световния ден за борба с тормоза    

15 Използване на метода „ Връстници обучават връстници”.    

16 Набиране на данни и анализ на профила на ученика, използващ 

булинг.  

   

 Прилагане на защитна мрежа    

1 Прилагане на правила и процедури за работа с: 

Дете, жертва на тормоз 

Дете, упражнило тормоз 

Деца, които помагат и подкрепят тормоза 

Децата наблюдатели 

  Заседания на съвета 

2 Използване на разработените правила и процедури за регистриране 

на ситуации на тормоз, насочване към други служби и обмен на 

информация с други учебни и детски заведения 

   

3 Взаимодействие и решаване на конфликти между ученици, учители, 

родители и училищно ръководство.  

  Заседания на съвета с 

участие на директора 

4 Поддържане на дневника за регистриране на ситуации на тормоз в 

училището, включващ описание на ситуацията, вида тормоз, 

участници, наблюдатели, предприети мерки 

Дневник за 

регистриране на 

ситуации на тормоз 

  

 

 



 

Приложение 1  

 

 

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ 
за работа с дете, жертва на тормоз 

 

1. Разпознаване на тормоза. 

Децата, подложени на тормоз най-често са: 

 страхливи и несигурни; 

 предпазливи, чувствителни, тихи; 

 реагират с плач и отдръпване; 

 липсва им самоуважение; 

 нямат приятели; 

 прекалено защитени от родителите си; 

 не са агресивни (освен в редки случаи); 

 момчетата са по-слаби физически. 

Работата с деца, които са обект на тормоз, трябва да бъде насочена към 

формиране у тях на умения за справяне с подобно поведение. 

2. Прекратяване на тормоза чрез словесни и/ или физически действия, 

незастрашаващи участниците. 

2.1. Важно е класният ръководител да поговори с детето по възможност още 

същия ден (или веднага след като е разбрал , ако се касае за ситуация, за която е научил 

случайно) и да разбере какво точно се е случило. Отделни факти могат допълнително и 

дискретно да бъдат проучени. 

2.2. При този първи разговор е важно да се предложи на детето подкрепа, като 

се остави то само да определи какво точно ще му помогне да се почувства сигурно. 

2.3. Необходимо е да се подчертае поверителността на разговора, като се 

спомене кои ще бъдат уведомени за случилото се. 

2.4. Детето трябва да почувства доверие и сигурност за споделяне, което е 

особено важно, ако насилието се повтори. Може да му се предложи да поговори с 

психолог. 

2.5. Погрешно е открито и публично пред другите деца да се оказва подкрепа 

на потърпевшето дете, защото това допълнително ще урони достойнството на детето 

пред неговите съученици. 

2.6. Никога не трябва да се предлага среща между дете, жертва на насилие и 

неговия мъчител с цел да се помирят и да се разберат. Такива срещи могат да доведат 

до неблагоприятни последствия. 

3. Уведомяване на родител. 

 
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. „Христо Янчев” №58 

тел.: Директор: 06514/20-47, 0879548700, канцелария: 06514/22-31,  

e-mail: sou_dabnik@abv.bg; web: www.soudabnik.com 
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4. Предприемане от кл. р-л на педагогическа работа за оказване на обща 

подкрепа с цел разрешаване на проблема - индивидуална; за група ученици или за 

целия клас. 

5. Мониторинг на предприетите мерки и действия. 

Необходимо е детето да бъде наблюдавано в следващите дни, за да се проследи 

състоянието му и при необходимост отново да се  работи с него. 

6. При ВТОРО ниво на тормоз да бъдат уведомени незабавно ОЗД и органите 

на полицията. 

7. Описване на ситуацията на тормоз в Дневника за регистриране на тормоза и 

предприемане от КС на „работа по случай” съвместно с другите институции, имащи 

отношение към темата. 

8. Възстановяване на щети, ако са установени такива. 

9. Мерки и действия от страна на КС за разрешаване на регистрираната 

ситуация- анализ на проблема, изготвяне на програма и индивидуална работа с 

участниците. 

10. При ТРЕТО ниво на тормоз КС насочва участниците към други служби или 

услуги за индивидуална работа с потърпевшия. 

 



 

Приложение 2  

 

 

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ 
за работа с дете, упражнило тормоз: 

 

1. Когато става въпрос за първа проява, която не е тежка по отношение на 

нанесената вреда, може да се приложи подходът за възстановяване на щетата или да се 

наложи друга предварително съгласувана мярка. 

2. Когато се прилага подходът за възстановяване на щетата е необходимо 

задължително да се уведоми класният ръководител. 

3. Подходът за възстановяване на щетата често се прилага в училище като 

логическо последствие от отклоняващото се поведение, свързано с рушене на 

материалната база. Той се основава на принципа, че „всяка щета, нанесена на друг, 

трябва да бъде възстановена“ и включва съответните действия в тази насока. Същият 

подход успешно може да се прилага и когато се касае за нематериални щети. Важно е 

преди да се прилага, подходът да бъде предварително съгласуван с цялата училищна 

общност, включително и с децата, и да бъде част от политиката на училището. 

4. Подходът за възстановяване на щетите изисква време и по-задълбочен 

разговор с детето, което е извършило насилие, за да му се помогне да разбере какви са 

последствията от неговата постъпка. Поради тази причина е най-добре този подход да 

се приложи от класния ръководител. Важно е учителят със спокоен и умерен тон, както 

и с държанието си, да покаже ясно, че проблемът е в начина на поведение, а не в 

личността на самия ученик, и че се действа с оглед отново да се възстановят 

ценностите, към които цялото училище се придържа, а не за да бъде наказан. 

Възстановяване на щетата е принцип, който предполага, че хората правят грешки. 

Грешките следва да бъдат поправени, като същевременно не се налагат наказания. Този 

принцип подчертава поемането на отговорност за неприемливо поведение и за 

позитивно решаване на проблема. Ключов момент във възстановяването на щетата е, че 

класният ръководител разговаря с ученика, а ученикът сам избира и решава как ще 

поправи грешката си, с което отново ще се възстанови нарушената ценност. С това 

негово решение трябва да се съгласи и ученикът, който е бил потърпевш от тормоза. 

5. Като първа стъпка класният ръководител изслушва детето. Не е желателно 

детето да се изслушва съвместно с потърпевшето дете. След изясняване на ситуацията 

и постигане на договорка, класният ръководител за определен период от време може да 

проследява поведението на децата и да осъществява обратна връзка. 

6. Класният ръководител може да потърси съдействие и от другите учители, 

които също да проследяват поведението на децата и да реагират своевременно. 
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Психолог също може да подпомогне работата на учителя като наблюдава детето във 

взаимоотношенията му с другите деца и даде насоки за действията и мерките, които 

учителят да предприема при необходимост.  

 

Във всички случаи е необходимо родителите да бъдат уведомени за случилото  

се, както и за предприетите от училището действия за разрешаване на ситуацията. 

Всяка  намеса  изисква  внимателна  преценка  на ситуацията и нейната тежест. 

1. В разговора с родителите е важно да се акцентира върху необходимостта те 

да не критикуват другото дете, а да се опитат да погледнат на ситуацията през погледа 

на  другата страна. 

2. Родителите трябва да бъдат запознати, че критиките, обидите и 

неглижирането на  другото дете от тяхна страна само ще задълбочат конфликта. 

3. Разговорът трябва да бъде проведен на подходящо място, в партньорски  

взаимоотношения „ в затворено” пространство за споделяне на техните  опасения и 

гледни точки. 

4. От разговора могат да бъдат изведени конкретни договорки кой какво може 

да  предприеме и какво се очаква като резултат. 

5. Учителят може да насочи родителите за консултация с психолог или в 

центрове за превенция и консултативни кабинети към местните комисии за ПППМН, 

центрове за обществена подкрепа, комплекс за социални услуги, общински съвети по 

наркотичните вещества и др. (индивидуално или семейно консултиране).  

Честа спонтанна реакция на възрастните е заставането на страната на 

„жертвата” и наказване на „насилника”. Ключово при интервенцията на възрастните е 

приемането на разбирането, че детето, обект на тормоз, не се нуждае от състрадание, а 

детето, извършител на тормоз, не се нуждае от наказание, особено което го унижава, а 

от състрадание, за да може то да развие това чувство към другите. Защото липсата на 

състрадателност е една от основните причини, поради която се упражнява и 

подстрекава тормоз. 



 

Приложение 3 

 

 

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ 
за работа с деца, които помагат и подкрепят тормоза 

 

Тормозът се осъществява в присъствието на връстниците. Те могат да 

окуражават или възпрепятстват насилника. 

Емоционалният градус по време на училищен тормоз може да въвлече в 

насилнически действия и деца, които не реагират агресивно. 

Намесата и справянето със ситуации на тормоз е част от цялостната политика 

на училището срещу насилието и агресивното поведение. Намесата на възрастните 

следва внимателно да се обмисли и планира. Тя трябва да бъде последователно 

прилагана от цялата училищна общност, за да бъде максимално ефективна. 

Децата, които подкрепят насилника също имат определени причини за своето 

решение: 

 това е по-безопасно – ако поддържаш насилника можеш да избегнеш 

насилието; 

 удоволствието от случващото се – за някои деца насилието е просто 

възможност за забавление – дори когато това е едностранно; 

 демонстриране на уважение към насилника – някои деца приемат, че 

насилниците са уважавани, готини, смайващи; 

 поради наличие на обобщено чувство на омраза – издава силното желание за 

нараняване /”просто някои са тъпанари и заслужават да бъдат наритани”/. 

Важно е да не бъдат омаловажавани причините и първите прояви на влошаване 

на отношенията между децата и поведение, което е неприемливо. 

Още при най-малките сигнали и съмнения за тормоз да се предприемат стъпки, 

за да се предотврати ескалация на насилието и да се изпрати ясно послание, че такова 

поведение няма да бъде толерирано. Вниманието трябва да бъде насочено както към 

проявите на физически тормоз, така и към неговите социални и психологически форми 

и кибертормоза. 

По-голямата част от ситуациите на тормоз могат да бъдат овладени от 

учителите, а някои от самите деца. Всяка намеса изисква внимателна преценка на 

ситуацията и нейната тежест. 

На първо място важно е да се разграничат случаите, когато не се касае за 

тормоз, а само за игра или приятелско премерване на силите между децата.  
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Необходимо да се наблюдава поведението на децата, включително и на тези, 

които само присъстват без активно да участват. Следното би могло да помогне за 

правилна оценка на ситуацията: 

 Ако децата се закачат, бутат или блъскат или си разменят шеги, като при 

това се смеят, разменят си ролите и позициите и никое от тях няма видимо доминиращо 

положение, а околните не им обръщат особено внимание, то най-вероятно става дума за 

игра. 

 Ако едно от децата е видимо напрегнато, не се усмихва, опитва се да се 

махне, ако ролите не се сменят, а другото дете е в постоянно доминираща позиция и 

това поведение привлича вниманието на околните, то най-вероятно става дума за 

тормоз. 

Когато се касае просто за приятелска игра учителят може да се намеси, за да 

предупреди децата да внимават за да не се наранят.  

Ако обаче наблюдаваното поведение може да бъде определено като тормоз е 

необходимо да се предприемат следните стъпки: 

1. Да се работи не само с извършителите, а с групата, класа, след ситуация на 

тормоз. 

2. Не се отстраняват наблюдателите, помагачите и подстрекателите, когато се 

прекратява или управлява ситуация на тормоз. Така всички, които са били там ще могат 

да видят какво се прави съгласно правилата на училището. 

3. Изтъкват се тези, които са се намесили в защита ценностите на училището. 

На останалите се споделя очакването да направят същото, ако се случи в бъдещето. 

4. Търсене на помощ и съобщаване за случая. 

5. Насърчение за грижа спрямо тормозените ученици. 

По-голямата част от ситуациите на тормоз следва да бъдат овладени от 

учителите, а някои и от самите деца. Във всички случаи е необходимо родителите да 

бъдат уведомени за случващото се, както и за предприетите от училището действия за 

разрешаване на ситуацията не само към детето упражнило тормоз, но към всички, 

които помагат и подкрепят тормоза. 

Всяка намеса изисква внимателна преценка на ситуацията и нейната тежест за 

да се предотвратят своевременно още в зачатък всички прояви на агресия. 



 

Приложение 4 

 

 

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ 
за работа с децата наблюдатели 

 

Повечето от учениците в класа са само странични наблюдатели на ситуацията и 

не се присъединяват към активно действащите, въпреки, че често се наблюдава 

наличието на подстрекател. Също така свидетелите не са просто пасивни наблюдатели 

на разиграващото се. Много голяма заблуда е, да се приеме свидетеля като 

незаинтересован. 

Свидетелите на тормоза са мнозинството от децата. Реакциите сред очевидците 

на тормоз са различни: 

 дискомфорт от наблюдаваното, неприемане, нехаресване; 

 гняв от това, което се върши; 

 вина и срам, ако не се намесят в тормоза с цел да го спрат; 

 състрадателна нагласа към жертвите; 

 бездействие поради страх, че ще се окажат следващите; 

 жертви /но бездействието е неоправдано, защото страданието на жертвата 

е реално, а не е игра/; 

 радост от гледката, наслада и удоволствие от чуждото страдание; 

 евентуално включване в тормоза. 

Учителят трябва да повлияе на децата да бъдат добри свидетели. 

 насърчаване на поведението на подкрепа, което се открива още при 

малките деца; 

 засилване на съпричастността и посочване на положителните ефекти от 

поведението, породено от съпричастността; 

 отключване на положителните преживявания, породени от минали 

ситуации в които са заставали зад  жертвите. 

Загрижените за ценностите на своите ученици учители, трябва да се фокусират 

върху:  

1. Подпомагане  на детето да постигне морална независимост. Подкрепяне в  

увереността в му за собствена преценка на добро и лошо, за правилно разпознаване на 

различни ситуации, за точно разграничаване кой каква отговорност носи. На тази 

основа може да се развие негативно отношение към насилието и да се мисли за активно 

действие срещу него, а не само за пасивно наблюдаване. 

2. Обясняване на детето, че трябва нещо да предприеме, да прояви храброст и 

да се опълчи или поне да потърси помощ. Ако само си седи и нищо не прави, 
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насилникът ще си мисли, че всичко е наред, че няма опасност за него. Страничните 

наблюдатели също са потенциални жертви, но само ако насилникът си мисли, че ще му 

се размине безнаказано. 

3. Научаване  на разликата между това да предадеш (да кажеш нещо, което ще 

навлече неприятности на друго дете) и да се довериш на възрастните (да кажеш и с това 

да помогнеш на друго дете да се справи с неприятностите)- чрез примери от 

всекидневието, които показват, че всички постъпки винаги имат последствия – и когато 

говориш  за нещо,  и когато мълчиш за нещо. 

4. Осигуряване на сигурност, която ще позволи на  страничния наблюдател или 

помагача  да прекрати ситуацията, защото няма да се окаже впоследствие в ролята на 

жертва. 

5. Оказване на  добронамерена помощ на жертвата – най-важното в случая е да 

обясните, че не жертвите предизвикват насилниците и че пострадалите не са виновни. 

Връстниците на жертвата трябва да я съветват да потърси помощ от някой възрастен. 

6. Изграждане на емоционална и психологическа бариера у детето да не 

окуражава и да не подкрепя мъчителя. 
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Приложение 5 

                     

      ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ 
                     ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАСИЛИЕ НА ВЪЗРАСТЕН СРЕЩУ УЧЕНИК 

 Незабавно подаване  на сигнал към Дирекция „ Социално подпомагане”, 

Държавна агенция за закрила на детето или МВР от директора на училището/ чл. 

7, ал. 1 и 2/ 

Заб.: Сигнал може да бъде подаден и до тел. 112 , до денонощната Национална 

телефонна линия за деца – тел. 116 111; при кибернасилие и кибертормоз до 

Националния център за безопасен интернет – тел. 124 123 или на сайта- 

www.safenet.bg. 

 Свикване на Координационен механизъм за дете в риск. 

 Извършване на последователни действия съгласно Приложение 3 от Закона за 

закрила на детето /чл. 7, ал 1 и 2/. 

 Разговор с психолог, който прави оценка и изготвя становище. 

 

           Според Координационния механизъм, в случай че сигналът за насилие бъде 

приет от някой от визираните органи за закрила,съгласно чл. 7  от Закона за закрила на 

детето, той е длъжен да уведоми останалите институции до 1 час от регистриране на 

сигнала, включително по телефон и факс. 

           Отговорен социален работник от отдел „ Закрила на детето” извършва проверка 

на сигнала до 24 часа от неговото постъпване. 

           Предприемат се действия от екип от страна на различни специалисти с цел точна 

оценка и съгласувани действия от институциите. 

           Предприемат се мерки за закрила. Ако бъде установен риск за детето, започва 

работа по случай.Изготвя се общ план / отговорен социален работник следи за неговото 

изпълнение/ , който трябва да гарантира в най – голяма степен интереса на засегнатото 

дете.  
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Приложение 6 

 

 

 

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ 

ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАСИЛИЕ НА УЧЕНИК СРЕЩУ ЧЛЕН НА ЕКИПА 

НА ИНСТИТУЦИЯТА 

 

 Незабавно прекратяване на действията от възрастен, който се намира  в близост. 

 Оказване на помощ в случай, че има пострадал/ пострадали. 

 Отделяне на ученика докато се успокои с цел възстановяване на сигурността.  

 Осъществяване на психологическо консултиране. 

 Уведомяване на родител. 

 Дейности за изясняване на ситуацията; оценка на проблема /задължителен 

разговор с психолог,който дава становище за целите на вземането на решение за 

последствията от ПС. 

 Обсъждане на възможните действия и приемане на план за работа с ученика от 

ПС 
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Приложение 5 

 

 

ДНЕВНИК СЪС СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ 

В СУ”ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК 
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№ по 

ред 

Дата Кратко описание на случая (кога 

се е случило, участници и др.) 

Име и подпис на 

служителя, 

регистрирал 

случая 

Предприети 

действия (намеса, 

интервенция) 

Уведомени 

страни 

(институции, 

органи) 

Приключване 

на случая 

(дата, 

длъжностно 

лице, подпис) 

       

       



 

Приложение 7 

 

ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА 

за прилагане на Механизма за противодействие на  

училищния тормоз в СУ”Христо Ботев” 

 

Единните училищни правила са създадени във връзка с прилагане на 

Механизма за противодействие на училищния тормоз в СУ”Христо Ботев”. Те са 

неизменна част от превантивните дейности, които се предприемат на ниво училище. 

Тяхната цел е прилагане на цялостен училищен подход за недопускане на тормоз и 

прояви на насилие сред учениците и бързо и ефективно справяне с проявленията на 

такива. 

Правилата са разработени на базата на: 

 направената оценка и анализирането на проблема, свързан с наличие и 

прояви на тормоз сред учениците; 

 набраните предложения от страна на ръководството на училището, 

класовете, учителите, непедагогическия персонал; 

 сътрудничеството с експерти по проблема, родители и институции/ 

организации, свързани с проблемите на безопасността на децата и тяхното физическо и 

психическо благополучие. 

Правилата съблюдават следните принципи: 

 Нетолериране и нетърпимост на тормоза и насилието. 

 Ангажираност от страна на всички възрастни в училище. 

 Стремеж към формиране и развитие на училищна общност, култура на 

социално компетентно поведение от страна на всички участници в училищния живот и 

взаимно уважение. 

 Строги граници, които индикират неприемливото поведение, водещо към 

прояви на тормоз и насилие и прилагане на съответни мерки при преминаването на тези 

граници. 

Правилата гласят следното: 

1. В СУ „Христо Ботев” всички участници в училищния живот се уважават 

взаимно (ученици, учители, ръководство, родители, непедагогически персонал). 

2. Всички дават най-доброто от себе си, за да поддържат позитивен 

психологически климат и конструктивни отношения в дух на взаимно разбиране, 

сътрудничество и толерантност. 

3. Всички в училище изпълняват съвестно и отговорно своите конкретни 

ангажименти по превенцията и справянето с училищния тормоз и създаването на 

сигурна образователна среда. Те са следните: 

3.1. Задължения на учениците: 

 Учениците изпълняват задълженията си според Правилника за организация 

на дейностите в училището. 
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 Учениците активно участват в изграждането на общоучилищна култура на 

вежливи и толерантни взаимоотношения и допринасят с поведението си за 

изграждането на училищната общност. 

 Учениците не толерират насилието и тормоза и незабавно информират за 

наличие на подобни прояви. 

3.2. Задължения на персонала: 

3.2.1. Училищен координационен съвет: 

 Планира, проследява и координира дейностите за справяне с тормоза на ниво 

училище. Обобщава предложенията на класовете и изготвя общоучилищни ценности, 

правила и последици. 

 Обсъжда и приема процедурите за докладване, регистриране и проследяване 

на случаите на тормоз. 

 Прави мотивирани предложения до директора с цел подобряване на 

работата. 

 Подпомага класните ръководители с материали или консултации със 

специалисти, съдейства за организиране на периодични обучения на учителите по 

темата за насилието. 

 Всяка година извършва оценка на ситуацията в училище чрез различни 

анкети и методики и я представя пред Педагогическия съвет. 

 Съхранява протоколите за докладване на случаи на насилие . 

3.2.2. Класни ръководители: 

 В началото на годината провеждат занятия в часа на класа, посветени на 

тормоза и насилието. С помощта на учениците приемат ценности, правила и последици 

при прояви на насилие. Постерите с приетите ценности, правила и последици се 

поставят на видно място в класната стая. 

 Запознават учениците с процедурата за съобщаване на случаи на тормоз. 

 Реагират при всеки опит за насилие над ученик в клас, съгласно утвърдените 

процедури и приетите правила и последици. 

 Участват в работата на екипа, сформиран по конкретен случай на ученик от 

класа им. 

 Провеждат периодично превантивни занятия по проблемите на тормоза, като 

могат да привличат различни специалисти, напр. от Центъра за превенция на 

насилието, Местната комисия за превенция на противообществени прояви на 

малолетни и непълнолетни и др. Информират учениците за Националната телефонна 

линия за деца 116 111. 

 Информират родителите за дейностите по механизма, както и за приетите 

правила и процедури. Съдействат за включването им в дейностите на ниво училище. 

3.3.3. Учители, които не са класни ръководители: 

 Включват темата за насилието в учебни единици, при които това е възможно. 

 Поощряват и развиват съвместното учене, както и поведение на 

сътрудничество и взаимопомощ. 

 Познават и използват установената система за информиране и съобщаване за 

случаи на тормоз над ученици. 

 Познават правилата и последствията на класа, прилагат ги и изискват от 

учениците да ги прилагат. 
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3.3.4. Дежурни учители: 

 Спазват стриктно утвърдения от директора график за дежурство. 

 Реагират според утвърдените процедури в ситуации на насилие по време на 

дежурството им. 

  Докладват на училищното ръководство, като попълват протокол, отразяващ 

инцидента. 

3.3.5. Помощен персонал: 

 Полагат грижи за предотвратяване на насилнически действия в училищните 

помещения, за които отговарят. 

 Познават основните принципи на действие и ги прилагат – правила, 

последствия, протокол за реагиране на насилие. 

 Не допускат прояви на насилие и съобщават за тях на класен 

ръководител,дежурен учител, директор. 

3.3.6. Ръководство: 

 Ръководството на училището създава необходимите условия и предпоставки 

за изграждане на позитивен психосоциален климат и конструктивни взаимоотношения 

в дух на толерантност, сътрудничество и партньорство. 

 Контролира дейностите по превенция на насилието и тормоза и интервенция 

в случаите на тормоз. 

 Осъществява взаимодействие с извънучилищни институции и организации, 

имащи отношение към проблема. 

 Насърчава и поощрява просоциалното поведение и добрите 

взаимоотношения чрез подходящи форми – грамоти, организиране на конкурси, 

инициативи, форуми, кампании и пр. 

3.3.7. Родители: 

 Провеждат задълбочени разговори по темата за тормоза и насилието със 

своите деца. 

 Следят за признаци на упражнен тормоз и насилие над децата си. 

 Незабавно уведомяват училищните власти, ако станат свидетели на прояви 

на тормоз и насилие. 

 Активно се включват в мероприятията, организирани на ниво клас и на ниво 

училище във връзка с превенцията на тормоза и насилието. 

 Участват в тематични родителски срещи, форуми и други училищни и 

извънучилищни дейности. 

 Отправят предложения и при възможност подпомагат ресурсното 

осигуряване на прилагането на Механизма за противодействие на училищния тормоз. 

4. В СУ„ Христо Ботев” се насърчава взаимодействието между учениците от 

различните класове. Това взаимодействие се осъществява чрез ученическо 

самоуправление, чрез различни форми, базирани на принципа „Връстници обучават 

връстници“, чрез организиране на различни извънкласни инициативи, в които да 

участват малки и големи ученици, да се опознават взаимно и да се повишава степента 

на толерантност и партньорство между тях.  

5. Учителите и непедагогическия персонал системно повишават своята 

квалификация във връзка с превенцията на тормоза и своевременната и адекватна 

интервенция в случаи на такъв. 
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6. В началото на всеки учебен срок се организират общоучилищни срещи с 

представители на ръководството, учители, ученици и родители , на които се анализират 

и хармонизират потребностите и интересите на всички страни в името на сигурността и 

спокойствието на учениците в училище. 

7. В СУ „ Христо Ботев” се създават не само възможности за изява на 

социално компетентното поведение, но и постиженията и добрите практики по 

отношение на неговото проявление се популяризират със съдействието на 

Координационния съвет и на останалите представители на училищната общност  в 

интернет, в училищния вестник „НИЕ”, чрез постери и табла в училище, на училищни 

тържества и чрез други средства. 

8. Училището активно взаимодейства със служби, организации и специалисти 

по проблемите на децата и намира добри партньори и приятели в лицето на: Местната 

комисия за превенция на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, 

Отдел „Закрила на детето“, Център за помагащи специалисти в социалната сфера „ 

Малки стъпки”, гр. Плевен, Център за подкрепа на личностното развитие и др.  

9. За подкрепа и съдействие на семействата и децата във връзка с превенцията 

на тормоза и насилието и интервенцията при прояви на такива, училището насочва към 

подходящи здравни и социални услуги. 
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Приложение 3 към Годишен план на училището 

Утвърден със Заповед № РД-11-10641-773/14.09.2022 г. 

 

 

 

 

ПЛАН 
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО, ПРОВЕЖДАНЕТО И 

ОТЧИТАНЕТО НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА 

ДЕЙНОСТ В СУ”ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ДОЛНИ 

ДЪБНИК, ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

 

I. ЕТАПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:  

1. Анализ на кадровия потенциал 

2. Проучване на потребности от обучение и квалификация. 

3. Определяне на приоритетите за обучение и квалификация. 

4. Планиране на обучението. 

5. Финансово осигуряване на обучението. 

6. Организиране и провеждане на обучението. 

7. Анализ и оценка на ефективността на обучението. 

 

II. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ КВАЛИФИКАЦИЯ 

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ  КОЛЕКТИВ 

През учебната 2021/2022 г. планираните дейности по квалификация на 

педагогическия персонал са до голяма степен успешно осъществени. 

Квалификационната дейност е проведена ефективно в рамките на разполагаемите 

средства. За календарната 2022 година са определени 1.2  % от утвърдените средства по 

§1 „Фонд работна заплата" от бюджета на училището, съгласно чл. 35 от КТД.  

Квалификационната дейност през тази епидемична учебна година премина през 

непрекъснато променящи се условия, при които се осъществяваше присъствено 

обучение до ноември 2021 г.,  редуване на присъствено обучение и ОРЕС до началото 

на втория учебен срок за определени класове. Дистанционното обучение постави 

учителите от СУ „ Христо Ботев“ пред необичайни предизвикателства, с които те се 

справиха повече от успешно и доказаха, че самоусъвършенстването е основния начин 

за надграждане и придобиване на знания и умения и квалификация. 

Квалификационната дейност е осъзната като необходимост  от педагогическия 

екип, който прилага съвременна методика на преподаване. Една от възможностите за 
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самоусъвършенстване и по-добра методическа подготовка е споделянето на умения, 

методи и технологии в урочната дейност. През тази 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.  

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 неимоверно именно поради работата в условия на дистанционно обучение. 

 

Потребностите обосновават темите на семинарите и тренингите за 

извънучилищна квалификация и дейностите, включени във вътрешноучилищната 

квалификация. Идентифицирането на потребностите се осъществява чрез провеждане 

на  анкети с цел проучване на потребностите и желанията за квалификационна дейност, 

обсъждат се на заседания на методическите обединения. След провеждането на 

анкетите, в които учителите обявяват своите предпочитания и при обработка на 

данните могат да се направят следните изводи: 

1. Основните направления за квалификационна дейност за учебната 2022/2023 

година, по които учителите желаят да повишат знанията, уменията и компетентностите 

си са: 

  знания и умения за прилагане на ИКТ в обучението (работа със 

специализиран софтуер за конкретния учебен предмет); 

 знания и умения за работа с платформи за дистанционно обучение; 

 знания и умения за прилагане на интерактивни и иновативни методи на 

работа по конкретна учебна дисциплини; 

 провеждане на обучения с практическа насоченост - решаване на казуси и 

разработване на уроци с практически дейности и симулации; провеждане на 

обучения, свързани с облачни технологии и използване на 

мултидисциплинарния подход в обучението и бинарни уроци като 

иновация; 

 създаване на позитивен психоклимат в класната стая и мотивиране на 

екипност сред учениците и учителите; 

 умения за справяне на стреса на работното място. 

 

2. Предпочитани форми за обучения са: 

 тренинги и практикуми; 

 интерактивни обучения; уебинари; 

 споделяне на положителен опит, обсъждане на добри практики и открити 

уроци; 

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 
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работата по квалификацията се обсъждат и отчитат на заседанията на Педагогическия 

съвет. 

1. Дефицити на квалификационната дейност в училището: 

 Владеенето на модерни и алтернативни практики на преподаване, които 

предполагат учителите да имат медиаторна функция; 

 Подкрепата на родителската общност за демократизиране на учебния 

процес; 

 Техники за намаляване на стреса на учителите и използването на 

нестандартни форми и методи в учебната дейност; 

 Мотивацията на педагогическите кадри за професионално 

усъвършенстване и активност при прилагането на иновативни практики: 

  Изборът на лектори, чиито курсове са с практическа насоченост;  

 Затруднения при провеждане на квалификационните дейности - когато 

обученията са в учебно време и се налага повече учители да участват, много 

трудно се осъществява заместването им. 

2. ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ: 

2.1. Самоусъвършенстване чрез вътрешноинституционална  система за 

квалификация. 

Квалификацията на педагогическите специалисти на училищно ниво се 

осъществява в съответствие с политики и приоритети, определени в стратегията за 

развитието, с установените потребности за повишаване на квалификацията на 

педагогическите специалисти, включително като резултат от процеса на атестиране, 

при отчитане и на годишните средства за квалификация и възможностите за участие в 

международни и национални програми и проекти. 

2.1.1. Индивидуално: 

Учителите трябва да се стремят да повишават своята професионална 

компетентност с цел: 

 приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на 

ученическите знанията и разчупване на стереотипните форми на преподаване; 

  висока ефективност на обучението и рационално използване на ресурсите в 

Националния образователен портал и други on-line платформи; 

  разширяване използването на проектно базираното обучение с оглед да 

подготви учениците за живота - този метод като средство за обучение и 

самообучение позволява да се повишава качеството и ефективността на 

усвояване на практико-приложни знания и насърчава екипната работа. 

2.1.2. По предмети: 

 Засилване работата по утвърждаването на методическите обединения като 

действена форма за: 

-  обсъждане на текущи проблеми, свързани с методиката на преподаване; 

-  въвеждане на ново учебно съдържание и новости в съответната научна 

област;  

- обсъждане и решаване на проблеми, свързани с организацията и 

реализацията на възпитателната работа в училище, ръководството на 
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класовете, прибиране и задържане на учениците в училище, безопасността 

на децата. 

  създаване на система за съхраняване на документацията на методическите 

обединения. 

2.1.3. Училищно ниво: 

 Създаване на условия за стриктно спазване на ДОС и функциониране на 

училището в съответствие с нормативните изисквания чрез  обучение и 

самообучение за по-добро равнище на владеене и прилагане на ДОС от 

педагогическия персонал; 

 Изграждане на училищна информационна система, включваща: 

- училищен регистър за квалификацията на педагогическите специалисти; 

- училищен архив с всички материали, свързани с темите и формите на 

проведените квалификационни дейности.  

2.2. Самоусъвършенстване чрез извънинституционална квалификационна 

дейност.  

Квалификацията на педагогическите специалисти се осъществява в съответствие 

с изискванията на ЗПУО и Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

2.2.1. Включване на педагогическите специалисти във форми на индивидуална 

квалификация, а именно: 

 професионална педагогическа специализация; 

 специализация в конкретна научна област; 

 комплексен, тематичен и друг вид курс. 

2.2.2. Повишаване на квалификацията чрез образователни организации с 

педагогически, медицински и психологически направления. 

2.2.3. Обогатяване на квалификационната информация, чрез създаване на 

връзки и контакти между педагозите и останалите структури на образователната 

система на местно, регионално и национално ниво. 

2.3. Оптимизиране на училищната среда и организационната култура в 

училището чрез: 

 текуща поддръжка на МТБ и хигиената; 

 оптимизиране на интериора на класните стаи и кабинетите с цел 

естетизация, функционалност и познавателно-възпитателно въздействие; 

 диагностика на проблеми в отношенията между основните групи в 

училищната общност, формулиране и прилагане на корекционни мерки. 

3. ЗАДАЧИ. 

3.1. Да се актуализира и усъвършенства системата за квалификационна дейност 

в училище. 

3.2. Да се стимулират учителите за самоподготовка и усъвършенстване чрез 

обмяна на педагогически опит и добри практики. 

3.3. Да се създадат условия за делова атмосфера на откритост и гласност при 

постигане на успехи или при поява на трудности и проблеми. 

3.4. Чрез квалификационната дейност в училище да се съдейства за успешното 

усвояване на учебното съдържание по предмети. 
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3.5. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване чрез 

стимулиране професионалните изяви на учителите. 

3.6. Квалификационната дейност да изгради умения у педагозите да мотивират 

учениците за придобиване на трайни знания и умения чрез разнообразни форми за 

проверка, оценка и публична изява на знанията и уменията. 

3.7. Квалификационната дейност да е практическо приложение на изискването за 

учене през целия живот на членовете на училищния екип. 

3.8 Да се подпомага  работата на класните ръководители за изграждане на 

социални и граждански умения, инициативност, предприемачество и толерантност към 

културните различия, извършване на доброволческа дейност сред учащите се. 

4. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

4.1. Административното ръководство. 

4.2. Методическите обединения на учителите в СУ „Христо Ботев", гр.Долни 

Дъбник, през учебната 2022/2023  година са, както следва: 

 на учителите по Български език и литература; 

  на учителите по изкуствата; 

 на учителите по чужд език; 

 на учителите по математика, компютърно моделиране и информационни 

технологии; 

 на учителите по ОНГОР и ПНЕ; 

 на класните ръководители. 

4.3.  Председатели и членове на постоянни училищни комисии. 

5. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ: 

 Нормативно установени и споделени ясни правила, гарантиращи доверие и 

уважение между участниците; 

 Осигуряване на достъп до информация на учителите, необходима за 

дейността им; 

 Сътрудничество между методическите обединения и предметните групи в 

методическите обединения за постигане на стратегическите цели знания, 

умения и компетентности; 

 Надеждна подкрепа на учителя за постигане на високи учебни резултати и 

хармонично личностно и професионално израстване; 

 Ефективност и ефикасност в планирането на индивидуалното професионално 

развитие; 

 Дейността за професионално усъвършенстване на педагогическите кадри да 

бъде съобразена с конкретните индивидуални потребности на учителите и да 

бъде насочена към: 

- Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и 

създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на 

учителите. 

- Усъвършенстване на професионалните умения, нагласи и ценности. 

- Постигане на положителни промени в личността на учениците и 

овладяване на трайни знания, умения и навици. 
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- Диференцирано заплащане на труда - стимул за високо качество при 

изпълнението на всички училищни дейности, обвързани с резултатите 

на учениците. 

- Кариерно развитие и прилагането му в училище. 

 По пълна синхронизация с Програмата за развитие на образованието, науката 

и младежките политики в Република България, респективно с НП 

„Квалификация”, с изискванията на европейските документи и изследвания – 

установените пропуски (напр. TALIS) и посочените приоритетни области, с 

дейностите от Плановете към различните национални стратегии, които могат 

да се осъществяват като квалификационни форми и са приложими за 

образователната институция. 

6. КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ: 

Директор - 1 

Главен учител -1 

Старши учител - 9 

Учител – 2 

Старши учител в ГЦОУД – 1 

Учител в ГЦОУД – 1 

Старши ресурсен учител - 1 

Професионално квалификационна степен 

V ПКС – 4  : ІV ПКС- 1 : ІІ ПКС- 2 

7. МЕТОДИЧЕСКИ ТЕМИ НА НИВО ОБРАЗОВАТЕЛНА 

ИНСТИТУЦИЯ: 

7.1. Иновативни техники на преподаване 

7.2. Индивидуална работа с учениците със специални образователни 

потребности, съгласно Училищните правила и механизъм за Обща 

подкрепа 

7.3. Съвременни интерактивни техники и приложението им в обучението. 

7.4. Новости във формата и критериите за оценяване на изпитните формати 

– ДЗИ, НВО 

7.5. Актуализациите на нормативните документи в сферата на 

образованието 

7.6. Прилагане на системата за наставничество в училище 

7.7. Работа с програмен продукт за атестирането на учителите и 

диференцираното заплащане на учителския труд. 

ОРГАНИЗАЦИОННИ НАПРАВЛЕНИЯ, ЧРЕЗ КОИТО СЕ 

ОСЪЩЕСТВЯВА КВАЛИФИКАЦИЯТА: 

1. Тематични педагогически съвети. 

2. Повишаване професионалните компетентности на педагогическите кадри. 

 работа в методическите обединения; 

 подобряване на професионалните умения; 

 обобщаване и разпространение на опит; 

 работа с различни образователни институции; 

 работа с млади, новоназначени педагогически кадри; 
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3. Приемственост между различните етапи на образованието. 

ОСНОВНИ ФОРМИ, ИЗБРАНИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ: 

 При тематични педагогически съвети – семинар, кръгла маса, дискусия и др.; 

 За повишаване професионалните компетентности на педагогическите кадри – 

работни срещи, дискусия, участие в семинари, практикуми и тренинги, 

майсторски клас, посещение на уроци, открити уроци, организиране на 

конкурси, провеждане на консултации, онлайн обучения, уебинари, 

педагогически специализации, курсове за подготовка и защита на 

професионално-квалификационна степен; споделяне на добри педагогически 

практики; обучения по проекти на национални или европейски програми. 
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ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

1. Раздел: Информационно-методическо обезпечаване 

№ Съдържание на дейността Срок/ 

период на 

провеждане 

Отговорник/ци 

 

Очакван резултат 

Количествен 

(брой или %) 

Качествен 

 

1 Създаване на информационна банка от резултатите от целево 

проучване на  педагогическите специалисти. 

Септември 

2022 г. 

Председател на 

комисия 

1 Създадена 

информационна 

банка 

2 Изработване и попълване на индивидуална карта за квалификация 

през учебната година.  

Юни 

2023 г. 

Всички 

педагогически 

кадри 

17 Създаден класъор 

с индивидуални 

карти за 

квалификация 

през учебната 

година. 

3 Създаване на електронен регистър за обучителни материали – от 

обучения на извънинституционално ниво, разработени от 

педагогическите специалисти, от ученици. 

През 

учебната 

година 

Д. Савова 1 Създаден 

електронен 

регистър 

4 Създаване на информационна банка – от постъпващи предложения 

за квалификации на различно ниво. 

През 

учебната 

година 

Ани Илиянова 1 Създадена 

информационна 

банка 

5. Изготвяне на обобщена информация за участието в 

квалификационни форми 

Юни- юли 

2023 г. 

Д. Савова 1 Изготвена 

обобщена 

информация 
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2. Раздел: Повишаване професионалните компетентности на педагогическите кадри 

2.1. Повишаване на професионалните умения чрез квалификации 

№ Съдържание на дейността Срок/ период на 

провеждане 

Участници Организационно 

направление/ 

форма, чрез 

която се 

реализира 

Очакван резултат 

Количествен 

(брой или %) 

Качествен 

 

1 Избор на тема за самообразование на 

педагогическите кадри 

М. Септември 2022 г. Председатели 

на МО 

анкетиране 1 Определяне 

основните теми  

2 Самообразование на педагогическите 

кадри по избрана тема за 

самообразование 

През учебната година Всички 

педагогически 

кадри 

Чрез заложените 

основни форми в 

плана на 

комисията 

17 Повишаване 

нивото на 

компетентност 

по заложените 

теми 

3 Повишаване на квалификацията, чрез 

участие в институционални и извън 

институционални форми (вкл. 

дистанционни, онлайн) 

По тематичния план за 

квалификация на 

училището и на МО 

Желаещите 

педагогически 

кадри 

институционални 

и извън 

институционални 

форми 

            17 Повишаване 

нивото на 

компетентност 

 

2. 2. Обобщаване и разпространяване на опит 

№ Съдържание на дейността Срок/ Период на 

провеждане 

Участници 

или 

отговорник 

Организацио

нно 

направление/ 

форма, чрез 

която се 

реализира 

Очакван резултат 

Количествен (брой 

или %) 

Качествен 

 

1 Анализ на квалификационната работа В края на първи учебен 

срок и в края на учебната 

година 

Председател на 

комисия 

Педагогически 

съвет 

2 Отчет-анализ 
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2 Представяне на информация по 

определени теми (с методическа  

насоченост) 

През учебната година Определени 

учители/ 

учители на 

ГЦОУД, 

работещи по 

теми 

Тематични 

педагогически 

съвети 

Според тематичния 

план на комисията 

Повишаване 

нивото на 

компетентност 

3 Провеждане на майсторски клас, 

открити уроци, кръгли маси, училищни 

конкурси за педагогическите 

специалисти 

През учебната година Определени 

учители/ 

учители на 

ГЦОУД, 

работещи по 

теми 

Чрез 

заложените 

основни 

форми в плана 

на комисията 

Според тематичния 

план на комисията 

Повишаване 

нивото на 

компетентност 

4. Участие в професионални конкурси, 

конференции 

През учебната година Определени 

учители/ 

учители на 

ГЦОУД, 

работещи по 

теми 

Чрез 

заложените 

основни 

форми в плана 

на комисията 

Според тематичния 

план на комисията 

Повишаване 

нивото на 

компетентност 

5. Представяне на информация от участие 

в квалификации на различно ниво 

През учебната година Съответни 

участници 

Педагогически 

съвети 

Според тематичния 

план на комисията 

Повишаване 

нивото на 

компетентност 

6. Разпространяване на опит чрез 

осъществяване на съвместни 

квалификационни дейности с 

педагогически колективи на други 

училища и образователни институции. 

 

 

 

През учебната година Съответни 

участници 

Чрез 

заложените 

основни 

форми в плана 

на комисията 

Според тематичния 

план на комисията 

Повишаване 

нивото на 

компетентност 
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2. 3. Методически обединения.  

Задачи: развитие на интересите и творческия потенциал на учителите/ учители на ГЦОУД. Практическо изучаване на въпроси, явяващи се 

проблемни за определени групи педагози. Организация и координация на методическата работа. 

Провеждане на: 

2.3.1. тематични методически семинари – веднъж на учебен срок 

2.3.2. методически сбирки/ заседания – съгласно плановете на МО 

 

 

 

2.4. Работа с млади, новоназначени педагогически кадри 

№ Съдържание на дейността Срок/ период 

на 

провеждане 

Отговорник/ци Организационно 

направление/ 

форма 

Очакван резултат 

Количествен 

(брой или %) 

Качествен 

 

1 Съставяне на план за работа с младите/ 

новоназначените/ педагогически кадри 

м. Септември Главен учител Работна среща 1 Изработен план 

2 Подпомагане за изработване на 

съответна документация, програми 

м. Септември Главен учител Работна среща 1 Изработена 

съответна 

документация 

3 Подобряване на уменията и 

професионалното израстване на 

младите /новоназначени/ 

педагогически кадри: 

- посещение на уроци; 

- участие в работата на МО, в 

различни квалификации 

През учебната 

година 

Главен учител Чрез заложените 

основни форми в 

плана на 

комисията 

Според 

тематичния план 

на комисията 

Повишаване 

нивото на 

компетентност на 

новоназначените 

педагози 
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3. Приемственост между различните етапи на образованието 

№ Съдържание на дейността/ тема Срок/ период на 

провеждане 

Отговорник/ц

и 

 

Организационно 

направление/ 

форма 

Очакван резултат 

Количествен 

(брой или %) 

Качествен 

 

1 Адаптацията на учениците в 5 клас септември Класните 

ръководители 

Работни срещи и 

дискусии с 

учителите от НУ 

Според 

тематичния 

план на 

комисията 

Повишаване 

нивото на 

компетентност на 

новоназначените 

педагози 

2 Открити уроци в рамките на съответната 

приемственост 

През учебната 

година 

Класните 

ръководители 

Открити уроци Според 

тематичния 

план на 

комисията 

Повишаване 

нивото на 

компетентност на 

новоназначените 

педагози 
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ТЕМАТИЧЕН ПЛАН 
 

А. Вътрешноинституционална квалификационна дейност:  

 

№ Тема Форма Срок Обучаващ  

Времетрае

не/брой 

акад.часа 

Брой 

участници 

1 Заседания на 

МО  

 Обсъждане на 

учебните 

програми за 

профилирано 

обучение в 

11,12 клас за 

задължителни и 

избираеми 

модули 

Работни 

срещи 

Септември 

2022 г. 

Председатели на МО 1 17 

2 Осъществяване 

на връзка и 

работна среща 

за съвместно 

сътрудничествo

и обмяна на 

опит, 

институционал

ни форми на 

квалификация с 

други училища  

Работна 

среща 

Септември 

2022 г. 

Главен учител 1 17 

3 Училищна база 

данни, 

електронен 

дневник, работа 

с НЕИСПУО 

Практикум Октомври 

 

Директор 1 17  ПС 

1 ЗАС 

4 Вътрешноинсти

туционална 

квалификация - 

обсъждане на 

учебно 

изпитните 

програми за 

ДЗИ и НВО -

2023 година 

Работни 

срещи 

Ноември- 

април 22-

2023 год. 

Председатели на МО 3 17 
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№ Тема Форма Срок Обучаващ  

Времетрае

не/брой 

акад.часа 

Брой 

участници 

 

5 

Разработване на 

примерни 

тестове по 

новите 

програми за 

профилирано 

обучение за 

ДЗИ  

Практикум Февруари- 

март 2023 

г. 

Педагогически 

специалисти – 

преподаватели в 12 

клас 

2 17 

6 Приложения за 

създаване на 

електронно 

интерактивно 

съдържание 

Обмяна на 

опит 

Декември 

2022 г. 

Учители ИТ 2 17 

7 Обсъждане на 

нивото на 

усвояване на 

компетентности

те по 

методически 

обединения 

Работни 

срещи в МО 

Три пъти 

през 

учебната  

година 

Председатели на МО 1 17 

8 Разработване 

на 

индивидуални 

задания за 

ученици със 

СОП, съгласно 

механизмите за 

Обща подкрепа 

Работни 

срещи - 

практикуми 

Септември 

октомври  

Ресурсен учител 

Координатор 

2 17 

9 Иновативни 

модели за 

оценяване на 

постиженията 

на учениците - 

онлайн 

приложения и 

платформи 

Дискусия Януари 

 

Директор 1 17 

11 Обсъждане на 

добри практики 

между СУ“ 

Христо Ботев“ 

и училища от 

Тренинг Декември  учители 1 17  
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№ Тема Форма Срок Обучаващ  

Времетрае

не/брой 

акад.часа 

Брой 

участници 

община Долни 

Дъбник 

12 Иновации в 

образованието 

Дизайн 

мислене в 

образованието 

семинар Октомври Десислава Гешева 1 17 

13 Педагогически 

стратегии за 

превенция на 

отпадането на 

ученици от 

училище. 

тренинг Декември  Главен учител 

Координатор  

2 17 

14 Мултидисци-

плинарният 

подход в 

обучението - 

бинарните 

уроци - 

възможност за 

творчество 

Открити 

уроци 

Март - 

април 

Председатели на МО 4 17 

15 Оптимизиране 

на учебния 

процес чрез 

диалог между 

учители и 

родители. 

семинар Октомври - 

февруари 

Председатели на МО 2 17 

16 Кариерното 

развитие на 

учениците. 

дискусия Април  

 

Председател на МО- 

класни ръководители 

1 7 

17 Държавни 

зрелостни 

изпити-12 клас 

и национално 

външно 

оценяване в 7 и 

10 клас- 

инструкции и 

технология 

тренинг Май-юни Директор 1 17 
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Б. Външноинституционална квалификационна дейност 

 

№ Тема  Форма 
Обучителна 

организация 
Срок 

Брой 

участници 

1. Осъществяване на 

контакти със звена за 

следдипломна 

квалификация на 

педагогическите кадри 

към ВУЗ и с 

Департаменти за 

усъвършенстване на 

учители и мотивиране 

на учителите за 

придобиване на ПКС. 

семинари МОН 

ДИУУ 

НИ 

постоянен 17 

2. Проверка и оценка на 

НВО и ДЗИ 

обучителен 

тренинг 

МОН постоянен 1 

3. Поддържаща 

квалификация по БДП 

Обучителен 

семинар 

РУО През 

учебната 

година 

4 

4 Здравословни и 

безопасни условия на 

труд 

Обучителен 

семинар 

Инспекция по 

труда 

През 

учебната 

година 

3 

5. Съвременни 

интерактивни техники 

и приложението им в 

обучението. 

Обучителен 

тренинг 

Външна 

организация 

През 

учебната 

година 

17 

6. Иновации в 

образованието 

Обучителен 

тренинг 

РААБЕ 

България ООД 

или друга 

външна 

институция 

през 

учебната 

година 

17 

7. Онлайн семинари и 

уебинари ,представящи  

новите възможности и 

компетентности в 

новите учебници и 

помагала за 11 и 12 

клас – втори 

гимназиален етап 

Уебинари Издателства през 

учебната 

година 

12 

11 Внедряване и 

използване на ИКТ 

ресурси в обучението 

тренинг РААБЕ или 

друга външна 

институция 

През 

учебната 

година 

17 
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№ Тема  Форма 
Обучителна 

организация 
Срок 

Брой 

участници 

12 
Работа на учителите с 

деца със СОП 

тренинг Външна 

институция 

През 

учебната 

година 

2 

14 Системи и платформи 

за обучение от 

разстояние в 

електронна среда 

Обучителен 

тренинг 

Външна 

институция 

През 

учебната 

година 

17 

15 Атестиране на 

педагогическите 

специалисти 

Обучителен 

тренинг 

Външна 

институция 

През 

учебната 

година 

17 

16 Включване на 

непедагогическите 

специалисти в 

обучения, свързани с 

пряката им дейност 

Обучителен 

семинар 

Външна 

институция 

През 

учебната 

година 

3 

 

Приложение към плана за квалификационна дейност:  

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за 

финансова подкрепа 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ. 

Дейностите по изпълнение на Плана за квалификационна дейност се 

организират от Училищна комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ани Илиянова Димитрова 

ЧЛЕНОВЕ: Малинка Денчева Йорданова 

Ваня Маринова Гетова 

Деница Борисова Савова 

Лиляна Георгиева Добрева 

 

Планът за квалификационната дейност е приет на заседание на Педагогическия 

съвет, Протокол № РД-4-24/14.09.2022 г. 

 

Планът за квалификационна дейност  е отворен и може да търпи корекции и 

допълнения през учебната година, поради постъпващи нови идеи и  предложения за 

квалификация!!! 
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ПРАВИЛА 
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА 

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И ЗА 

ОТЧИТАНЕТО НА УЧАСТИЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В 

ПРЕДЛАГАНИТЕ ФОРМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА 

 

За организирането и провеждането на вътрешноинституционалната 

квалификация и за отчитането на участието на педагогическите специалисти в 

предлаганите форми за повишаване на квалификацията 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:  

1.1. Този документ определя правилата за организирането и провеждането на 

квалификационната дейност и за отчитането на участието на педагогическите 

специалисти в предлаганите форми за повишаване на квалификацията.  

1.2. Правилата включват механизъм за финансова подкрепа на участниците иа 

определят начина, реда и финансирането на квалификацията на персонала.  

1.3. Педагогическият и непедагогическият персонал на СУ ”Христо Ботев”, гр. 

Долни Дъбник има право да повишава образованието и професионалната си 

квалификация и 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. 

2. УЧАСТНИЦИ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:   

2.1. Педагогически персонал.  

2.2. Непедагогически персонал.  

3. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В 

КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:  

3.1. Дейностите по изпълнение на Плана за квалификационна дейност се 

организират от Училищната комисия. 

3.2.Квалификационната дейност в училище  да  се  осъществява въз основа на: 

1. ЗУПО. 

2. Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

 3. Кодекс на  труда. 

4. Колективен трудов договор 

 5. Плана за квалификационна дейност на училището, който се изготвя в 

началото на всяка учебна година и се приема на заседание на ПС.  

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

 
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. „Христо Янчев” №58 

тел.: Директор: 06514/20-47, 0879548700, канцелария: 06514/22-31,  

e-mail: sou_dabnik@abv.bg; Web: www.soudabnik.com 
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3.3.1. да осигури съответствие между социалната практика, образователната 

система и равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри;  

3.3.2. да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на 

педагогическите кадри и за тяхното професионално развитие.  

3.4. Квалификационната дейност на регионално и национално равнище се 

реализира със съдействието на РУО - Плевен, университети, колежи, квалификационни 

институции, центрове за продължаващо обучение, неправителствени организации, 

участие в проекти и програми за квалификационни дейности.  

3.5. Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват 

педагогически кадри, които работят в училището.  

3.6. Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване 

на квалификацията:  

3.6.1. по собствено желание;  

3.6.2. по препоръка на директора;  

3.6.3. по препоръка на експерти от РУО - Плевен и МОН, респ. експерти по 

съответната област. 

3.6.4. по национални и/ или международни програми, проекти  

3.7. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията 

(трудово-правни, финансови и др.) се договарят между педагогическите кадри и 

директора на училището по реда на чл. 234 от Кодекса на труда и в съответствие с 

ЗУПО, Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти.  

3.8. 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.  

3.9. Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията следва да се 

включват педагогически кадри които 

3.9.1. преподават по учебни предмети или направления, за които са въведени 

нови държавни образователни изисквания;  

3.9.2. заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на народната 

просвета;  

3.9.3. преминават на нова педагогическа длъжност;  

3.9.4. заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си стаж по 

специалността за повече от три учебни години.  

3.10. Педагогическият специалисти или непедагогическият служител, желаещ да 

участва в квалификационни форми, заявява това (писмено или устно) до Директора на 

образователната институция. 

3.11. В случаите, когато броят на заявилите желание е голям, директорът и 

председателят на комисията по квалификация могат да извършват подбор на 

желаещите в зависимост от:  

 необходимостта от обучение за съответния преподавател/ служител; 

 предпоставките за прилагане на наученото в дейността на образователната 

институция; 
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3.12. При равни условия с предимство се ползва педагогическият специалист, 

който през последната година е посетил по – малко квалификационни форми или е от 

изключителна необходимост обучението за него във връзка с приложението за работа. 

3.13. При завръщане от квалификационна форма, участникът представя на ЗАС 

отчетните финансови документи и получено удостоверение 

3.14. Участниците в извънинституционални квалификационни дейности са 

длъжни да запознаят педагогическият колектив със съдържанието на обучението (ако 

новостите засягат цялостния образователен процес), на работна среща на МО ( ако 

новостите засягат само отделни учебни предмети). 

3.15. Извършване на годишен анализ. Всеки педагогически специалист 

представя на председателя на комисията: 

 попълнената индивидуална квалификационна карта 

 кратък анализ на резултатите от участието си в квалификационните форми 

(къде е приложено) 

 предложения за теми за квалификации през следващата учебна година, както 

и предложения за актуализиране на правила, механизъм за квалификация 

 Анализират се получените резултати от квалификационната дейност пред 

Педагогическия съвет. 

 Свързват се получените резултати с диференцираното заплащане на 

педагогическите кадри. 

4. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В 

КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:  

4.1. Непедагогическият персонал има право да повишава образованието и  

професионалната си квалификация и да получава информация за възможностите за 

повишаване на професионалната си квалификация.  

4.2. Квалификационната дейност се реализира със съдействието на РУО - 

Плевен, университети, колежи, квалификационни институции, центрове за 

продължаващо обучение, неправителствени организации, участие в проекти и програми 

за квалификационни дейности.  

4.3. Непедагогическите кадри се включват във форми за повишаване на 

образованието и квалификацията си: 

4.3.1. по собствено желание;  

4.3.2. по препоръка на директора на училището;  

4.3.3. по препоръка на експерти от съответната област.  

4.4. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията 

(трудово-правни, финансови и др.) се договарят между непедагогическите кадри и 

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

5. МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА ЗА УЧАСТИЕ В 

КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ. 

5.1. Педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни 

степени, имат право да ръководят дейности за повишаване на квалификацията на 

училищно равнище  

5.2. На педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни 

степени, се признава по-високо професионално равнище при оценяването и 
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заплащането на труда по ред, определен в нормативни актове и/ или чрез вътрешните 

правила на образователната институция.  

5.3. Стимулиране на професионално изявените служители през годината чрез 

подходящи отличия.  

5.4. Възможност за кариерното развитие.  

5.5.  Диференцирано заплащане за по-високо образование и квалификация  

6. ПРАВИЛА ЗА ОТЧЕТНОСТ 

6.1 С цел да се осигури прозрачна процедура, комисията по квалификация 

изготвя отчети по тримесечие. Разходването на средствата за квалификация се отчита 

заедно с изпълнението на бюджета на училището за всяко тримесечие. 

6.2 Отчетът се изготвя в писмена форма и задължително е подписан от 

счетоводителя и директора и се съхранява в документацията на комисията в 

училището. 

6.3 Отчета за проведените дейности, свързани с квалификацията се изготвя в 

следния вид: 

№ Име на участника Обучаваща 

организация 

Време и място 

Брой 

кредити 

/ако има/ 

Ефективност Цена 

1      

2      

..      

     Обща сума: 

 

 

Брой учители в училището:……. 

Брой участници в квалификация:………     Участници с два и повече кредити:….                 

Брой учители, неосъществили квалификация:…… 

 

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА:  

6.1. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка 

календарна година и са в размер на 1,2  % от годишните средства за работна заплата на 

педагогическия персонал, съгласно чл. 35 от КТД за системата на народната просвета, 

както и от собствени приходи, дарения или чрез съфинансиране. 

6.2. Вътрешноинституционалната квалификационна дейност се финансира от 

бюджета на училището.   

6.3. Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява 

в рамките на бюджета на училището, дарения по волята на дарителя, средства от 

проекти и програми за квалификационна дейност и др.  

6.4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител 

надвишава финансовият лимит за квалификация в училището, финансирането става с 

лично участие на служителя.  

6.5. При наличие на изявено желание от определен учител за участие в 

квалификационен курс на собствени разноски, след съгласуване с директора на 

училището, да му се предоставя тази възможност.  
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6.6. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално-

квалификационна степен се заплащат от учителите.   

6.7. Изцяло се финансират от бюджета на образователната институция следните 

форми за повишаване на квалификацията: 

 свързани с иновационни методи на преподаване; 

 обхващащи подготовка по ново учебно съдържание; 

 организирани от образователната институция; 

 организирани от РУО; 

6.8. Средствата за квалификация на педагогическите кадри могат да бъдат 

използвани, както индивидуално от всеки, така и за екипно (групови) квалификационни 

форми, за което е направено обсъждане на педагогически съвет. 

6.9. В случаите, когато даден педагогически специалист не участва в нито една 

квалификационна форма, по негово нежелание (на различно равнище, индивидуално 

или екипно), то средствата, предвидени за квалификацията му се използват за 

квалификацията на останалите членове от колектива. 



 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. „Христо Янчев” №58 

тел.: Директор: 06514/20-47, 0879548700, канцелария: 06514/22-31, e-mail: subotev@soudabnik.com 

 
Приложение 4 към Годишен план на училището 

Утвърден със Заповед № РД-11-10641-773/14.09.2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
НА КОМИСИЯТА ЗА КУЛТУРНА И СПОРТНА ДЕЙНОСТ 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 
 

 

 

І. ЦЕЛИ : 

1. Повишаване участието на учениците в културните дейности и потреблението 

на културни продукти и услуги. 

2. Обогатяване възможностите за взаимодействие със съвременните изкуства. 

3. Физическото възпитание и спорта, здравословният начин на живот са 

фактори, които адаптират младите хора към новите условия на живот, като се 

противопоставят на непрекъснато усложняващата се здравословна и екологична 

обстановка. 

4. Укрепване здравето на учениците, повишаване тяхната работоспособност и 

активност, развиване на основните качества, способстващи за разширяване на 

двигателната култура и умствената активност. 

5. Да се създаде траен интерес към спортните игри и индивидуалните спортове, 

като се формират и развиват специфични за тези спортове двигателни навици и умения. 

ІІ. ЗАДАЧИ: 

1. Да се организират участия на учениците от училището в концерти, конкурси и 

фестивали в общината и областта. 

2. Да се организират посещения на театрални постановки. 

3. Всеки ученик, независимо от неговия пол, възраст, етнически произход или 

социален статус да има достъп до разнообразни културни продукти и услуги. 

4. Всеки ученик да развива потенциала си чрез активно участие в творчески 

дейности, включително във виртуалното пространство. 

5. Да се реализират програми и инициативи, включващи участието на ученици в 

спортни дейности, вътрешно-училищни, общински и областни състезания. 

6. Обхващане на учениците и стимулиране на интереса и търсенето на 

занимания с физически упражнения. 



7. Да се поддържа готовност да се осъществяват предвидените дейности онлайн 

при преминаване в електронно обучение. 

ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ЗАДАЧИТЕ: 

 

1. Спортни дейности: 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на  

проявите 

Равнище и етап Срокове за 

провеждане 

Организатори 

1. Ученически игри: 

- баскетбол момчета V – VІ 

клас 

- баскетбол момчета VІІ – VІІІ 

клас 

- футбол момчета V и  VІ  клас 

срещу VІІ и VІІІ клас 

- волейбол  момичета 

Вътрешно-

училищни 

м. март, април М Михайлов 

2. Ученически спортни 

състезания – пролетен  кръг 

- баскетбол момчета 

- футбол момчета 

- волейбол  момичета 

Общинско ниво 

 

м. април, май М. Михайлов 

 

2. Културни дейности: 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на  

проявите 

Равнище и 

етап 

Срокове за 

провеждане 

Организатори 

1. ЮНЕСКО включва 300-

годишнината от рождението на 

Отец Паисий Хилендарски (1722) 

в списъка с бележитите 

годишнини. 

Училищно 

ниво 

м. септември 

 

МО   БЕЛ 

2. Отбелязване Деня на народните 

будители. 

Училищно 

ниво 

м. ноември М. Йорданова 

 

3. Презентиране „Денят  на 

християнското семейство – 

традиции, обредност ”. 

Училищно 

ниво 

м. ноември А. Илиянова 

4. 8.11.- Европейски ден на 

здравословното хранене. 

Училищно 

ниво 

м. ноември Учител по биология 

5. 25 декември – 80 години от 

рождението на Йордан Йорданов, 

поет и журналист. 

Училищно 

ниво 

м. декември МО   БЕЛ 

6. Организиране на художествена 

изложба – базар „Български 

коледни обичаи и традиции”. 

Училищно 

ниво 

м. декември Учителите по 

изобразително 

изкуство и технологии  

7. Празнуване на Коледа. Училищно 

ниво 

м. декември А. Ганчева, 

 Д. Гешева 

8. Участие в коледен концерт към 

НЧ „Илия Бешков”. 

Общоградско 

ниво 

м. декември К. Марчева 

9. 21.01. - Световен ден на 

прегръдката. 

Училищно 

ниво 

м. януари М. Тодорова 



10. Отбелязване на 150-годишнината 

от обесването на Васил Левски. 

Училищно 

ниво 

м. февруари М. Йорданова 

11. Отбелязване празника Свети 

Валентин. Организиране изложба 

с валентинки. 

Училищно 

ниво 

м. февруари Учителите по 

изобразително 

изкуство 

12. Работилница за мартеници. Училищно 

ниво 

м. февруари Д. Щъркелова 

 

13. Тържествено честване 

Националния празник на РБ. 

Общоградско 03.03.2023 г.         П. Цветанова 

14. Изложба на тема: „Пролетните 

празници – традиции”. 

Училищно 

ниво 

м. март Учителите по 

изобразително 

изкуство и технологии  

15. 22 март - Световен ден на водите. Училищно 

ниво 

м. март Д. Щъркелова 

16. Отбелязване Международния ден 

на книгата. 

Училищно 

ниво 

м.април Учителите по БЕЛ 

17. Организиране на Великденска 

изложба. 

Училищно 

ниво 

м.април Учителите по 

изобразително 

изкуство и технологии  

18. Тържествено изпращане на 12 

клас 

Училищно 

ниво 

май 11 клас и  

К. Марчева 

19. Тържествено честване 24-ти май. Общоградско май Д. Гешева 

 

20. Тържествено отбелязване Деня на 

Ботев и патронния празник на 

училището. 

Училищно 

ниво 

02.06.2023 г. А. Илиянова, 

Директор 

21. Посещение на театрални 

постановки. 

- Учебната 

година 

Кл. ръководители 

22. Тържествено закриване на 

учебната година. 

Училищно 

ниво 

юни Кл. ръководители 

 

 

IV. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА ЗА КУЛТУРНА И СПОРТНА ДЕЙНОСТ 

1. Комисията за културна и спортна дейност е в състав: 

Председател: Мирослав Митков Михайлов 

Членове: 1. Малинка Денчева Йорданова 

 2. Катя Иванова Марчева 

 3.Аксения Иванова Ганчева 

 4. Илка Симеонова Христова 

2. Планът за работа на Комисията за културна и спортна дейност през учебната 

2022/2023 година е приет с решение на Педагогическия съвет, Протокол № РД-4-

24/14.09.2022 г 
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Приложение 5 към Годишен план на училището 

Утвърден със Заповед № РД-11-10641-773/14.09.2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО 

ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ 

НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД ПРЕЗ 

УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 
 

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1. През учебната 2022/2023 година осигуряване на безопасни условия на 

обучение и възпитание и труд се осъществява съгласно Инструкция за изискванията за 

безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета 

на МОН и Указание за прилагане на инструкцията, както и при спазване на 

изискванията на всички нормативни и поднормативни актове, свързани с 

безопасността на труда. 

2. Обучението е задължително и се осъществява в съответствие с държавните 

образователни изисквания. 

ІІ. ЦЕЛИ: 

1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и 

непедагогическия персонал в училището и извън него чрез създаване на оптимална 

среда на обучение, възпитание и труд в училище. 

2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите 

на личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и умения 

за разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в околната среда и 

оказване на помощ в случай на нужда. 

ІІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА КОМИСИЯТА ПО БУВОТ: 

1. Организира цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване 

безопасността на учителите, учениците и служителите, както и да предлага на 

Директора мерки за тяхното подобряване. 

 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. „Христо Янчев” №58 

тел.: Директор: 06514/20-47, 0879548700, канцелария: 06514/22-31,  

e-mail: subotev@soudabnik.com; web: www.soudabnik.com  
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2. Обсъжда резултатите от оценката на професионалния риск и съобразява 

дейността си с констатациите на специализираната служба по трудова медицина. 

3. Създава организация за извършване на проверки, с цел ефективен контрол 

по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. 

4. Участва в информиране и обучение на служителите и учениците по 

проблемите на здравословни и безопасни условия на обучение и труд. 

5. Отчита специфичните опасности за работещите, които се нуждаят от 

специална закрила, включително и тези с ограничена работоспособност, и предвижда 

улеснения на работните им места за изпълнение на трудовите им функции. 

6. Работи за: 

6.1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, 

необходими за успешната адаптация на учениците, при появата на риск 

за здравето. 

6.2. Разширяване на знанията и уменията на учениците,чрез запознаване с 

основните опасности, способите за тяхното предотвратяване и 

защитата на човека от въздействията с опасен характер. 

6.3. Осигуряване на подходящи материали за обучение на ученици, 

педагогически и непедагогически персонал. 

ІV. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ: 

1. Да се изготви и представи за утвърждаване пред Педагогическия съвет План 

за работа на комисията по осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание 

и труд през учебната 2022/2023 година.  

Срок: до 13.09.2022 г  

Отг. Комисия БУОВТ 

2. Да се провежда начален инструктаж на новопостъпили служители и ученици 

в училището с цел осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд. 

Срок: постоянен за служители 

За учениците - 15-20.09.2022г. 

и текущо през годината 

Отг.:  кл. р-ли,Комисия по 

БУОВТ 

3.  Да се извършва оглед и проверка на изправността на машини, уреди, 

електрически инсталации , съоръжения и постройки, както  в училищната сграда , така 

и в двора на училището. 

Срок: постоянен 

Отг.: Директора,Комисия по 

БУОВТ 

4. Учителите, завеждащи кабинети, да изработят инструкции за безопасна 

работа, които да се поставят в кабинетите и физкултурния салон. 

Срок: м. септември  
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Отг.: учителите по 

информационни 

технологии и  

ФВС,природни науки 

5. Учителите по Физическо възпитание и спорт, Информатика и  

Информационни технологии да извършват  начален и периодичен инструктаж на 

обучение. 

Срок: постоянен  

Отг.:съответните учители 

6. Преподавателите по Физическо възпитание и спорт да проверяват системно 

изправността на уредите и пособията във физкултурния салон и на спортната 

площадка. 

Срок: постоянен  

Отг.: съответните учители, 

Комисия БУВОТ 

7. За безопасно провеждане на спортни мероприятия да се провежда 

инструктаж на учениците непосредствено преди започването им.  

Срок: постоянен 

Отг.: Учителите по ФВС 

8. При провеждане на екскурзии и излети преподавателите да провеждат 

писмен инструктаж на учениците. 

Срок: постоянен 

Отг.:ръководител на групата 

9. Периодичният инструктаж с учениците се провежда в началото на учебната 

година, в периода от 15 септември до 20 септември, и два пъти през учебната година - 

след коледната ваканция и след пролетната ваканция. Инструктажът се провежда до 

седем работни дни след приключване на съответната ваканция. 

Срок: съгласно заповедта за 

определяне на видовете 

инструктажи с ученици 

Отг.: кл.р-ли , Комисия по 

БУОВТ 

10. За осигуряване на безопасността и здравето на учениците , за 

предотвратяване, ограничаване и/или отстраняване на рискове по време на лятната 

ваканция да се проведе извънреден инструктаж в края на учебната година. 

Срок: м. юни, 

Отг.: кл. ръководители  

             11. За осигуряване на безопасността и здравето на учениците при зимни 

условия да се проведе извънреден инструктаж в началото на зимния период. 

                                                                                                  Срок: края на м.ноември 

                                                                                                  Отг: Комисия БУВОТ 
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            12. За осигуряване на безопасността и здравето на учениците , обучаващи се на 

втория етаж на училищната сграда да се проведе извънреден инструктаж.  

                                                                                                  Срок: края на м.ноември 

                                                                                                  Отг: Комисия БУВОТ 

                                                                                                                         кл. р-ли 

13. При сключване на договори с други организации за самостоятелно, или 

съвместно изпълнение на ремонти, строителни, монтажни, транспортни и други 

дейности по време на учебни занятия, да се включат мерки за осигуряване на 

безопасни условия на обучение, възпитание и труд.  

Срок: постоянен   

Отг.: Директора      

 

            14.Да се запознаят педагогическия, непедагогическия персонал, учениците и 

техните родители с Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд в СУ“Христо Ботев“, гр. Долни Дъбник.  

Срок: До края на м. септември 

Отг.: Отговорник по БУОВТ и 

класните ръководители 

15.След приключване на учебните занятия учителите в съответните класове, 

както и непедагогическият персонал да следят за изключване на осветлението и 

включени ел. уреди.  

Срок: постоянен 

Отг:учители и обсл.персонал   

16.Да се следи за състоянието на запрашеност и отопленост на въздуха, 

изправност на осветителните тела, контакти в класните стаи и кабинети, учителска 

стая, дирекция, както и за нивото на фонов шум в сградата.  

Срок: постоянен   

Отг.: Работник поддръжка, 

Мед. сестра и всички учители 

            17.Да се изработи механизъм за осъществяване контрол върху опазване 

хигиената в класните стаи по време на учебните занятия. 

                                                                                                Срок: 14.09.2022г. 

                                                                                                  Отг:Комисия БУОВТ                                                                                   

            18.Да се извърши основна проверка на сградата и съоръженията в училището и 

да се набележат конкретни мерки за осигуряване на пожарната безопасност. 

                                                                                              Срок: 14.09.2022г. 

                                                                                             Отг:Комисия БУОВТ 

                                                                                              Работник поддръжка 

            19.Да се осигурят условия за санитарно-битово и медицинско обслужване на 

педагогическия, непедагогическия персонал и ученици  в училище.  
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Срок: постоянен   

Отг.:мед.сестра , Комисия 

            20.Да се осъществява  пропускателен режим в училище.  

Срок: постоянен   

Отг.: дежурните учители, непе-

дагогическия персонал 

21.При установени неизправности,опасности или дори съмнения за такива, 

своевременно да бъде осведомено ръководството на училището.  

Срок: постоянен   

Отг.: целият персонал 

22.Да се извършва периодичен инструктаж на служителите в училището. 

Срок: 01.09-14.09.2022 г. 

            23.Да се разглеждат в час на класа темите по защита при бедствия, съгласно 

разпределението на учебното време. 

                       Отг.: кл.р-ли 

24. През учебната година, съответно през първи и втори учебен срок да се 

проведат тренировъчни упражнения на тема „Евакуация при земетресение” , 

„Евакуация при пожар” , „ Действия при критичен инцидент”     или други.   

                                                                                                                Срок:м.12.2022г.            

      м.05.2023г. 

           25.Да се проведе тренинг с учениците,  с цел да се придобият практически 

умения за оказване на първа помощ. 

                                                                                         Срок: определен от Комисията 

                                                                                         Отг: мед.сестра , Комисия  БУОВТ 

          26. Преди началото на учебната година , както и по време на учебните занятия да 

се извършва дезинфекция на повърхностите в класните стаи, врати,  и другите 

помещения, с цел недопускане на заразяване – според епидемичната обстановка в 

страната. 

                                                                                                   Срок: постоянен 

                                                                                                   Отг: Директор, Комисия ,  

                                                                                                   обслужващ персонал 

         27. При евентуална заплаха от епидемично разпространение на COVID-19, да се 

извърши извънреден инструктаж на ученици, учители и служители за спазване на 

необходимите мерки . 

                                                                                            Срок: определен от Комисията 

                                                                                            Отг: Комисия БУОВТ 

         28. При евентуално въвеждане на извънредна епидемична обстановка по време на 

учебната година, да се спазват разпоредбите на компетентните органи – МЗ и МОН. 

                                                                                                  Срок: съгласно разпоредбите 

                                                                                                  Отг: Директор ,  
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                                                                                                           Комисия БУОВТ 

 

 

V. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ 

УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД 

Комисията по осигуряване безопасни условия на обучение и възпитание и труд 

е в състав: 

Председател:Мими Иванова Тачева 

Членове: 1. Маринела Красимирова Тодорова 

 2 Мирослав Митков Михайлов 

 3. Лиляна Георгиева Добрева 

 4. Илка Симеонова Христова 

2. Планът за работа на Комисията по осигуряване безопасни условия на 

обучение, възпитание и труд през учебната 2022/2023 година е приет с решение на 

Педагогическия съвет, Протокол № РД-04-24/14.09.2022 г. 
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. „Христо Янчев” №58 

тел.: Директор: 06514/20-47, 0879548700, канцелария: 06514/22-31,  

e-mail: subotev@soudabnik.com; web: soudabnik.com  

      
Приложение 6 към Годишен план на училището 

Утвърден със Заповед № РД-11-10641-773/14.09.2022 г. 
 

 

 

 

 

ПЛАН 
ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ 

НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА  
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Училищната комисия за превенция на противообществените прояви на 

учениците е създадена на основание чл. 2 ал. 1,буква ”а” от Закона за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 

2. Работата на УКПППУ е съобразена и се основава на приетите училищни 

планове и правилници. 

ЦЕЛИ НА УКПППУ 

1. Утвърждаване в училище на атмосфера на междуличностна търпимост в 

духа на европейските стандарти и изисквания за прекратяване на всякакви форми на 

дискриминация и сегрегация в обучаващите институции. 

2. Осигуряване на възможност за подготовка, реализация и успешно 

приобщаване към гражданското общество. 

3. Възпитаване у учениците коректни и толерантни междуличностни взаимо-

отношения. 

4. Предотвратяване нарушенията на правилника на училището и свеждане до 

минимум на противообществените прояви  на учениците. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Координиране дейността на комисията с държавните и обществените органи и 

организации, имащи пряко отношение към борбата с противообществените прояви сред 

малолетните и непълнолетните 

2. Широко привличане на обществеността за предотвратяване и борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 

3. Намаляване на условията, пораждащи извършването на негативни прояви в 

училището и съвместна превантивна дейност с класните ръководители за 

предотвратяване на противообществени прояви и безпричинни отсъствия. 

4. Системен контрол на поведението на застрашените ученици от извършване на 

противообществени прояви. 
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5. Системно провеждане на индивидуално-възпитателна работа с ученици, 

извършители на противообществени прояви и поддържане връзка с техните родители. 

6. Провеждане на спортни празници, екскурзии, културни мероприятия и други с 

цел гражданско възпитание и образование на учениците. 

ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Запознаване на педагогическия колектив с дейността на УКПППУ, нейната 

роля и място в превенцията на противообществените прояви на наши 

ученици и взаимодействието й с другите институции. 

Срок: 14.09.2022 г.  

2. Включване в плановете на класните ръководители на теми за правни и 

здравни знания на учениците. 

Срок: 14.09.2022 г. 

3. Осигуряване на пълен обхват на учениците, подлежащи на задължително 

обучение. 

Срок: 14.09.2022 г. 

4. Определяне на отговорници по класове за подпомагане дейността на 

комисията. 

Срок: 30.09.2022 г. 

5. Издирване и завеждане на отчет на ученици, живеещи в условия на 

повишени за нормалното им развитие рискови фактори. 

Срок: през учебната година 

6. Картотекиране на ученици с рисково поведение, извършили 

противообществени прояви. 

 Срок: през учебната година 

7.  Периодично разглеждане поведението на ученици, извършили 

противообществени прояви. 

Срок: през учебната година 

8. Проучване на причините за отклонение в поведението на децата с 

отрицателни прояви и набелязване на конкретни мерки за въздействие. 

Срок: през учебната година 

9. Изучаване на причините, поради които учащите стават обект на престъпно 

посегателство и нещастни случаи в и около учебното заведение (грабежи, 

изнудвания, блудства, автотранспортни произшествия и други). 

Срок: месец декември 2022 г. 

10. Извършване на психологически изследвания на застрашените ученици. 

Срок: месец януари 2023 г 

11. Информиране на Педагогическия съвет за състоянието на дисциплината в 

училище, допуснати неизвинени отсъствия, изпълнението и спазването на 

училищния правилник. 

Срок: през учебната година 
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12. Съдействие за повишаване на подготовката на учителите и осигуряване на 

материали по проблемите на противообществените прояви сред учащите.  

Срок: през учебната година 

13. Провеждане на срещи с класните ръководители, в чиито паралелки има 

застрашени или проявили се ученици, с цел проследяване на тяхното 

развитие и стимулиране на активността в учебната дейност. 

Срок: през учебната година 

14. Набелязване, съвместно с класните ръководители, на задачи за възлагане на 

застрашени ученици и такива с отклонения в поведението с цел 

приобщаването им.  

Срок: през учебната година 

15. Уведомяване отделите за закрила на детето към дирекцията за социално 

подпомагане при получаване на информация за деца, подложени на 

различно по вид насилие или за родители, които не полагат грижи при 

отглеждането на децата. 

Срок: текущо през учебната година и при 

възникнала ситуация 

16.  Уведомяване органите на полицията при наличие на данни за криминални 

деяния, извършени от ученици или за престъпни посегателства срещу деца. 

Срок: текущо през учебната година и при 

възникнала ситуация 

МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ С УЧЕНИЦИТЕ 

1. Индивидуална работа с проблемни деца. 

Срок: текущо през учебната година и при 

възникнала ситуация 

2. Съдействие за подпомагане на деца от социално слаби семейства, когато 

това се явява предпоставка за извършване на противообществени прояви и 

престъпления. 

Срок: текущо през учебната година 

3. Работа с деца, жертва на престъпно посегателство. Провеждане на 

индивидуално-възпитателна, корекционна и консултативна работа с тези деца. 

Срок: текущо през учебната година и при 

възникнала ситуация 

4. Прилагане на възпитателни мерки спрямо ученици с противообществени 

прояви и поставяне под персонално въздействие от страна на специалист 

или обществен възпитател. 

Срок: текущо през учебната година и при 

възникнала ситуация 

5. Запознаване на учениците за осмисляне на основни проблеми, свързани с 

наркоманиите и сектите, с цел въздействие срещу поведението им. 

Срок: месец ноември 2022г. 
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6. Провеждане на системна разяснителна работа в час на класа по проблемите 

на противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните чрез 

подходящи и ефективни методи и форми. 

Срок: през учебната година 

7. Обсъждане проблемите на алкохола и битовия алкохолизъм и 

пораженията от него. 

Срок: месец февруари 2023г 

 

8. С цел възлагане на определени отговорности на ученици, склонни към 

противообществени прояви, да се организират: 

а/ дискусии в ЧК за противопоставяне на насилието; 

б/ използване на допълнителна редакторска страница в училищния вестник 

за отразяване проблеми по темата за насилието и примери за резултатно 

противопоставяне; 

в/ обявяване конкурси  по теми, свързани с противопоставяне на насилието; 

г/ реална помощ за адаптиране на ученици, срещащи трудности в овладяване 

на учебния материал или допуснали неизвинени отсъствия,; 

ж/ организиране на алтернативни занимания за свободното време, 

включително за междучасията, свободните часове, времето между учебните занимания 

и работата в групите за ЦОУД; 

з/ беседи с психолог на теми, свързани с агресията и насилието, както и с 

други  актуални теми; 

и/ лекции от служители на Полицията за агресията и насилието и мерките за 

тяхното законово противодействие; 

й/ приемен ден и час за работа с родители; 

к/ срещи, беседи, дискусии, решаване на казуси на теми, свързани с тормоза 

и неговите проявления, както и с методите и стратегиите за борба с него; 

м/ изготвяне от класните ръководители характеристики на картотекираните 

ученици, извършили или склонни към извършване на противообществени прояви. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

1. Училищната комисия работи в сътрудничество с класните ръководители, 

родителите. 

2. Училищната комисия съгласува дейността си с МКБППМН. 

3. Училищната комисия взаимодейства с инспектор ДПС и отделите за закрила 

на детето. 

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА 

Комисията е в следния състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тошко Борисов Гетов 

ЧЛЕНОВЕ     Ваня Маринова Гетова   

                         Малинка Денчева Йорданова 
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                         Камелия Маринова Ангелова 

                         Диана Иванова Щъркелова 

Ани Илиянова Димитрова 

Планът за работа на комисията през учебната 2022/2023 година е приет с 

решение на Педагогическия съвет, Протокол №РД-04-24/14.09.2022 г. 
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Приложение 7 към Годишен план на училището 

Утвърден със Заповед № РД-11-10641-773/14.09.2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
НА ЕКИПА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И 

ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ  

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1. СЪЩНОСТ 

Гражданското образование и възпитание се осъществяват като система от 

дейности, насочени към формиране на нагласи у учениците и създаване на модели на 

поведение за активно участие в демократичните процеси, протичащи в държавата. 

Гражданското образование е взаимосвързано със здравното, екологичното и 

интеркултурното образование в един интердисциплинарен комплекс, насочен към 

придобиване на социални, граждански и интеркултурни компетентности и на 

компетентности, свързани със здравето и поддържането на устойчива околна среда. 

2. НАСОКИ 

Гражданското образование е насочено към формиране на гражданско съзнание и 

граждански добродетели и е свързано със знания за устройството на демократичното 

общество, за правата и задълженията на гражданина и с умения и готовност за 

отговорно гражданско поведение.  

Здравното образование е насочено към развитие на умения за създаване или 

поддържане на здравословен стил и условия на живот и за доброволното адаптиране 

към поведение, благоприятстващо здравето.  

Екологично образование e насочено към формиране на екологична култура, 

екологично съзнание и екологично поведение в тяхната взаимна връзка с оглед 

познаване на екологичните закони, защита, подобряване, управление и разумно 

използване на природните ресурси, както и опазване на природната среда и на 

екологичното равновесие. 

Интеркултурното образование е насочено към усвояване на знания за различни 

измерения на културните идентичности и за основни характеристики на 

интеркултурните отношения, формиращо позитивно отношение към разнообразието 

 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. „Христо Янчев” №58 

тел.: Директор: 06514/20-47, 0879548700, канцелария: 06514/22-31,  

e-mail: subotev@soudabnik.com; web: soudabnik.com  
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във всички области на човешкия живот, както и умения и нагласи за конструктивни 

взаимодействия в мултикултурна среда.  

ІІ. ЦЕЛИ: 

1. Изгражданe на автономна и активна личност, която:  

 разбира и отстоява общочовешките ценности, ценностите на демокрацията и 

човешките права, участва в гражданския, политическия и социалния живот по 

отговорен, съзидателен и ефективен за себе си и за обществото начин; 

 познава институциите, структурата и процедурите на демократичното 

общество, икономическите и политическите реалности на глобализиращия се свят; 

 зачита значимостта на всяка човешка личност в многообразието от нейните 

идентичности, признава правото и ценността на различието, приема 

равнопоставеността на всички в общото социално пространство; 

 осъзнава и цени своята културна идентичност; 

 взаимодейства с членовете на семейството си, общността и другите хора по 

конструктивен и уважителен начин; 

 изразява обосновано и критично гражданската си позиция; 

 взема самостоятелни решения относно своето развитие, проявява 

инициативност и способност да си поставя цели, да планира и да обосновава 

действията си;  

 носи отговорност за поведението си и оценява влиянието на постъпките си за 

своя живот и този на другите хора; 

 подбира адекватна информация, продукти и услуги за подобряване на 

здравето и поддържа здравословен начин на живот за себе си и за околните; 

 познава и спазва нормите за екологична култура и поведение с оглед опазване 

на природата и създаване на устойчива околна среда; 

 познава механизмите на публичните институции и гражданското общество за 

прилагане на споделена отговорност за опазване на околната среда и проявява 

готовност за участие в тях.  

2. Функциониране на СУ „Христо Ботев“ като автономна, активна и 

саморазвиваща се общност, която:  

 възпитава в демократичните ценности; 

 насърчава инициативност, отговорност, солидарност, социална 

чувствителност и критичност у всички участници в образователната система; 

 утвърждава устойчива, включваща, демократична и здравословна среда, 

свободна от различните форми на агресия и дискриминация; 

 изгражда и поддържа позитивен психологически климат и възможности за 

избори, свързани със здравето, екологията, гражданското участие, междукултурната 

толерантност, взаимното разбиране, зачитане и уважение; 

 създава позитивна образователна среда за диалог между представителите на 

различните културни общности в зависимост от тяхната възраст и компетентности, 

включително и чрез формите на ученическото участие и самоуправление. 
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III. РЕАЛИЗИРАНЕ НА ГЗЕИО В СУ “ХРИСТО БОТЕВ“. 

 интегрирано в обучението по образователните направления; 

 чрез изучаването му като самостоятелен учебен предмет - Гражданско 

образование - в ХІ -ти и XII-ти клас; 

 чрез дейностите по интереси в рамките на целодневната организация на 

учебния ден;  

 в часа на класа, включително и чрез ученическото самоуправление; 

 в извънкласни и извънучилищни форми на работа; 

 в рамките на дейностите по обща подкрепа за личностно развитие по реда и 

при условията на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

 чрез занимания, дейности и проекти по тематични области, свързани с: 

• патриотичното възпитание и изграждането на националното 

самочувствие; 

• толерантност и интеркултурен диалог; 

• финансовата и правната грамотност, в т.ч. избор на първо работно 

място; 

• военното обучение и защитата на родината; 

• безопасността и движението по пътищата; 

• защитата на населението при бедствия и аварии и оказване на първа 

помощ; 

• превенция на насилието, справяне с гнева и агресията и мирно 

решаване на конфликти; 

• превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; 

• превенция и противодействие на корупцията. 

IV. АКЦЕНТИ В ДЕЙНОСТТА НА ЕКИПА 

 подкрепа на ученическото самоуправление 

 поддържане на училищна медия с активното участие на учениците (вестник 

„Ние“) 

 организиране на училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, 

социалната чувствителност, правата на човека, опазването на околната среда и др.  

 организиране на училищни празници и събития, съобразно календара на 

световните, международните, европейските, националните, общинските, местните, 

професионалните и културните дати и празници. 

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ: 

1. Възпитание в дисциплинираност и гражданско поведение чрез: 

1.1. Активно участие в цялостната учебна, извънкласна и извънучилищна 

дейност. 

Срок: постоянен 

Отг.: класните ръководители 
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Контрол: директор 

 1.2. Спазване на Правилника за устройството и дейността на СУ „Христо Ботев”. 

Срок: през учебната година 

Отг.: всички учители 

Контрол: директор 

1.3. Спазване на Правилника за осигуряване на безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд в училището. 

Срок: през учебната година 

Отг.: всички учители  

Контрол: директор 

1.4. Провеждане Дни на граждански инициативи и участие в такива, съвместно с 

други училища, институции и организации.  

Срок: целогодишно 

Отг.: екипа за ГЗЕИО 

1.5. Провеждане на уроци по ГЗЕИО по изготвен план-график по Националната 

програма „Без свободен час”, Модул „Без свободен час в училище“ и ЧК. 

 

Срок: от 15.09.2022 до 30.06.2023г. 

Отг.: класните ръководители 

1.6. Интерактивни уроци и тренинги по проекти с подкрепата на МОН и други 

институции. 

Срок: съгласно планираните дейности 

на комисията по квалификация. 

Отг.: Екип ГЗЕИО 

1.8. Издаване на училищен вестник, с актуални рубрики, насочени към 

основните тематични аспекти на гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование.  

 

Срок: през учебната година 

Отг.: Екип ГЗЕИО, Маринела Тодорова 

2. Възпитаване на национално самочувствие и общочовешки ценности 

и добродетели и продължаване на националните традиции: 

2.1. Честване на всички национални и училищни празници. Участие в съвместни 

инициативи с Община Долни Дъбник, НЧ „Илия Бешков“ и други училища  

Срок: съгласно графика на учебното 

време 

Отг.: директор 

2.2. Тържествено отбелязване Деня на Ботев и патронния празник на училището. 

Срок: 02 юни 2023 година 

Отг.:  кл. р-ли  

2.3. Спазване задължителните символи на българското училище – Национално 

знаме, Държавен химн, Училищно знаме. 

Срок: през учебната година 

Отг.:  гл. учител и кл. р-ли 

Контрол: директор 
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2.4. Поддържане традицията на сътрудничество с основните социални 

фактори – семейство, културни институции, сдружения, фондации, производствени 

предприятия, други институции и организации, имащи отношение към възпитанието на 

младите хора. 

Срок: постоянен 

Отг.: кл. р-ли, учители 

Контрол: директор 

3. Здравно и екологично възпитание на учениците 

3.1. Тематични дискусии в ЧК, свързани със здравно и екологично обучение и 

възпитание. 

Срок: съгласно плановете  на  

кл. р-ли 

Отг.: кл. ръководители 

Контрол: директор 

3.2. Провеждане на ученически екоакции, екскурзии, излети, и др., насочени към 

опазване и подобряване на околната среда и природата. 

Срок: съгласно плановете на кл. р-ли 

Отг.: кл. ръководители 

Контрол: директор 

3.3. Отбелязване Деня на Земята – 22 април, чрез различни екоинициативи. 

Срок: 22.04.2023 г. 

Отг.: учител по БЗО 

Контрол: директор 

4. Възпитаване на учениците в християнски добродетели и традиции: 

4.1. Да се проведат беседи в часа на класа, свързани с християнството и 

традиционните български ценности. 

Срок: съгласно плановете на кл. р-ли 

Отг.: класни ръководители 

Контрол: директор 

4.2. Включване в училищни и общоградски инициативи, посветени на Деня на 

християнското семейство. 

Срок: м. октомври - ноември 

Отг.: Поля Цветанова-Костова 

5. За развитие на физическата дееспособност на учениците и изграждане 

на граждански ценности и нагласи, свързани с изграждане на общности: 

5.1. Иницииране на дейности със спортен характер за активизиране  и 

изграждане на позитивна и приобщаваща среда в училище. 

Срок: целогодишно  

Отг.: учител по ФВС и ръководители на 

ГЦОУД 

Контрол:  директор 

5.2. Участие в ученическите игри на училищно и общинско ниво, в есенния и 

пролетния кръг.  

           Срок: по графика за спортните дейности 

Отг.: учител по ФВС кл. р-ли 

Контрол: директор 
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5.3. Участие в общинските ученически спортни състезания за купата на кмета 

под надслов: „Спортът срещу агресията в училище”. 

Срок: м. май - юни 

Отг.: учител по ФВС  

Контрол: Главен учител 

6. За стимулиране на творческата активност на учениците и развитие на 

техните интереси и възможности: 

6.1. Участие в общински, регионални и национални конкурси. 

Срок: по график 

Отг.: учителите по предмети 

Контрол: Главен учител 

6.2. Във връзка с изграждането на ценности за кариерно развитие (“Учене през 

целия живот“) - провеждане на олимпиади и състезания по български език и 

литература, чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, 

физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно 

образование, гражданско образование.  

Срок: съгласно графика на РУ - Плевен 

Отг.: учителите по предмети 

Контрол: Главен учител 

 

 

7. Дейности, свързани с реклама и популяризиране нa  училището: 

7.1. Популяризиране дейността на училището в различни медии, сайт на 

училището, фейсбук страницата на СУ ‚Христо Ботев“  

Срок: постоянен 

Отг.: Председател на екип ГЗЕИО 

  

7.2. Актуализиране на правилата за публично отразяване дейността на 

училището.  

Срок: месец септември 

Отг.: Председател на  екипа за реклама 

 

VI. СЪСТАВ НА ЕКИПА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО 

И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

Председател: Малинка Денчева Йорданова 

Членове: 1. Диана Иванова Щъркелова 

2. Десислава Георгиева Гешева 

3. Ани Илиянова Димитрова 

4. Ваня Маринова Гетова 

5. Лиляна Георгиева Добрева 

6. Илка Симеонова Христова 

 

Планът за работа на Екипа през учебната 2022/2023 година е приет с решение на 

Педагогическия съвет, №РД-04-24/14.09.2022 г. 
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Приложение 8 към Годишен план на училището 

Утвърден със Заповед № РД-11-10641-773/14.09.2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
за работа на училищната комисия по  

безопасност на движение по пътищата (БДП) 

през учебната 2022/2023 година 

 
 

I. Организация 

1. Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие с 

държавните образователни изисквания. 

2. Организацията се извършва от Директора на СУ „Христо Ботев” със 

съдействието на членовете на комисията. 

3. Занятията се осъществяват от квалифицирани учители, определени със 

заповед от Директора. 

4. Обучението се провежда по одобрени от МОН учебни програми за V – Х 

клас и модули – за XI и XII клас. 

5. При подготовката на учебните занятия по БДП и за реализирането на 

настоящия план се използва: специализирана литература, материали от 

централния и местния печат, учебно - методически помагала и др. 

II. Цели 

1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и 

непедагогически персонал в СУ”Христо Ботев”. 

2. Формиране у учениците на: 

- съзнателно и отговорно отношение към въпросите свързани с безопасност на 

движението по пътищата;  

-  основни знания и умения за разпознаване и преценка на опасните ситуации;  

- трайни навици за безопасно движението по пътя и оказване на помощ в 

случай на нужда. 

 

III. Задачи 

1. Създаване на система от знания и умения у учениците за: правилно 

поведение на пътя, мотивирано поведение при бедствия, отговорно отношение към 

 
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. „Христо Янчев” №58 

тел.: Директор: 06514/20-47, 0879548700, канцелария: 06514/22-31,  

e-mail: subotev@soudabnik.com; web: www.soudabnik.com 
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въпросите за личната безопасност и придобиване на практически умения за оказване 

на първа помощ. 

2. Разширяване кръгозора на знания на учениците чрез запознаване с основните 

опасности, способи за тяхното предотвратяване и защита на човека от въздействия с 

опасен характер, предизвикани от уличното движението. 

3. Чрез повишаване нивото на знания да се намали безотговорността и 

неумението правилно да се определя собственото поведение в екстремни ситуации. 

4. Осигуряване на дидактически материали за провеждане на учебните занятия 

в часовете по БДП /учебни помагала, мултимедийни презентации и др/. 

5. Изготвяне на информация, отправяне на предложения и набелязване на 

мерки за подобряване на материалната, учебна и игрова база за възпитание и обучение 

по БДП. 

6. Преглед на пътната сигнализация и маркировка на улиците около училището 

и отправяне на предложения до кметството за подобряване организацията на 

движението в района на училището и обезопасяването му. 

7. Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови 

технологии за повишаване качеството на възпитателно-образователния процес, 

въвеждане на иновационните образователни технологии и методи, обогатяване на 

учебното съдържание. 

8. С учениците от VVII клас преподавателите в последния час да провеждат 

ежедневно "5-минутка"  краткотрайно занимание, напомнящо на учениците 

изискванията за безопасност на движението и задълженията им за безопасно 

поведение на улицата. 

 

IV. Дейности и мероприятия 

м. Септември 

1. В началото на учебната година комисията по БДП да направи оглед и ако е 

нужно да изготви предложение за обезопасяване на района на училището. 

Срок: 14.09.2022 г. 

Отг.: К. Марчева 

2. Училищната комисия да обсъди програмите и възможностите за ефективно 

провеждане на занятията по БДП.  

Срок: 14.09.2022 г. 

                                                                                                           Отг.: К. Марчева 

3.  Изготвяне  график  на учителите, придружаващи училищните автобуси за 

месец септември. 

                                                                                                     Срок: 14.09.2022 г. 

                                                                                               Отг.: В. Гетова 

4. В началото на учебната година класните ръководители в час на класа да 

запознаят учениците с пътнотранспортната обстановка в района на училището. 

 Срок: 15.09.2022 г. 

 Отг.: К. Ангелова 

5. Запознаване с безопасните маршрути за движение на учениците от V клас. 

                                                                                                           Срок: 15.09.2022 г. 

 Отг.: М. Йорданова 

6. Да се осигурят необходимите учебни средства за учениците и методически 

ръководства и насоки за учителите. 

  Срок: 20.09.2022 г. 

  Отг.: М.Тачева 
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7. Изготвяне  график  на учителите, придружаващи училищните автобуси за 

месец октомври. 

Срок:  30.09.2022 г. 

Отг.: В. Гетова  

м. Октомври 

8. Контрол на нивото на осигуряване на учениците с учебни тетрадки. 

    Срок: 14.10.2022 г. 

    Отг.: М.Тачева 

9. Контрол на изпълнението на графика за безопасно пътуване в автобусите, 

превозващи ученици. 

    Срок: 26.10.2022 г. 

    Отг.: М. Йорданова 

10. Планиране на  квалификационната дейност на учителите по БДП. 

    Срок: 28.10.2022 г. 

    Отг.: К. Марчева 

11. Месечно работно заседание на комисията по БДП. 

      Срок: 28.10.2022 г. 

                                                                                                         Отг.: К. Марчева 

12. Изготвяне  график  на учителите, придружаващи училищните автобуси за 

ноември. 

   Срок:  28.10.2022 г. 

   Отг.: В. Гетова  

м. Ноември 

13. Класните ръководители да проведат беседа - разговор за поведението на 

учениците като участници в пътното движение. 

     Срок: 04.11.2022 г. 

     Отг.: К. Марчева 

14. Отбелязване на Световният ден за възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортните произшествия.  

      Срок: 18.11.2022 г. 

                                                                                                              Отг.: К. Марчева 

15. В материалите на училищния вестник да намерят място теми, посветени на 

БДП и отбелязания Световният ден за възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортните произшествия.  

       Срок: 30.11.2022 г. 

                                                                                                                  Отг.: М. Йорданова 

16. Контрол на изпълнението на графика за безопасно пътуване в автобусите, 

превозващи ученици. 

       Срок: 30.11.2022 г. 

       Отг.: К. Ангелова 

17. Изготвяне  график  на учителите, придружаващи училищните автобуси за 

декември. 

  Срок:  30.11.2022 г. 

  Отг.: В. Гетова  

 

 

 



 4 

м. Декември 

18. Запознаване на учениците със зимните условия на движение по пътищата и 

рисковете на студеното време.  

     Срок: 09.12.2022 г. 

     Отг.: М. Михайлов 

19. Месечно работно заседание на комисията по БДП. 

   Срок: 16.12.2022 г. 

   Отг.: К. Марчева 

20. Контрол на изпълнението на графика за безопасно пътуване в автобусите, 

превозващи ученици. 

                                                                                                           Срок: 21.12.2022 г. 

    Отг.: М. Михайлов 

21. Изготвяне  график  на учителите, придружаващи училищните автобуси за 

януари. 

Срок:  22.12.2022 г. 

Отг.: В. Гетова  

             м. Януари 

22. Запознаване с възможни причини и рисково поведение, поради които 

учениците стават обект на нещастни случаи при движението по пътищата. 

   Срок:  13.01.2023 г. 

   Отг.: К. Ангелова 

23. Контрол на изпълнението на графика за безопасно пътуване в автобусите, 

превозващи ученици. 

  Срок: 27.01.2023 г. 

  Отг.: К. Марчева 

24. Изготвяне  график  на учителите, придружаващи училищните автобуси за 

февруари. 

Срок:  27.01.2023 г. 

Отг.: В. Гетова  

                м. Февруари 

25. Месечно работно заседание на комисията по БДП. 

    Срок: 22.02.2023 г. 

                                                                                                Отг.: К. Марчева 

26. Доклад  от УКБДП пред педагогическия съвет за ефективността на 

обучението по БДП през Първия учебен срок. 

   Срок: 24.02.2023 г. 

   Отг.: К. Марчева 

           27. Контрол на изпълнението на графика за безопасно пътуване в автобусите, 

превозващи ученици. 

   Срок: 24.02.2023 г. 

   Отг.: К. Ангелова 

28. Изготвяне  график  на учителите, придружаващи училищните автобуси 

за март. 

Срок:  24.02.2023 г. 

Отг.: В. Гетова  
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м. Март 

29. Припомняне на учениците  правилата за безопасно каране на велосипед и 

безопасни игри на улицата. 

  Срок: 17.03.2023 г. 

  Отг.: М. Михайлов 

30. Контрол на изпълнението на графика за безопасно пътуване  в автобусите, 

превозващи ученици. 

                                                                                              Срок: 24.03.2023 г. 

  Отг.: М. Йорданова 

31. Изготвяне график на учителите, придружаващи училищните автобуси за 

април. 

Срок:  24.03.2023 г. 

Отг.: В. Гетова  

             м. Април 

32. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии, 

походи, наблюдения и др.) да се провеждат беседи с  учениците за припомняне 

правилата за безопасност на движението и да се проведе инструктаж срещу подпис. 

Проверяване на съпътстващата документация. 

Срок: преди всяко 

организирано мероприятие 

Отг.: В.Гетова 

33. Месечно работно заседание на комисията по БДП. 

   Срок: 21.04.2023 г. 

                                                                                               Отг.: К. Марчева 

34. Контрол на изпълнението на графика за безопасно пътуване в автобусите, 

превозващи ученици. 

   Срок: 27.04.2023 г. 

   Отг.: М. Михайлов 

35. Изготвяне  график  на учителите, придружаващи училищните автобуси за 

май. 

Срок:  28.04.2023 г. 

Отг.: В. Гетова  

            м. Май 

36. Разясняване ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни 

елементи за по-добра видимост на детето  като участник в движението, употребата на 

предпазни колани от децата-пътници; предпазни каски и други защитни средства за 

децата-велосипедисти, мотопедисти, скейбордисти и ролеристи. 

      Срок: 11.05.2023 г. 

      Отг.: М. Михайлов 

37. Контрол на изпълнението на графика за безопасно пътуване в автобусите, 

превозващи ученици. 

  Срок: 26.05.2023 г. 

  Отг.: М.Тачева 

38. Изготвяне  график  на учителите, придружаващи училищните автобуси за 

юни. 

Срок:  26.05.2023 г. 

Отг.: В. Гетова  



 6 

              м. Юни 

39. Месечно работно заседание на комисията по БДП. 

 Срок: 20.06.2023 г. 

                                                                                                  Отг.: К. Марчева 

 

40. Доклад  от УКБДП пред педагогическия съвет за резултатите от обучението 

по БДП през учебната година. 

    Срок: годишен съвет 

    Отг.: К. Марчева 

V. Действия при ПТП с ученици. 

Действията при ПТП с ученици и/или учители: 

1. При възникване на пътно-транспортно произшествие (ПТП) с ученици 

и/или учители от СУ“Христо Ботев“, при които има пострадали, директорът 

задължително информира Началника на РУО-Плевен, както следва: 

- по телефона – до 1 час след узнаване за възникналото ПТП; 

- с писмен доклад, съдържащ информация за пострадалите и за 

предприетите действия за уведомяване на родителите и институциите, имащи 

отношение към случилото се – след изясняване на обстоятелствата, в срок до 24 часа 

след узнаване за възникналото ПТП. 

2. При ПТП с ученици, в рамките на една седмица от възникване на ПТП, се 

провежда извънреден педагогически съвет за анализ на състоянието на обучението по 

БДП в училище и причините за възникналото ПТП. В същият срок се провежда и 

общоучилищна родителска среща и извънреден инструктаж по безопасност и здраве 

при работа с учениците. 

VI. Състав на училищната комисия по БДП. 

Училищната комисия  по БДП е в състав: 

Председател : Катя Иванова Марчева - У-ние рег.№  БДП-К205/37/15.05.2007 г 

Членове: 

1. Мирослав Митков Михайлов – У-ние рег.№ БДП-К205/46/15.05.2007 г 

2. Ваня Маринова Гетова – У-ние рег.№ БДП-К265/06/15.11.2007 г 

3. Камелия Маринова Ангелова - У-ние рег.№ БДП-К265/51/15.11.2007 г 

4. Мими Иванова Тачева - У-ние рег.№ БДП-К489/32/19.01.2011 г 

5. Малинка Денчева Йорданова – У-ние рег.№ БДП-К278/20/20.07.2007 г 

 

Планът за работа на Училищната комисия по БДП година е приет с решение на 

Педагогическия съвет, Протокол № РД-04-24/14.09.2022 г. 

 



 

Приложение 9 към Годишен план на училището 

Утвърден със Заповед № РД-11-10641-773/14.09.2022 г. 
 

 

 

 

 

 
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА 

ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Училищната програма за занимания по интереси е разработена на основание чл.21д, 

ал.2 от Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на 

Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 86 от 2017 г.), изм. с Постановление № 289 от 12 

декември 2018 г. Тя има за цел да подпомогне организирането и провеждането на 

заниманията по интереси в СУ „Христо Ботев“ – гр. Долни Дъбник през учебната 

2022/2023 година като част от общата подкрепа за личностно развитие на ученицие, 

съгласно чл. 181 от ЗПУО, при спазване на изискванията на Наредбата за приобщаващото 

образование. 

Заниманията по интереси се организират от училището за учениците от V до XII 

клас, след проучване на техните желания, с изразеното писмено съгласие на родителите, и 

след извършване на анализ на съответствието между потребностите и желанията на 

учениците за участие в занимания по интереси и възможностите и спецификата на 

училището. 

Заниманията по интереси се провеждат чрез различни организационни 

педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други, като включват 

провеждане на учебни часове и изяви на учениците, обхванати в тях, на училищно и 

междуинституционално ниво, посещения на културно-исторически и природонаучни 

обекти, институции, публични и стопански организации и други. 

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления: 

„Дигитална креативност", „Природни науки", „Математика", „Технологии", „Изкуства и 

култура", „Гражданско образование", „Екологично образование и здравословен начин на 

живот", „Спорт", като по тематични направления „Дигитална креативност", „Природни 

науки", „Математика" и „Технологии" са не по-малко от 40 на сто от общия годишен брой 

часове за организирани занимания по интереси в училището. 

В заниманията по интереси се включат минимум 20% от учениците и се организират 

със седмичен брой часове и/или на модулен принцип, който включва средно не по-малко от 

 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. „Христо Янчев” №58 

тел.: Директор: 06514/20-47, 0879548700, канцелария: 06514/22-31, 

e-mail: subotev@soudabnik.com; web: www.soudabnik.com 



два часа седмично по броя на учебните седмици, съгласно разработен времеви график от 

ръководителя на групата с разпределение на темите. 

В часовете за занимания по интереси в групите за целодневна организация на 

учебния ден за учениците от 5 и 6 клас се включват разнообразни занимания по интереси, 

като учителите в групите подпомагат ръководителите на групи за занимания по интереси, 

когато тези занимания се провеждат в рамките на целодневната организация. 

II.  ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ 

1. Цели на общата подкрепа за личностно развитие на учениците, предоставяна 

чрез заниманията по интереси в СУ „Христо Ботев“ – гр. Долни Дъбник: 

1.1. Стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения и 

за придобиване на умения за лидерство. 

1.2. Подкрепа на интегрирането на ключовите компетентности на учениците, с 

акцент върху т. нар. STEM направления – наука, инженерство, технологии, математика. 

1.3. Подкрепа на възпитаването в ценности, на патриотичното, гражданското, 

здравното, екологичното и интеркултурното образование; насърчаване на иновациите и 

креативното мислене на учениците. 

1.4. Подпомагане на професионалното ориентиране на учениците по отношение на 

избора на възможности за обучение и професия. 

1.5. Превенция на ранното отпадане от училище. 

2. Принципи за реализиране на програмата: 

2.1. Гарантиране правото на всеки ученик на достъп до обща подкрепа за личностно 

развитие в зависимост от индивидуалните потребности, желания и интереси, личностни 

качества, зснания, учения и отношения. 

2.2. Ефективност на организацията на заниманията по интереси и иновативност на 

прилаганите образователни практики за повишаване на мотивацията на учениците, 

съобразно възрастовите и социалните особености и способността му да прилага усвоените 

компетентности на практика. 

2.3. Осигуряване на условия за активно включване в дейностите за занимания по 

интереси на учениците, педагогическите специалисти и родителите, като участници в 

образователния процес. 

2.4. Координираност на вътрешноучилищните и междуинституционалните дейности 

за занимания по интереси за постигане на възможно най-висока резултатност на 

личностната подкрепа на всеки ученик. 

III. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

1. Дейности за мотивиране на учениците за участие в занимания по интереси в 

тематичните направления „Дигитална креативност", „Природни науки", „Математика", 

„Технологии". 

 1.1. Запознаване на учениците и техните родители с целите на заниманията по 

интереси чрез:  

- публикуване на информация на сайта на училището;  

- срещи с участници в групите по интереси от предходната учебна година;  

- разясняване от класните ръководители в часа на класа на т.нар. STEM 

направления. 



1.2. Информиране на учениците за високи научни постижения и значението им за 

развитието на обществото – в часа на класа, в извънурочни и извънкласни дейности, в 

групите за целодневна организация. 

1.3. Организиране на различни форуми за представяне на постижения и/или 

продукти от работата на ученици, участващи в занимания по интереси в областите на 

тематичните направления – срещи, дискусии, викторини и др. 

1.4. Официално награждаване на отличили се ученици, участници в групи за 

занимания по интереси в тематичните области. 

2. Дейности за подпомагане на професионалното ориентиране на учениците при 

избора на възможности за обучение и професия. 

2.1. Организиране на срещи с известни личности или търсене и представяне на 

информация за личности с високи постижения в дадена професия; 

2.2. Посещения на институции, публични и стопански организации и запознаване с 

различни видове професии и сфери на тяхната дейност. 

2.3. Кариерно ориентиране на учениците от 7, 11 и 12 клас за избор на профил и/или 

професия след завършване на основно и средно образование – чрез кариерни консултанти 

класните ръководители в часа на класа, преподавателите по предмети. 

2.4. Организиране на срещи с бивши възпитаници на училището във връзка с 

тяхната професионална реализация, с проблемите и предизвикателствата, на които са 

попадали в хода на кариерното си ориентиране и развитие. 

 3. Провеждане на анкети с учениците за идентифициране на техните желания за 

включване в извънкласни занимания по интереси чрез разработена от училището анкетна 

карта, съдържаща индикатори за отчитане на индивидуалните потребности, интересите и 

познавателното развитие на ученика, неговия минал опит в занимания по интереси – до 5 

октомври. 

4. Анализ на съответствието между потребностите и желанията на ученика, 

регистрираните предложения в информационната система и възможностите и спецификата 

на училището. 

4. Сформиране на групите за занимания по интереси със съответните ръководители, 

въз основа на подадените заявления от учениците и с изразеното информирано съгласие на 

родителите – до 10 октомври. 

5. Изготвяне от ръководителите и утвърждаване от директора на програмите на 

групите за занмания по интереси с времеви график на занятията и списък на учениците, 

включени в съответната дейност – до 10.10.2022 г. В програмата най-малко два пъти 

годишно се планират и публични изяви за популяризиране дейността на учениците, 

участници в групите за занимания по интереси. 

6. Отразяване изпълнението на планираните дейности по интереси, както и 

присъствието на учениците, в електронния дневник, раздел „Занимания по интереси“. 

Когато ученикът е възпрепятстван да се включи в конкретно занимание, той представя 

документ, който удостоверява обстоятелствата за отсъствието му. При отсъствието на 

ръководителя на групата повече от три часа времевият график за занимания по интереси се 

актуализира при възможност, като се запазва общият брой часове за дейността. 

7. Планиране на дейности за популяризиране на постиженията на учениците, 

обхванати в заниманията по интереси, за популяризиране на постиженията им - най-малко 

два пъти годишно, които включват: 



 организиране на публични изяви на участниците в клубовете по интереси 

пред съученици, учители, родители, граждани;  

 участие в конкурси, викторини, празници, изложби и др. на училищно, 

общинско, регионално и национално ниво;  

 популяризиране на постиженията на учениците чрез отразяване в училищния 

вестник „Ние“, на сайта на училището, в социалните мрежи, в местни и 

регионални медии. 

8. Планиране на междуинституционални дейности за занимания по интереси и за 

изяви на постиженията на учениците в зависимост от възможностите на училището и 

другите институции на територията на общината, които могат да включват: 

 участие на ученици от групите за занимания по интереси в общоградски или 

общински празници, тържества, чествания, спортни мероприятия – 3-ти март, 

24-ти май, спортни турнири и др.;  

 съвместни дейности с НЧ „Илия Бешков“ и НУ „Св. св. Кирил и Методий“, 

гр. Долни Дъбник, съобразно темите от програмата на групите за занимания 

по интереси; 

 посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, музеи, 

библиотеки и др. 

IV. ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ ЗА 

УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

Съгласно проучените интереси и желания на учениците, възможностите на 

училището и нормативните изисквания, могат да се определят следните тематични 

направления за провеждане на занимания по интереси през учебната 2022/2023 година: 

1. Дигитална креативност; 

2. Природни науки; 

3. Технологии; 

4. Изкуства и култура; 

5. Гражданско образование; 

6. Екологично образование и здравословен начин на живот; 

7. Математика; 

8. Спорт.  

Те ще се провеждат в 4 /четири/ групи за занимания по интереси за учениците от 5 

до 12 клас и в дейностите на двете групи за целодневна организация на учебния ден за 

учениците от 5 и 6 клас. 
 

V. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН БРОЙ НА УЧЕНИЦИТЕ В ГРУПА 

Организационно-педагогическа форма Минимален 

брой ученици 

Максимален 

брой ученици 

Групи/клубове за занимания по интереси за 

учениците от 5-11 клас 

8 15 

Занимания по интереси в групите за целодневна 

организация на учебния ден 

17 25 

 

VI. ГРУПИ И РЪКОВОДИТЕЛИ 
1. Предложения за групи за занимания по интереси  – V-ХII клас, които да бъдат 

предложени на учениците през учебната 2022/2023 година въз основа на проучване и заявено 

желание от педагогическите специалисти в СУ „Христо Ботев“ – гр. Долни Дъбник: 
  



№ 
Организационно-

педагогическа форма 
Направление Ръководител 

Брой 

ученици 

Брой 

часове 

годишно 

1. Клуб „Рекламен дизайн“ Дигитална 

креативност 

Маринела 

Красимирова Тодорова 

8 68 

2. Клуб „Гражданин“ Гражданско 

образование 

Диана Иванова 

Щърщелова 

8 68 

3. Клуб „Млад 

изследовател“ 

Природни 

науки 

Мими Иванова Тачева 10 68 

4. Клуб „Млад журналист“ Гражданско 

образование 

Малинка Денчева 

Йорданова 

10 68 

Общо за групите за занимания по интереси  – V-ХII клас: 36 272 

 

2. Занимания по интереси в рамките на целодневната организация на учебния ден: 

№ Група Направление Ръководител 
Брой 

ученици 
Клас 

Брой 

часове 

годишно 

1. ГЦОУД Наука Илка Симеонова 

Христова 

21 V 68 

Изкуства и 

технологии 

V 68 

Спорт V 34 

Образователни 

игри 

V 68 

Занимателни 

игри 

V 34 

2. ГЦОУД Наука Десислава Георгиева 

Гешева 

21 VI 68 

Изкуства VI 68 

Спорт VI 34 

Образователни 

игри 

VI 68 

Занимателни 

игри 

VI 34 

Общо за групите за ЦДО в V и VI клас: 42  544 

 

VII. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

1. Заниманията по интереси за учебната 2022/2023 година се финансират, както 

следва: 

1.1. Със средства от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и 

обучение на децата и учениците и за целодневна организация на учебния ден – съгласно 

нормативите, определени в акта на Министерския съвет за определяне на стандарти за 

делегираните от държавата дейности за 2022 г. и 2023 г. и броя на учениците по данни от 

НЕИСПУО към 1 януари за съответната бюджетна година; 

1.2. С целеви средства  от държавния бюджет за занимания по интереси, 

организирани от държавните и общинските училища, за развитие на способностите, 

компетентностите и за изява на дарбите на учениците – въз основа на нормативи за 

занимания по интереси за институция и за ученик в дневна форма или в дуална система на 

обучение, определени с акта по чл. 282, ал. 3 от ЗПУО и броя на учениците по данни от 

НЕИСПУО към 1 януари за съответната бюджетна година. 



1.3. Със средства от държавния бюджет за реализиране на Национални програми за 

развитие на образованието за 2022 г. 

2. С предоставените по т. 1 средства се финансират разходи за възнаграждения на 

ръководителите на групи за занимания по интереси, за външни изпълнители, за закупуване 

на материали, за абонамент за специализирана литература и електронни продукти, за 

посещение на културни, исторически и спортни обекти, за изяви и за транспорт. Те се 

изразходват по реда на чл. 16б от Наредбата за финансирането на институциите в системата 

на предучилищното и училищното образование 

 3. Съгласно изискванията на Наредбата за приобщаващото образование до 1 

септември 2023 година следва да бъде изготвен отчет за проведените занимания по 

интереси с предоставените целеви средства по бюджета на училището. 

 

 

Училищната програма е отворена, може да бъде актуализирана при необходимост, 

приета е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол № РД-04-24/14.09.2022 г. 

 



 

      
Приложение 10 към Годишен план на училището 

Утвърден със Заповед № РД-11-10641-773/14.09.2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА 
ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН  

В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГРАД ДОЛНИ ДЪБНИК 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 
 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден е 

разработена в съответствие със стратегията и спецификата на СУ „Христо Ботев“, гр. 

Долни Дъбник и включва организирането, разпределението и съдържанието на 

дейностите, определени в чл. 17, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация 

на дейностите в училищното образование. Тя е обвързана с целите и дейностите, 

предвидени и в други училищни документи: Годишния план за дейността на 

училището, Мерки за повишаване качеството на образованието, Програмата за 

превенция на ранното напускане на училище, Програмата за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, училищните 

програми по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование,  

Годишната училищна програма за занимания по интереси. 
 

II. ЦЕЛИ. 
 

1. Основната цел на програмата е да се регламентират условията и редът за 

осъществяване на целодневната организация на учебния ден за учениците от V и VI 

клас в СУ „Христо Ботев“ с оглед подобряване качеството на образователния процес и 

повишаване нивото на знания, умения и отношения като очаквани резултати от 

обучението в края на прогимназиалния етап, свързани с формиране на ключови 

компетентности, необходими за личностното развитие на учениците, за изграждането 

на активна гражданска позиция и успешна житейска реализация. 

2. Специфични цели: 

2.1. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес чрез  

осигуряване на подходяща образователна среда и организация на работа за провеждане 

на целодневна организация на учебния ден, насърчаване развитието на способностите и 

уменията на учениците, създаване на подкрепяща личностното развитие на ученика 

среда, съответстваща на неговата индивидуалност и потребности; 
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тел.: Директор: 06514/20-47, 0879548700, канцелария: 06514/22-31,  
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2.2. Осъществяване на успешен преход между началния и прогимназиален етап, 

повишаване на мотивацията за учене и за активно участие в образователния процес; 

2.3. Гарантиране на достъпа до образование, намаляване броя на необхванатите 

и отпадналите ученици и предотвратяване на ранното отпадане на учениците от 

училище; 

2.4. Създаване и развиване у учениците на навици за самостоятелен труд и 

мотивирането им за учене през целия живот; 

2.5. Подпомагане на учениците, които срещат затруднения, чрез прилагане на 

диференциран подход, индивидуална работа на учителите в групите и чрез 

консултации от учителите, специалисти по различни учебни предмети; 

2.6. Създаване на подкрепяща среда за развитие на интересите и потенциала на 

всеки ученик; за неформално общуване и опознаване между деца от различни 

социални, етнически и културни общности, повишаване нивото на тяхната 

социализация, изграждане на умения за екипна работа, възпитание в толерантност, 

сътрудничество и стремеж към успех; 

2.7. Повишаване мотивацията на учениците, учителите и родителите от 

прилагане на модела „целодневна организация на учебния ден” чрез предоставяне на 

допълнителни условия за взаимодействие и сътрудничество и изграждане на ефективно 

партньорство между всички участници в образователния процес. 

  

III. ДЕЙНОСТИ НА УЧИЛИЩЕТО, СВЪРЗАНИ С ГРУПИТЕ ЗА 

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 
 

1. Проучване и анализиране на потребностите и интересите за участие в групите 

за целодневна организация на учебния ден на учениците, които постъпват в V и VI клас 

чрез провеждане на родителски срещи, консултации и анкети. 

2. Осигуряване на подходящите помещения, съобразно броя на групите и 

дейностите от седмичното разписание. 

3. Периодично обсъждане от педагогическия съвет на дейността на групите за 

целодневна организация на учебния ден и степента на изпълнението на училищната 

програма. 

4. Спазване на изискванията на нормативната уредба за функциониране на 

групите за целодневна организация на учебния ден. 

5. Изготвяне и утвърждаване на седмичния и дневния брой часове за групите за 

всяка от дейностите от целодневната организация на учебния ден и съчетаването им в 

седмичното разписание с учебните часове от училищния учебен план. 

6. Определяне на съдържанието на дейностите за организиран отдих и физическа 

активност и по интереси по групи и включването им в училищната програма за 

занимания по интереси съгласно чл. 21д от Наредбата за приобщаващото образование. 

7. Осъществяване на педагогически контрол – извършване на мониторинг и 

контрол по отношение на качеството на педагогическата дейност, организацията на 

работа в часовете и резултатите на учениците. 

8. Осъществяване на административен контрол – извършване на мониторинг и 

контрол по отношение на воденето на училищната документация. 

9. Осигуряване на условия за повишаване на квалификацията на учителите на 

група за целодневна организация на учебния ден, в т.ч. и за усъвършенстване на 

уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна 

среда; 

10. Организиране на подходящи дейности с участието на учениците от групите 

за целодневна организация и активното им включване в училищните и извънучилищни 

празници, мероприятия, инициативи, кампании, конкурси и др. 

 

 

  



 

IV. ЗАДАЧИ 
 

1.  Да се формират навици и методи за рационално учене чрез ситуации за 

осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния час и преодоляване на 

затруднения в усвояването на учебното съдържание. 

2.  Да се допринесе за правилното и трайно усвояване на учебния материал, 

постигане нивото на знания, умения и отношения като очакван резултат от обучението 

по учебните предмети от общообразователната подготовка за съответния клас чрез 

прилагане на компетентностен подход и проектно-базирано обучение. 

3. Да се създадат условия за творческо развитие и осмисляне на свободното 

време на учениците чрез осъществяване на разнообразни дейности в часовете за 

занимания по интереси съобразно индивидуалните интереси и потребности на всяко 

дете. 

4. Да се стимулира любознателността, стремежа към знания и активно 

включване в училищния живот. 

5. Да се се създадат условия за максимално бхващане на учениците от 

прогимназиален етап в групите за целодневна организация на учебния ден, в т.ч. и 

ученици със СОП. 

  

V. СФОРМИРАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПИТЕ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 
 

През учебната учебната 2022/2023 г. в СУ „Христо Ботев“, град Долни Дъбник 

целодневната организация на учебния обхваща ученици от V и VI клас, разпределени в 

2 групи: 

- група за целодневна организация на учебния ден за ученици от V клас 

- група за целодневна организация на учебния ден за учениците от VI клас. 

Сформирането на групите е съобразено с броя на учениците, записани в V и VI 

клас, и нормативните изисквания, като цели създаване на оптимална организация и 

постигане на по-добра ефективност в работата при максимален обхват на учениците, в 

т.ч. и със специални образователни потребности, от уязвими групи и/или в риск от 

отпадане, отчитайки заявеното от родителите желание за участие на децата им в 

целодневната организация на учебния ден. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ГРУПА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В УЧИЛИЩЕТО 
 

Целодневната организация на учебния ден в СУ „Христо Ботев“, град Долни 

Дъбник започва на 15 септември и включва задължителни и избираеми учебни часове, 

които се провеждат в самостоятелен блок до обяд, и дейности за самоподготовка, 

организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси – след обяд.  

Преподавателската заетост на учителите на група за целодневна организация на 

учебния ден се отчита в астрономически часове, които включват освен часовете за 

самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси и 

други дейности към нормата преподавателска заетост в рамките на 8-часовия работен 

ден, като:  

1. Подготвителна работа за часовете по самоподготовка – провеждане на 

консултации с учителите по съответните учебни предмети; осигуряване на тестове, 

задачи, пособия, материали, информационни справки, снабдяване с необходимата 

дидактическа и учебна литература, в т.ч. и електронни образователни ресурси; 

2. Подготовка на литература, материали, пособия и инструментариум за 

провеждане на часовете за занимания по интереси; 

3. Работа с училищна документация; 

4. Участие в педагогически съвети, работни групи и екипи, оперативки и други; 



 

5. Работа с родители, включително и участие в родителски срещи; 

6. Организиране и участие в консултации на ученици; приоритетно при 

обучение от разстояние в електронна среда; 

7. Планиране, организиране и участие в квалификационно-методическа дейност, 

свързана с образователно-възпитателния процес; 

8. Оказване на методическа помощ на новоназначени учители; 

9. Участие в общоучилищни мероприятия; 

10. Участие в разработването на индивидуални образователни програми на 

ученици със СОП; 

11. Работа по диагностицирането и насърчаването на постиженията на 

учениците; 

12. Участие в обмяна на добри практики между учителите на група за 

целодневна организация на учебния ден и в рамките на съответните методически 

обединения. 

Учителите на група за целодневна организация на учебния ден работят в 

сътрудничество и взаимодействие с класните р-ли, с учителите по учебните предмети и 

с ресурсния учител, като посещават учебни часове, участват в екипни срещи, обсъждат 

напредъка на учениците и ефективността на учебния процес, планират съвместни 

дейности с цел прилагане на диференциран подход и развитие на компетентностите на 

всеки ученик. 

 

ГРАФИК НА ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 
 

В целодневната организация на учебния ден са обхванати учениците 

от V и VI клас, както следва: 

 вариант: провеждане в самостоятелен блок преди обяд на учебните часове от 

училищния учебен план и след обяд на дейностите по самоподготовка, по 

организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси; 

 разпределение по групи: 

 
Група 

ЦОУД 

Дейности Седмичен 

брой 

часове 

Дневен брой часове 
понеделник вторник сряда четвъртък петък 

V клас Организиран отдих и 

физическа активност 

8 2 2 1 2 1 

Самоподготовка 14 3 3 3 2 3 

Занимания по 

интереси 

8 1 1 2 2 2 

VI клас Организиран отдих и 

физическа активност 

8 2 1 2 1 2 

Самоподготовка 14 3 3 3 3 2 

Занимания по 

интереси 

8 1 2 1 2 2 

 

Дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и 

заниманията по интереси се организират в учебни часове с продължителност 40 

минути. 

Разпределението на броя на часовете за дейностите може да се променя веднъж 

седмично след установена потребност на учениците от групата за целодневна 

организация на учебния ден за подготовка за класна и/или контролна работа, за участие 

в състезание, олимпиада, междуинституционална или друга изява на учениците. 

Промените се правят с разрешение на директора на училището по инициатива от 

екипа, работещ с учениците, като се създава организация определеният седмичен брой 



 

часове по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и за занимания 

по интереси да се изпълни в рамките на един месец. 

При преминаване изцяло към обучение от разстояние в електронна среда, 

приоритетно се осъществяват дейностите по самоподготовка и индивидуално 

консултиране на учениците - синхронно, а дейностите по интереси може да се 

организират и провеждат и асинхронно с оглед опазване здравето на учениците и 

избягване не продължителния престой на децата пред екраните на електронните 

устройства. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОРГАНИЗИРАН 

ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, САМОПОДГОТОВКА И ЗАНИМАНИЯ 

ПО ИНТЕРЕСИ 

 

Организиран отдих и физическа активност 

Дейностите по отдих и физическа активност включват: 

- организиране и провеждане на отдиха и спорта на учениците за създаване на 

здравословни навици, активна почивка след учебните занятия и осъществяване на 

преход към самоподготовката или за активна почивка в края на деня – когато 

планираните часове за деня за тази дейност са повече от един; 

- осигуряване време за обедното хранене на учениците; 

- наблюдение на взаимоотношенията между учениците и насърчаване на 

взаимното разбиране, зачитане и уважение, прояви на толерантност; 

- социализация на учениците и общуване с тях за стимулиране на 

способностите им, за решаване на проблеми, затруднения или конфликти; 

- формиране на здравно-хигиенни навици и изискване за тяхното спазване от 

учениците; 

- грижа за опазване здравето и живота на учениците. 

Дейностите по отдих и физическа активност се организират в помещения, 

различни от тези за дейностите по самоподготовка, като при подходящи 

метеорологични условия се провеждат предимно на открито, като се използват 

спортните площадки и училищният двор. 
 

Самоподготовка 

Дейностите, които се включват в часовете по самоподготовка, са пряко свързани 

с усвояването на компетентностите, посочени в Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за 

общообразователна подготовка и учебните програми по учебните предмети за 

V и VI клас. 

Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на 

учебния материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене 

с разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно 

взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване и взаимопомощ. 

Дейностите по самоподготовка на учениците включват: 

- ситуации за осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния час, 

за преодоляване на затруднения в усвояването на учебното съдържание; 

- усвояване на начини и методи за рационално учене; 

- подготовка на домашни, проектни задания и/или задачи; 

- подготовка за класни и контролни работи; 

- изпълнение на допълнителни задачи и упражнения във връзка с 

общообразователните учебни предмети от седмичното разписание, поставени от 

учителя на групата; 

- формиране на умения за самостоятелно планиране и организиране на 

подготовката; 



 

- консултации с учители по различни учебни предмети, които се провеждат 

независимо от консултациите по чл. 178, ал. 1, т. 5 ЗПУО. 

Учителят на групата се консултира с учителите по учебните предмети и 

съвместно определят съдържанието на самоподготовката, в съответствие с учебния 

план на паралелката и утвърденото седмично разписание на часовете за всеки учебен 

срок. 

При организирането и провеждането на дейностите по самоподготовка учителят 

на групата се съобразява с индивидуалните характеристики на децата по отношение на 

стила на възприемане и учене, темпото на работа, потребностите и интересите, като 

акцентът се поставя върху създаване на спокойна, позитивна и подкрепяща среда, която 

стимулира активността и повишава мотивацията за работа на учениците. 

 

Занимания по интереси 

Заниманията по интереси при целодневната организация на учебния ден се 

организират за развитие на способностите и на компетентностите на учениците, за 

изява на дарбите им в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, 

гражданското, здравното и екологично образование, както и за придобиване на умения 

за лидерство. Те имат за цел чрез разнообразен набор от достъпни и забавни дейности 

да съдействат за преодояване на умората у учениците; да развиват и обогатяват тяхното 

мислене; да допринасят за придобиване на полезни и нови знания или за 

интерпретиране и прилагане в практиката на вече получени и затвърдени знания; да 

предоставят възможност за развиване на творческия потенциал и изява на всеки ученик 

съобразно неговите възможности и интереси; да мотивират учениците и родителите за 

включване в целодневната организация на учебния ден и в училищния живот. 

Заниманията по интереси включват дейности, форми и тематични направления, 

осигуряват възможности и се организират съгласно изискванията на Наредбата за 

приобщаващото образование, като съдържанието им се определя в училищната 

програма за занимания по интереси за учебната година, а конкретните теми се 

определят, планират и провеждат от учителя на съответната група. 

 Училището осигурява разнообразие от занимания по интереси, които в рамките 

на целодневната организация на учебния се организират в областта на науката и 

технологиите, изкуствата и културата, гражданското, здравното и екологичното 

образование и спорта и включват разнообразни форми и дейности: образователни и 

занимателни игри;  различни видове спорт и спортни игри; запознаване с различни 

обичаи, традиции и празници; четене на допълнителна литература и самостоятелно 

общуване с книгата; посещение (при възможност) на спектакли, изложби и концерти, 

музеи и библиотеки; слушане на музикални произведения; танци; игри по избор на 

учениците; използване на ИКТ; изобразителни и приложни дейности, свързани с 

изготвяне на тематични кътове и табла, подходяща украса за класната стая и 

овладяване на различни техники; лично творчество; участие в подготовката и 

провеждането на различни празници, мероприятия и инициативи на училищно и 

общинско ниво; проектни дейности. 

 Часовете по самоподготовка, както и заниманията по интереси и организиран 

отдих могат да се провеждат и в компютърния кабинет, мултимедийната зала, в 

библиотеката на читалището, в обособеното помещение за занимания по интереси. 

Учителите на група за целодневна организация на учебния ден осъществяват 

подкрепа за личностно развитие на учениците като си сътрудничат с всички участници 

в образователния процес и създават организация на работа в групата, която включва 

позитивна образователна среда, прилагане на подходящи методи на педагогическо 

взаимодействие и диференциран подход, съобразно индивидуалните потребности и 

интереси на всяко дете. 

В част от часовете по организиран отдих и физическа активност и по занимания 

по интереси учениците могат да участват и в дейности в рамките на общата и 

допълнителната подкрепа за личностно развитие. Учителите в групи за целодневна 



 

организация подпомагат ръководителите на групи за занимания по интереси, когато 

тези занимания се провеждат в рамките на целодневната организация на учебния ден. 

 

Планиране на дейностите в групите за целодневна организация 

Темите на часовете за организиран отдих и физическа активност и занимания по 

интереси се планират от учителите в групите за целодневна организация в началото на 

учебната година по направления и учебни седмици, като съдържанието им се определя 

и в Годишната училищна програма за занимания по интереси. Темите за часовете за 

самоподготовка се планират ежедневно, съвместно с преподавателите по съответните 

учебни предмети, в съответствие с изучаваните теми от учебното съдържание и 

седмичното разписание на паралелките. 

 

VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

1. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в СУ „Христо 

Ботев“ и нивото на формиране на ключови компетентности у учениците като 

резултат от прилагането на модела „целодневна организация на учебния ден". 

2. Разширяване на възможностите в училището за осигуряване на подкрепа за 

личностното и индивидуално развитие на всеки ученик. 

3. Гарантиране на достъпа до образование, намаляване броя на необхванатите и 

отпадналите ученици и предотвратяване на ранното отпадане на учениците от 

училище. 

4. Изградени умения за планиране и осмисляне на познавателния процес, 

създаване на условия за мотивиране на учениците за учене през целия живот. 

5. Подкрепа за личностно развитие на учениците и създаване на условия за тяхното 

развитие и участие в училищния и обществен живот. 

6. Формиране у учениците, обхванати в целодневна организация на учебния ден, 

на умения за осмисляне на свободното време и повишаване нивото на тяхната 

социализация, както и възпитание в толерантност, сътрудничество и стремеж 

към успех. 

7. Създаване на възможности за успешен преход между институциите, успешно 

преминаване в следващ клас и в следващ етап или степен на образование и 

ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в 

усвояването на учебното съдържание. 

8. Създаване на възможност за общуване и опознаване между деца от различни 

социални, етнически и културни общности. 

9. Създаване на възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна, 

конкурентна и подкрепяща среда чрез специално подбрани дейности, включени 

в целодневната организация на учебния ден. 

10. Изява на учениците чрез участие в различни училищни мероприятия, 

регионални и национални състезания, конкурси и изложби. 

11. Засилване интереса от страна на ученици и родители към целодневната 

организация на учебния ден. 

12. Осъществяване на ефективно партньорство и дефиниране на отговорностите на 

всички участници в образователния процес. 

Училищната програма за целодневна организация на учебния ден през учебната 

2022/2023 година е приета с решение на Педагогическия съвет, Протокол №РД-04-

24/14.09.2022 г. 



 

Приложение 1 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ГРУПИТЕ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

ГЦОУД V клас 
 

Група 

V клас 

понеделник време 

от ... ч. 

до ... ч. 

вторник време 

от ... ч. 

до ... ч. 

сряда време 

от ... ч. 

до ... ч. 

четвъртък време 

от ... ч. 

до ... ч. 

петък време 

от ... ч. 

до ... ч. 

1. Организиран 

отдих и 

физическа 

активност 

от 13.50 ч. 

до 14.30 ч. 

Организиран 

отдих и 

физическа 

активност 

от 13.50 ч. 

до 14.30 ч. 

Организиран 

отдих и 

физическа 

активност 

от 13.50 ч. 

до 14.30 ч. 

Организиран 

отдих и 

физическа 

активност 

от 13.00 ч. 

до 13.40 ч. 

Организиран 

отдих и 

физическа 

активност 

от 13.00 ч. 

до 13.40 ч. 

2. Самопод-

готовка 

от 14.30 ч. 

до 15.10 ч. 

Самопод-

готовка 

от 14.30 ч. 

до 15.10 ч. 

Самопод-

готовка 

от 14.30 ч. 

до 15.10 ч. 

Самопод-

готовка 

от 13.40 ч. 

до 14.20 ч. 

Самопод-

готовка 

от 13.40 ч. 

до 14.20 ч. 

3. Самопод-

готовка 

от 15.10 ч. 

до 15.50 ч. 

Самопод-

готовка 

от 15.10 ч. 

до 15.50 ч. 

Самопод-

готовка 

от 15.10 ч. 

до 15.50 ч. 

Самопод-

готовка 

от 14.20 ч. 

до 15.00 ч. 

Самопод-

готовка 

от 14.20 ч. 

до 15.00 ч. 

 Отдих от 15.50 ч. 

до 16.00 ч. 

Отдих от 15.50 ч. 

до 16.00 ч. 

Отдих от 15.50 ч. 

до 16.00 ч. 

Отдих от 15.00 ч. 

до 15.10 ч. 

Отдих от 15.00 ч. 

до 15.10 ч. 

4. Занимания 

по интереси 

от 16.00 ч. 

до 16.40 ч. 

Занимания 

по интереси 

от 16.00 ч. 

до 16.40 ч. 

Самопод-

готовка 

от 16.00 ч. 

до 16.40 ч. 

Занимания 

по интереси 

от 15.10 ч. 

до 15.50 ч. 

Самопод-

готовка 

от 15.10 ч. 

до 15.50 ч. 

5. Самопод-

готовка 

от 16.40 ч. 

до 17.20 ч. 

Самопод-

готовка 

от 16.40 ч. 

до 17.20 ч. 

Занимания 

по интереси 

от 16.40 ч. 

до 17.20 ч 

Занимания 

по интереси 

от 15.50 ч. 

до 16.30 ч. 

Занимания 

по интереси 

от 15.50 ч. 

до 16.30 ч. 

6. Организиран 

отдих и 

физическа 

активност 

от 17.20 ч. 

до 18.00 ч. 

Организиран 

отдих и 

физическа 

активност 

от 17.20 ч. 

до 18.00 ч. 

Занамания 

по интереси 

от 17.20 ч. 

до 18.00 ч. 

Организиран 

отдих и 

физическа 

активност 

от 16.30 ч. 

до 17.10 ч. 

Занимания 

по интереси 

от 16.30 ч. 

до 17.10 ч. 

 



 

ГЦОУД VI клас 

 

Група 

VI клас 

понеделник време 

от ... ч. 

до ... ч. 

вторник време 

от ... ч. 

до ... ч. 

сряда време 

от ... ч. 

до ... ч. 

четвъртък време 

от ... ч. 

до ... ч. 

петък време 

от ... ч. 

до ... ч. 

1. Организиран 

отдих и 

физическа 

активност 

от 13.50 ч. 

до 14.30 ч. 

Организиран 

отдих и 

физическа 

активност 

от 13.00 ч. 

до 13.40 ч. 

Организиран 

отдих и 

физическа 

активност 

от 13.50 ч. 

до 14.30 ч. 

Организиран 

отдих и 

физическа 

активност 

от 13.00 ч. 

до 13.40 ч. 

Организиран 

отдих и 

физическа 

активност 

от 13.50 ч. 

до 14.30 ч. 

2. Самопод-

готовка 

от 14.30 ч. 

до 15.10 ч. 

Самопод-

готовка 

от 13.40 ч. 

до 14.20 ч. 

Самопод-

готовка 

от 14.30 ч. 

до 15.10 ч. 

Самопод-

готовка 

от 13.40 ч. 

до 14.20 ч. 

Самопод-

готовка 

от 14.30 ч. 

до 15.10 ч. 

3. Самопод-

готовка 

от 15.10 ч. 

до 15.50 ч. 

Самопод-

готовка 

от 14.20 ч. 

до 15.00 ч. 

Самопод-

готовка 

от 15.10 ч. 

до 15.50 ч. 

Самопод-

готовка 

от 14.20 ч. 

до 15.00 ч. 

Самопод-

готовка 

от 15.10 ч. 

до 15.50 ч. 

 Отдих от 15.50 ч. 

до 16.00 ч. 

Отдих от 15.00 ч. 

до 15.10 ч. 

Отдих от 15.50 ч. 

до 16.00 ч. 

Отдих от 15.00 ч. 

до 15.10 ч. 

Отдих от 15.50 ч. 

до 16.00 ч. 

4. Занимания 

по интереси 

от 16.00 ч. 

до 16.40 ч. 

Самопод-

готовка 

от 15.10 ч. 

до 15.50 ч. 

Занимания 

по интереси 

от 16.00 ч. 

до 16.40 ч. 

Самопод-

готовка 

от 15.10 ч. 

до 15.50 ч. 

Занимания 

по интереси 

от 16.00 ч. 

до 16.40 ч. 

5. Самопод- 

готовка 

от 16.40 ч. 

до 17.20 ч. 

Занимания 

по интереси 

от 15.50 ч. 

до 16.30 ч. 

Самопод-

готовка 

от 16.40 ч. 

до 17.20 ч. 

Занимания 

по интереси 

от 15.50 ч. 

до 16.30 ч. 

Занимания 

по интереси 

от 16.40 ч. 

до 17.20 ч. 

6. Организиран 

отдих и 

физическа 

активност 

от 17.20 ч. 

до 18.00 ч. 

Занимания 

по интереси 

от 16.30 ч. 

до 17.10 ч. 

Организиран 

отдих и 

физическа 

активност 

от 17.20 ч. 

до 18.00 ч. 

Занимания 

по интереси 

от 16.30 ч. 

до 17.10 ч. 

Организиран 

отдих и 

физическа 

активност 

от 17.20 ч. 

до 18.00 ч. 



 

Приложение 2 

 

ГРАФИК НА УЧИТЕЛИТЕ НА ГРУПА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

НА УЧЕБНИЯ ДЕН 
 

Учител на 

група за 

целодневна 

организация 

на учебния 

ден 

ДЕЙНОСТИ 

Организиран 

отдих и 

физическа 

активност 

ден/час 

Самоподготовка 

ден/час 

Занимания по 

интереси 

ден/час 

Дейности към нормата 

преподавателска заетост 
Продъл-

жителност 

(астр. час) 

График 

ден/час 

Учител на 

група V клас 

понеделник, 

вторник: 

13
50

-14
30 

17
20

-18
00 

сряда: 

13
50

-14
30 

четвъртък: 

13
00

-13
40

;
 

16
30

-17
10 

петък: 

13
00

-13
40 

понеделник-

вторник: 

14
30

-15
50

; 16
40

-17
20

 

сряда: 

14
30

-15
50

; 16
00

-16
40

 

сряда: 

14
30

-15
50

; 16
00

-16
40

 

четвъртък: 

13
40

-15
00

 

петък: 

13
40

-15
00

; 15
10

-15
50

 

понеделник-

вторник: 

16
00

-16
40 

сряда: 

16
40

-18
00 

сряда: 

16
40

-18
00 

четвъртък: 

15
10

-16
30 

петък: 

15
50

-17
10 

10 часа Понеделник:   12
50

-13
50 

Вторник:         12
50

-13
50 

Сряда:             08
00

-11
00 

                                      
12

50-
13

50 

Четвъртък:      12
00

-13
00 

Петък:             08
00

-11
00 

 

Учител на 

група VI клас 

понеделник, 

сряда, петък: 

13
50

-14
30 

17
20

-18
00 

вторник, 

четвъртък: 

13
00

-13
40 

понеделник, 

сряда: 

14
30

-15
50

; 16
40

-17
20

 

вторник, 

четвъртък: 

13
40

-15
00

; 15
10

-15
50

 

петък: 

14
30

-15
50

 

понеделник, 

сряда: 

16
00

-16
40

 

вторник, 

четвъртък: 

15
50

-17
10 

петък: 

16
30

-17
20

 

10 часа Понеделник:   11
50

-13
50 

Вторник:         08
00

-10
30 

Сряда:             12
10-

13
40 

Четвъртък:      08
00

-10
30 

Петък:             12
10-

13
40 
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Приложение 11 към Годишен план на училището 

Утвърден със Заповед № РД-11-10641-773/14.09.2022 г. 
 

 

  

 
 

 

 

ПЛАН  
за контролната дейност на директора на СУ”Христо 

Ботев”, гр. Долни Дъбник, за учебната  

2022/2023 година 

 

Настоящият план за контролната дейност на директора е изготвен в изпълнение 

изискванията на чл. 257, ал. 1 и чл. 258, ал. 1 от ЗПУО, чл. 31, ал. 1 от Наредба № 

15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти.  

I. На контрол подлежат следните дейности, осъществявани в училището: 

- учебно-възпитателната работа; 

- квалификационна дейност; 

- правилното водене и съхранение на документацията. 

- спазване на трудовата дисциплина; 

- отсъствията на учениците от училище и спазването на училищните правила; 

- спазване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в т.ч. 

спазване на Мерките за намаляване на рисковете от предаване на 

инфекцията COVID – 19 в СУ“Христо Ботев“; 

- социално-битова и стопанска дейност; 

- административна дейност; 

- финансова дейност; 

ІI. Цел на контролната дейност: 

Осигуряване на условия в училището за осъществяване на държавната политика 

в областта на образованието. Спазване изискванията на държавните образователни 

стандарти и реализация на учебните планове и програми, съгласно съществуващите 

нормативни документи. 

 

 

 

 
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. „Христо Янчев” №58 

тел.: Директор: 06514/20-47, 0879548700, канцелария: 06514/22-31,  

e-mail: subotev@soudabnik.com; web: www.soudabnik.com  
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ІII. Задачи на контролната дейност: 

1. Осигуряване на творческа свобода на учителите за възможно най-пълно 

реализиране целите на учебно – възпитателния процес. 

2. Създаване на условия за повишаване активността на учениците в учебно – 

възпитателната работа. 

3. Правилното водене и съхранението на училищната документация, 

документацията по трудово-правните отношения и финансовата документация. 

4. Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и 

противопожарна безопасност с акцент върху спазване на Насоките за обучение и 

действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата. 

5. Организацията на провеждане на обучение в електронна среда. 

6. Организиране и провеждане на изпити. 

7. Спазването на училищните правилници, планове, графици, заповеди и др. 

8. Установяване на качеството на организацията на учебно-възпитателния 

процес. 

9. Спазването на трудовата дисциплина и седмичното разписание, 

пропускателния режим, дежурствата в училище. 

10. Ограничаване на броя на отсъствията на учениците от училище. 

11. Изпълнение на препоръките, направени от експерти на МОН, РУО и др. 

институции. 

12. Опазване и обогатяване на материално – техническата база. 

ІV. Обект и предмет на контролната дейност: 

1. Учебната и възпитателната дейност на учителите и изпълнението на 

държавните образователни стандарти. 

2. Дейности по спазване и изпълнение изискванията на нормативните 

документи на средното образование, кодекса на труда, длъжностните характеристики и 

др., както и изискванията, регламентирани във вътрешноучилищни правилници, 

планове, графици, заповеди и др. 

3. Изпълнение на решенията на Педагогическия съвет. 

4. Учебната дейност. 

5. Дисциплината и отсъствията на учениците. 

6. Опазването на училищното имущество. 

7. Опазване на безплатните учебници. 

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

9. Дейностите, свързани с опазване здравето и живота на учениците, спазване 

изискванията на безопасност, охрана на труда и противопожарна охрана с акцент върху 

спазване на Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична 

обстановка в училищата. 

10. Дейностите, свързани с прибиране и задържане на учениците в училище. 

11. Квалификационна дейност. 

12. Дейностите по изпълнение на изискванията на проекти и програми, в които 

училището участва. 
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13. Изпълнението на препоръките към работата на учителите, дадени от 

експерти от РУО и от МОН. 

14. Финансово-счетоводната дейност. 

V. Форми на контролната дейност: 

1. Педагогически контрол. 

Педагогическият контрол се осъществява чрез: 

1.1. Тематични проверки. 

1.2. Текущи проверки. 

2. Административен контрол. 

Административният контрол се осъществява чрез: 

2.1. Проверки на училищната документация, свързана с учебния процес. 

2.2. Проверки на документацията, свързана с трудово-правните отношения, 

административната дейност, финансово-счетоводната и стопанска дейност, 

здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд. 

2.3. Проверки по спазване изискванията на нормативни документи и 

вътрешноучилищни правилници, планове, графици, заповеди. 

VI. Форми и график на контролната дейност. 

1. Педагогически контрол. 

1.1. Тематични проверки. 

 

№ Форма/Тема на проверката Срок 

1.1.1  Обсъждане и анализ на резултатите от ДЗИ И НВО в VII клас 

през учебната 2021/2022 година. 

октомври 

1.1.2  Проверка на резултатите от входното ниво на учениците по 

отделните учебни предмети и своевременното идентифициране 

на ученици с обучителни затруднения въз основа на показаните 

резултати от проведените тестове за определяне на входното 

ниво, както и включването на учениците в групи за обучителни 

затруднения и/или изготвянето на индивидуални планове за 

обща подкрепа за личностно развитие. 

октомври 

1.1.3  Проверка и анализ на ефективността от прилагането на 

Училищните правила за осигуряване на обща подкрепа за 

личностно развитие на учениците с цел преодоляване на 

обучителните затруднения и/или подкрепа на потребности, 

както и за намаляване риска от отпадане от училище. 

януари 

май 

юли 

1.1.4  ЧЕРВЕНИ ПЛАНОВЕ 

Осъществяване на засилен контрол върху изпълнението на 

задачите, произтичащи от: 

Мерки за повишаване качеството на образованието през 

учебната 2022/2023 година 

Училищна програма с мерки за повишаване резултатите от 

обучението на учениците 

Програма за превенция на ранното напускане на училище 

Програма за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 

До 25 – то число на 
текущия месец 

ръководителят на 

училищния екип 
представя за 

утвърждаване от 

директора на задачите за 
изпълнение през 

следващия месец. 

До 5 – то число на 
следващия месец 

училищният екип 

представя на директора 
отчет за изпълнението на 

задачите през 

предходния месец 
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1.2. Текущи проверки. 

№ Форма/Тема на проверката Срок 

1.2.1  Контрол върху работата с ученици, срещащи затруднения при 

усвояването на учебния материал и проведената допълнителна 

работа от учителите в съответствие с утвърдените 

индивидуални планове за обща подкрепа за личностно 

развитие. 

постоянен чрез 

училищната 

електронна 

информационна 

система 

1.2.2  Проверка на посещаемостта, организацията и провеждането на 

часовете по факултативна подготовка 

не по-малко от 

два пъти на 

учебен срок 

1.2.3  Проверка на организацията на учебно-възпитателната работа в 

часовете чрез посещения на учебни часове, съвместно с 

членовете на съответните методически обединения. 

по график, 

предложен от 

председателите 

на МО 

1.2.4  Проверка на организацията на учебно-възпитателната работа в 

групите за целодневна организация на учебния ден 

не по-малко от 

два пъти на 

учебен срок 

1.2.5  Проверка относно обхвата на учениците и посещаемостта на 

учебните занятия, заниманията в групите за целодневна 

организация на учебния ден, извънкласните форми на работа, 

часа за спортни дейности. 

м. септември – 

при формиране 

на паралелките 

и от октомври 

до юни – един 

път месечно 

1.2.6  Контрол върху отсъствията на учениците: 

- за отсъствията по уважителни причини – чрез проверка и 

въвеждане в училищната електронна информационна 

система на информация за представените документи за 

извиняване на отсъствията; 

- за отсъствията по неуважителни причини – чрез 

ежеседмични срещи с учениците, допуснали отсъствия 

през предходната седмица 

 

ежедневно 

 

 

 

ежеседмично 

1.2.7  Проверка за точното и своевременно отразяването на 

отсъствията на учениците от учебни часове в електронния 

дневник  

два пъти 

месечно 

1.2.8  Контрол върху дисциплината на учениците. постоянен 

1.2.9  Контрол върху организацията и провеждането на различните 

видове изпити 

- зрелостни 

- поправителни 

 

- приравнителни 

- на ученици в самостоятелна форма на обучение 

 

В съответствие 

с графика за 

изпитните 

сесии 

 

1.2.10  Контрол на спазването изискванията на наредбите за оценяване 

на резултатите от обучението на учениците 

декември 

май 

непосредствено 

преди приключване 

на учебен срок и 

учебна година 

1.2.11  Контрол по спазване графика за класните и контролни работи постоянен 
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№ Форма/Тема на проверката Срок 

1.2.12  Контрол по спазване на графика за провеждане на 

допълнително консултиране по учебни предмети 

постоянен чрез 

училищната 

електронна 

информационна 

система и 

проверка на 

място 

1.2.13  Контрол по спазване графика за провеждане на часа за 

консултиране на родители и ученици и водене на училищната 

документация 

постоянен чрез 

електронния 

дневник 

1.2.14  Контрол върху организацията и провеждането на училищните 

тържества, празници, ритуали, изложби и конкурси, 

съдействащи за развитие и укрепване на общоучилищния дух и 

за изява на интересите и способностите на учениците. 

постоянен 

1.2.15  Контрол върху провеждането и резултатите от 

вътрешноучилищните олимпиади. 

декември 

януари 

1.2.16  Контрол върху работата на учителите с родителите: 

провеждане на родителски срещи, връзката на училището със 

семейството; отразяване в училищната информационна 

система на комуникацията на класните ръководители с 

родителите. 

постоянен 

1.2.17  Контрол на дейността на методическите обединения и 

постоянните комисии и  спазване на приетите от 

Педагогическия съвет планове. 

постоянен 

 

2. Административен контрол. 

2.1. Проверка на училищната документация, свързана с учебния процес. 
 

№ Форма/Тема на проверката Срок 

2.1.1  Проверка на декларациите за лекторските часове ежемесечно 

2.1.2  Проверка на воденето на протоколите и книгата с протоколите 

от заседанията на педагогическия съвет. 

след всяко 

заседание на 

ПС 

2.1.3  Проверка на личните картони на учениците, обучаващи се в 

дневна форма на обучение 

юли 

септември 

2.1.4  Проверка на личните картони на учениците, обучаващи се в 

ЦСОП 

юли 

 

2.1.5  Проверка на личните картони на учениците, обучаващи се в 

самостоятелна форма на обучение 

след 

приключване 

на съответната 

изпитна сесия 

2.1.6  Проверка на книгата резултатите от изпитите на учениците от 

самостоятелна и индивидуална форма на обучение и 

съответствието й с другата училищна документация 

след 

приключване 

на съответната 

изпитна сесия 

2.1.7  Проверка на ученическите лични карти септември 

2.1.8  Проверка и заверка на протоколите от проведените изпити. непосредствено 
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№ Форма/Тема на проверката Срок 

след 

приключване 

на изпитите 

2.1.9  Проверка на воденето на летописната книга септември 

2.1.10  Проверка на издадените свидетелства за завършено основно 

образование и съответствието им с училищната документация. 

юни 

2.1.11  Проверка на издадените дипломи за завършено средно 

образование и съответствието им с останалата задължителна 

училищна документация. 

юни 

2.1.12  Проверка за правилното водене и съхраняване на 

документацията по проекти и програми, по които училището 

работи. 

постоянен 

 

2.2. Проверка на документацията, свързана с трудово-правните отношения, 

административната дейност, финансово-счетоводната и стопанска дейност, 

здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд. 

 

№ Форма/Тема на проверката Срок 

2.2.1  Книги за инструктаж по безопасност и здраве при работа 

 

октомври 

декември 

март 

2.2.2  Финансово-счетоводни документи постоянен 

2.2.3  Книга за регистриране на даренията декември 

2.2.4  Ревизионна книга юли 

2.2.5  Проверка на воденето и съхраняването на документацията по 

трудово-правните отношения с персонала. 

декември 

март 

2.2.6  Длъжностното разписание и поименното разписание на 

длъжностите и работните заплати и съответствието му с 

другата документация. 

при всяка 

промяна 

 

2.3. Проверки на материалната база. 

№ Форма/Тема на проверката Срок 

2.3.1  Опазването на материално-техническата база и поддържане 

състоянието на училищната сграда. 

постоянен 

2.3.2  Изпълнението на препоръките и изискванията на 

специализираните органи. 

постоянен 

 

2.4. Проверки по спазване изискванията на нормативни документи и 

вътрешноучилищни правилници, планове, графици, заповеди 

№ Форма/Тема на проверката Срок 

2.4.1  Изискванията на трудовото законодателство. постоянен 

2.4.2  Изискванията за безопасност, охрана на труда и 

противопожарната охрана. 

постоянен 

2.4.3  Изискванията за обучение и труд в условията на извънредна постоянен 



 7 

№ Форма/Тема на проверката Срок 

епидемична обстановка 

2.4.4  Правилника за устройството и дейността на училището. постоянен 

2.4.5  Дневния режим на училището. постоянен 

2.4.6  Графика за седмичното дежурство. постоянен 

2.4.7  Графика за провеждане на часа за консултиране на родители и 

ученици и водене на училищната документация. 

постоянен 

2.4.8  Графика за провеждане на ФП, допълнителната работа с 

ученици, часа за спортни дейности, дейности по интереси. 

постоянен 

2.4.9  Седмичното разписание постоянен 

2.4.10  Спазването на пропускателния режим в училището. постоянен 

 

 
Планът за контролната дейност е приет с решение на Педагогическия съвет, 

Протокол №РД-4-24/14.09.2022 г. 
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Приложение 12 към Годишен план на училището 

Утвърден със Заповед № РД-11-10641-773/14.09.2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
 

за работа на методическото обединение 

на педагогическите специалисти  

по Български език и литература 

учебната 2022/2023 година 
 

I. Основна цел: 

Утвърждаване на методическото обединение на учителите по БЕЛ като център 

за вътрешноквалификационна дейност и оптимизиране на обучението по български 

език и литература чрез прилагане на методи и стратегии за ефективно учене и 

формиране на езикова и личностна култура у подрастващите, необходими за тяхната 

социализация и бъдещата им реализация.  

II. Цели: 

1. Изграждане на усет към същността и закономерностите на езиковата 

комуникация. 

2. Развитие на езиково-естетическите способности у учениците за 

съпреживяване с помощта на езика. 

3. Създаване на възможност за критична оценка и самооценка на езика като 

средство за общуване в различни речеви ситуации. 

4. Изграждане на умения за разбиране, назоваване и тълкуване на 

художествените средства и тяхното функциониране в литературната творба. 

5. Изграждане на умения за самостоятелно прилагане на интерактивни модели. 

6. Практическо прилагане на  придобитите лингвистични и литературни знания 

чрез създаване на устни и писмени текстове. 

7. Осъществяване на възпитателна дейност чрез подобряване на подходите, 

методите, средствата и формите за изграждане на умения и навици, необходими в 

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. „Христо Янчев” №58 

тел.: Директор: 06514/20-47, 0879548700, канцелария: 06514/22-31, e-mail: subotev@soudabnik.com 
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реални житейски ситуации, за активно и адекватно участие в демократичните процеси 

у нас  

III. Основни задачи: 

1. Прилагане на учебните програми по БЕЛ и Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за 

усвояването на българския книжовен език в учебния процес.  

2. Овладяване и прилагане на компетентностите по български език и литература, 

определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка 

като очаквани резултати от обучението в края на отделните етапи и степени. 

3. Овладяване и прилагане на компетентностите, определени с учебните 

програми по предмета български език и литература. 

4. Спазване на 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. 

5. Актуализиране на информация, свързана с новите програми и 

компетентности, с изискванията за приобщаващото образование и тенденциите в 

прилагането на иновативни форми и интерактивни методи в обучението по БЕЛ.  

6. Създаване на възможности за обмяна на добри практики в обучението по 

Български език и литература. 

7. Реализиране на различни дейности за подкрепа на деца в риск и със 

затруднения при усвояването на езика и за изява на ученици и учители / проекти; 

семинари; кръгли маси; тематични съвети; работни срещи, както и участия в конкурси, 

състезания и тържества на училищно и общинско ниво./ 
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IV. Дейности и мероприятия 

1. Заседания на методическото обединение 
 

№ Период на провеждане Теми/ въпроси за обсъждане/ работа Представящ темата Очакван резултат  

Заседания  

1 Септември 1.Анализ на работата на МО за учебната 2021-2022 г. 

Приемане плана на МО за учебната 2022-2023 г. 

Председател МО Набелязване на мерки за 

отстр. на пропуските 

2 Септември 2. Обсъждане прилагането на учебните  програми по 

БЕЛ и изискванията за резултатите от обучението по 

БЕЛ, съгласно ДОС за ООП.   

Ани Илиянова Запознаване с 

компетентностите като 

очаквани резултати от 

обучението по БЕЛ 

3 Септември 3. Методическото обединение в полза на УВП.  Десислава Гешева Добри практики 

Заседания 

4 Октомври 1. Обсъждане на критериите за проверка на 

различните формати по БЕЛ /тест, аргументативен 

текст, преразказ и др./ Съгласуване и уеднаквяване на 

критериите за оценка на учениците. 

 М. Йорданова Изготвяне на папка с 

изискванията за оценка и 

проверка на всички 

формати. 

5 Октомври 2. Изготвяне на план за провеждане седмица на 

будителите в СУ „Христо Ботев“, съвместно с 

читалището в Д. Дъбник. 

Аксения Ганчева 

 

Приобщаване на 

учениците към българската 

култура 

6 Октомври 3.Взимане на решения за участие в съвещания или 

други квалификационни дейности, свързани с 

предметна област БЕЛ.  

Ани Илиянова Повишаване на 

квалификацията във връзка 

НВО и ДЗИ и др.  

Заседания 

7 Ноември 1. Взимане на решения за допълнителна работа с 

ученици, срещащи затруднения по БЕЛ. 

Десислава Гешева 

 

 Подкрепа на личностното 

развитие на ученика 
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8 Ноември 2. Оказване на методическа помощ при изготвяне на 

изпитните тестови варианти за различните форми на 

обучение в СУ „Христо Ботев“. 

А. Илиянова Ефективно оценяване на 

учениците 

9 Ноември 3. Обсъждане на добри практики, свързани с 

прилагането на интерактивните методи в обучението 

по БЕЛ.  

Илка Христова Споделяне на добри 

практики; ефективност 

Заседания  

10 Декември 1.Обсъждане подготовката за провеждане на 

олимпиади и пробни изпити по БЕЛ 

Председател МО Повишаване на качеството 

на обучение 

11 Декември 2. Обсъждане на подготовката за провеждането на 

класните работи по БЕЛ.  

Аксения Ганчева Добро овладяване на 

различните 

компетентности по БЕЛ 

12 Декември 3. Изготвяне на сценарий за коледно тържество. 

План на реализация. 

Десислава Гешева 

Илка Христова 

Приобщаване към 

ценностите и развиване на 

речевите и творческите 

възможности на учениците 

Заседания  

13 Януари 1.Обсъждане подготовката на дейности, свързани с 

рождения ден на Ботев – акцент: словото на Ботев. 

Ани Илиянова Приобщаване към 

ценностите и развиване на 

речевите и творческите 

възможности на учениците 

14 Януари 2. Плануване  на работни срещи, съвместно с колеги 

от други направления и други училища. 

Председател МО 

 

Споделяне на добри 

практики 

15 Януари 3.Плануване на допълнителни консултации за 

приобщаване на ученици в риск и др. 

Десислава Гешева Подкрепа на личностното 

развитие на ученика 

Заседания  

16 февруари 1.Отчитане и анализ на резултатите по БЕЛ от първи Председател МО Отстраняване на 
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учебен срок. пропуските 

17 Февруари 2. Дидактически процедури за оценяване на 

обучението по БЕЛ. 

Десислава Гешева Подобряване на 

обучението; личностна 

подкрепа 

18 Февруари 3. Обсъждане на графика за открити уроци по БЕЛ. 

Методическа дискусия за бинарния урок. 

Ани Илиянова Повишаване 

квалификацията на ПС по 

БЕЛ 

Заседания  

19 Март 1.Подготовка на кампанията „Чети с мен“- план-

график на дейностите и др. 

 

Аксения Ганчева Развитие на речевите 

способности и словесно – 

творческите възможности 

на учениците 

20 Март 2. Дискутиране на проблемите по БЕЛ, свързани с 

ученици билингви.  

Ани Илиянова Подобряване 

ефективността на работа  

21 Март 3. Обсъждане подготовката за провеждане на пробни 

изпити по БЕЛ – ДЗИ, НВО. 

Председател МО Прилагане на ДОС в 

обучението по БЕЛ 

Заседания  

22 Април 1.Обсъждане на резултатите от подкрепата на 

учениците, срещащи затруднения по БЕЛ. Взимане на 

решение за допълнителна работа с учениците, на 

които предстоят изпити по БЕЛ – 7, 10 и 12 клас. 

Десислава Гешева Набелязване на мерки за 

отстраняване на 

пропуските Подобряване 

на обучението; личностна 

подкрепа 

23 Април 2. Подготовка за организиране на дискусия на тема 

„Добрата езикова култура отваря вратите към 

европейската култура”.  

Илка Христова Развитие на речевите 

способности и повишаване 

на езиковата култура   

Заседания  
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24 Май 1.Обсъждане на подготовката за провеждане на 

класните работи по БЕЛ. Запознаване с критериите за 

НВО в 7 и 10 клас и за ДЗИ в 12 клас. 

Председател МО Набелязване на мерки за 

отстраняване на 

пропуските 

25 май  2. Организиране на работна среща с колегите от 

начален курс на тема: „Осъществяване на 

приемственост в обучението и оценяването на 

знанията и уменията по български език и литература“. 

Десислава Гешева  

Илка Христова 

 

Споделяне на добри 

практики 

26 май  3.Плануване на допълнителни консултации по БЕЛ за 

приобщаване на ученици в риск и др. 

 

Десислава Гешева Приобщаване на 

учениците; личностна 

подкрепа. 

Заседания  

27 Юни 1.Обсъждане на резултатите от класните работи по 

БЕЛ. 

Аксения Ганчева Набелязване на мерки за 

отстраняване на 

пропуските 

28 Юни 2. Отчитане и анализ на резултатите по БЕЛ от втори 

учебен срок. 

Ани Илиянова Споделяне на добри 

практики 

29 Юни 3.Изготвяне на доклад – анализ за работата на МО 

през учебната година. 

Председател МО  

 

2. Направления на работата в МО БЕЛ 

 

 2.1. Методическа работа 

 

 2.1.1. Дейности 
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№ Дейност Период на реализиране Отговорник Резултат 

 Повишаване на квалификацията на ПС 

1. Разработване и представяне на материали по темите, вкл. 

в плана на заседанията на МО 

Началото на всеки срок Д. Гешева Повишаване 

компетентностите на 

учителите по БЕЛ 

2. Участие в общински, областни, национални, 

квалификации 

До края на учебната 

година 

Председател МО Повишаване 

компетентностите на 

учителите по БЕЛ 

3. Повишаване на ПКС или придобиване на допълнителна 

професионална квалификация 

дългосрочно Председател МО Повишаване 

компетентностите на 

учителите по БЕЛ 

4. Оказване на методическа помощ при изготвяне на 

изпитните тестови варианти по БЕЛ за различните форми 

на обучение в СУ. 

септември Председател МО Повишаване 

компетентностите на 

учителите по БЕЛ 

5. Участие в професионални форуми, конкурси, фестивали, 

конференции на училищно, областно, национално или 

международно равнище 

До края на учебната 

година 

Илка Христова Повишаване 

компетентностите на 

учителите по БЕЛ 

6. Провеждане на обучение в МО във връзка с приложението 

на ИКТ, Интерактивни методи. 

Октомври - ноември Илка Христова Повишаване 

компетентностите на 

учителите по БЕЛ 

7. Провеждане на обучение в МО във връзка на работата с 

родителите за оказване на допълнителна подкрепа. 

 

Декември Ани Илиянова Приобщаване на 

родителите и ефективност 

при работа с деца в риск, 

СОП и др. 

8. Съвместни инициативи с другите методични направления. постоянен Д. Гешева Обмен на опит 

9. Организиране на работни срещи, съвместно с колеги от 

други направления и други училища. 

постоянен Д. Гешева 

Аксения Ганчева 

Приемственост м/у 

отделните етапи и степени 

на образование 

10. Провеждане на открити уроци Февруари - март Председател МО Обмен на опит; 

самооценяване 

11. Представяне на информация от участие в квалификация постоянен ПС, участвал в 

квалификацията 

Споделяне на добри 

практики 
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12. Срещи с колеги от други направления Май-юни Д. Гешева Споделяне на добри 

практики.  

 Организация и провеждане на извънкласна и/ или 

извънинституционална дейност 

   

13. Организиране и провеждане на седмица на будителите и 

представяне на значима литературна личност. 

 

 

ноември Аксения Ганчева Приобщаване към 

ценностите и развиване на 

речевите и творческите 

възможности на 

учениците 

14. Организиране и провеждане на Коледна кампания декември Десислава Гешева 

Илка Христова 

Приобщаване към 

ценностите и развиване на 

речевите и творческите 

възможности на у-те 

15. Организиране и провеждане на съвместни дейности с 

Читалище „Илия Бешков“ – тематични дискусии, 

състезания и др., свързани с езиковата грамотност, 

годишнини на писатели, празници на словото и др. 

Целогодишно Председател МО Подобряване на 

функционалната 

грамотност и изграждане 

на литературна култура 

  

 2.1.2. Теми за самообразование на ПС от МО 
 

№ Учител Тема за самообразование Поредна година, за 

която работи по 

темата 

Очакван резултат от 

работата по темата за 

самообразование 

Краен срок за 

представяне на 

резултата през 

настоящата година 

1. Ани Илиянова „Психология на личностното 

развитие на учениците“ 

втора Повишаване на 

квалификацията 

Стимулиращо оценяване 

януари 

2. Малинка Йорданова „Методика на обучението по 

БЕЛ – иновативни практики“ 

втора Повишаване на 

квалификацията 

Активиране на учениците 

в УВП 

април 

3. Аксения Ганчева „Урокът по  БЕЛ – втора Повишаване на юни 
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целеполагане и вариативност 

при подготовката за НВО и 

ДЗИ“ 

квалификацията 

Ефективност на учене 

 

 

2.2. Организационна дейност 
 

№ Дейност Период на реализиране Отговорник Резултат 

1. Проучване на изменения в нормативни актове. 

Актуализиране на разработени материали.  

16.09.2022г Д, Гешева Повишаване 

компетентностите на 

учителите по БЕЛ 

2. Разработване и предварителен контрол на материали за 

провеждане на различните видове писмени изпитвания. 

Септември  Ани Илиянова Повишаване 

компетентностите на 

учителите по БЕЛ 

3. Организация и провеждане на входно/ изходно равнище. Начало и край на 

учебната година 

Учителите по БЕЛ  

4. Анализ на проведени писмени изпитвания (входящо, 

изходящо, текущи). 

Според графика М. Йорданова Набелязване на мерки за 

отстраняване на 

пропуските Подобряване 

на обучението 

5. Анализ на ефективността на работа с учениците, срещащи 

затруднения при усвояването на УС. 

За всеки срок Десислава Гешева Набелязване на мерки за 

отстраняване на 

пропуските Подобряване 

на обучението; личностна 

подкрепа 

 

6. Анализ на резултатите от обучението на учениците по БЕЛ 

-ДЗИ, НВО. 

 

юли Ани Илиянова Подобряване на 

обучението; личностна 

подкрепа 

№ Работа по модернизацията  на работното място, методически и дидактически материали 

1. Създаване, попълване и систематизиране на банка с 

електронни уроци, презентации – по теми или направления 

периодично Илка Христова Всеки член на МО да 

представи свои или 

успешно прилагани 
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дидактически материали  

2. Създаване и допълване на банка с материали за 

диагностициране (вкл. проверка и оценка) на учениците 

ноември М. Йорданова Ефективно прилагане на 

компетентностите по БЕЛ 

3. Създаване на интерактивни продукти (презентации и др.) 

за подобряване работата с учениците/ децата  

периодично Десислава Гешева Овладяване и прилагане 

на компетентностите 

№ Работа с изявени ученици, както и с ученици, имащи образователни затруднения  

1. Подготовка за олимпиади и състезания на различно ниво и 

различен формат (вкл. онлайн). 

 

По график Илка Христова Практическо прилагане на  

придобитите 

лингвистични и 

литературни знания 

2. Подготовка на ученици за участие в конкурси, 

конференции на различно ниво.  

Целогодишно Председател МО Практическо прилагане на  

придобитите 

лингвистични и 

литературни знания 

3. Работа с учениците, срещащи затруднения при усвояването 

на учебния материал - допълнително консултиране, лятна 

работа и др.  

При необходимост Десислава Гешева Подобряване на 

обучението; личностна 

подкрепа 

 

Състав на методическото обединение 

Председател:  Малинка Денчева Йорданова 

Членове: 1. Ани Илиянова Димитрова 

       2. Аксения Иванова Ганчева 

 3. Десислава Георгиева Гешева 

 4. Илка Симеонова Христова 

 

Планът за работа на Методическо обединение по Български език и литература през учебната 2022/2023 година е приет с 

решение на Педагогическия съвет, Протокол №РД-04-24/14.09.2022 г. 

 



 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. „Христо Янчев” №58 

тел.: Директор: 06514/20-47, 0879548700, канцелария: 06514/22-31,  

e-mail: subotev@soudabnik.com; Web: www.soudabnik.com 

 

 
Приложение 13 към Годишен план на училището 

Утвърден със Заповед № РД-11-10641-773/14.09.2022 г. 
 

 

 

 

 

ПЛАН 
за дейността на методическото обединение на педагогическите специалисти  

по ОНГОР и ПНЕ за учебната 2022/2023 година 
 

Теми за квалификации 

1. на училищно ниво: 

1.1.Провеждане на обучения с практическа насоченост съгласно училищния план за повишаване на квалификацията. 

1.2.Запознаване с критериите за НВО в 7 клас, 10 клас и ДЗИ 12 клас 

2. на методическото обединение: 

2.1. ГО и общ. науки – „Компетентностен подход в обучението“ 

2.2.ГО и общ. науки- „Дуално обучение“ 

2.3.Природни науки- „Специфични методи на оценяване“ 

 

ДЕЙНОСТИ 

 

1. Заседания на методическото обединение 

 

 

 



№ Период на 

провеждане 

Теми/ въпроси за обсъждане/ работа Представящ темата Очакван резултат 

1 септември Анализ на работата на МО за учебната 2021-2022г. 

Приемане плана на МО за учебната 2022-2023г. 

Обсъждане на ЗПУО и ДОС 

Председател МО Набелязване на мерки за 

отстр. на пропуските. 

Запознаване и прилагане 

на ДОС в обучението по 

отделните предмети от МО 

2 септември Обсъждане и съгласуване на критериите за оценка на 

учениците 

Катя Марчева Ефективно прилагане на 

ДОС 

3 октомври Анализ на резултатите от входните нива. 

Обсъждане на мерки за преодоляване на пропуските. 

Вземане на решения за индивидуална подкрепа на 

изоставащи ученици. 

Председател МО Подкрепа на личностното 

развитиие на ученика 

4 ноември Обсъждане на добри практики, свързани с 

прилагането на интерактивните методи в обучението 

Лиляна Добрева Споделяне на добри 

практики; ефективност 

5 декември Обсъждане подготовката за провеждане на олимпиади 

и пробни изпити по отделните предмети на МО 

Катя Марчева Повишаване на качеството 

на обучение 

6 януари Плануване на допълнителни консултации за 

приобщаване на ученици в риск и др. 

Аксения Ганчева Подкрепа на личностното 

развитие на ученика 

7 февруари Отчитане и анализ на резултатите от първия учебен 

срок 

Председател МО Отстраняване на 

пропуските 

8 март Обсъждане подготовката за провеждане на пробни 

изпити по отделните предмети – ДЗИ, НВО. 

Взимане на решение за допълнителна работа с 

учениците, на които предстоят изпити – 7,10 и 12 клас. 

Председател МО Прилагане на ДОС в 

обучението.Набелязване на 

мерки за отстраняване на 

пропуските Подобряване 

на обучението; личностна 

подкрепа 

9 май Организиране на работна среща с колегите от други 

тематични направления и от начален курс на тема: 

„Осъществяване на приемственост в обучението и 

оценяването на знанията и уменията на учениците” 

Мими Тачева Споделяне на добри 

практики 



№ Период на 

провеждане 

Теми/ въпроси за обсъждане/ работа Представящ темата Очакван резултат 

10 юни Отчитане и анализ на резултатите по от втория  учебен 

срок. 

Председател МО Споделяне на добри 

практики 

Набелязване на мерки за 

отстраняване на 

пропуските 

11 юни Изготвяне на доклад – анализ за работата на МО през 

учебната година. 

Председател МО  

 

2. Направления на работата в МО 

 2.1. Методическа работа 

  2.1.1. дейности 

 

№ Дейност Период на реализиране Отговорник Резултат 

 Повишаване на квалификацията на ПС 

1 Разработване и представяне на материали по темите, вкл. в 

плана на заседанията на МО 

Началото на всеки срок Катя Марчева Повишаване 

компетентностите на ПС 

2 Участие в общински, областни, национални, 

международни квалификации 

До края на учебната 

година 

Председател МО Повишаване 

компетентностите на ПС 

3 Повишаване на ПКС или придобиване на допълнителна 

професионална квалификация 

Дългосрочно  Мими Тачева Повишаване 

компетентностите на ПС 

4 Съвместни инициативи с другите методични направления. Постоянен  Мими Тачева Обмен на опит 

5 Организиране на работни срещи, съвместно с колеги от 

други направления и други училища. 

Постоянен  Аксения Ганчева Приемственост м/у 

отделните етапи и степени 

на образование 

 Обмен на опит 

6 Провеждане на открити уроци Февруари-март Лиляна Добрева Обмен на опит; 

самооценяване 

 Организация и провеждане на извънкласна и/ или извънинституционална дейност 

7 Организиране и провеждане на Деня на водата – 22 март Март   Катя Марчева Приобщаване към 

ценностите и развиване на  

творческите възможности 

на учениците 



№ Дейност Период на реализиране Отговорник Резултат 

8 Организиране и провеждане на съвместни дейности с 

други институции 

Постоянен  Председател МО Приобщаване към 

ценностите и развиване на  

творческите възможности 

на учениците 

   

 2.2. Организационна  

 

№ Дейност Период на реализиране Отговорник Резултат 

1 Запознаване с ДОС. Проучване на изменения в нормативни 

актове. Актуализиране на разработени материали.  

септември 2022 г. Председател МО Повишаване 

компетентностите на ПС 

2 Разработване и предварителен контрол на материали за 

провеждане на различните видове писмени изпитвания 

септември Катя Марчева Повишаване 

компетентностите на 

учителите от МО 

3 Организация и провеждане на входящо/ изходно равнище Начало и край на уч. 

година 

Учителите от МО  

4 Анализ на проведени писмени изпитвания (входящо, 

изходящо, текущи) 

Според графика Председател МО Набелязване на мерки за 

отстраняване на 

пропуските Подобряване 

на обучението; личностна 

подкрепа 

5 Анализ на ефективността на работа с учениците, срещащи 

затруднения при усвояването на УС 

За всеки срок Сашка Доневска Набелязване на мерки за 

отстраняване на 

пропуските Подобряване 

на обучението; личностна 

подкрепа 

 Работа по модернизацията  на работното място, систематизиране на наличната МТБ, методически и дидактически материали 

6 Създаване, попълване и систематизиране на банка с 

електронни уроци, презентации – по теми или направления 

Постоянен  Учителите от МО Всеки член на МО да 

представи свои или 

успешно прилагани 

дидактически материали 

7 Създаване и допълване на банка с материали за 

диагностициране (вкл. проверка и оценка) на учениците 

Постоянен  Учителите от МО Ефективно прилагане на 

компетентностите по 

различните предмети 

8 Създаване на интерактивни продукти (презентации и др.) Постоянен  Учителите от МО Овладяване и прилагане 



№ Дейност Период на реализиране Отговорник Резултат 

за подобряване работата с учениците  на компетентностите 

 Работа с изявени ученици, както и с ученици, имащи образователни затруднения  

9 Подготовка за олимпиади и състезания на различно ниво и 

различен формат (вкл. онлайн). 

 

Постоянен  Учителите от МО Практическо прилагане на  

придобитите знания, 

умения и компетентности 

10 Подготовка на ученици за участие в конкурси, 

конференции на различно ниво  

Постоянен  Учителите от МО Практическо прилагане на  

придобитите знания, 

умения и компетентности 

11 Работа с учениците, срещащи затруднения при усвояването 

на учебния материал  

Постоянен  Учителите от МО Подобряване на 

обучението; личностна 

подкрепа 

 

Състав на методическото обединение 

Председател: Диана Иванова Щъркелова  

Членове: Катя Иванова Марчева 

Мими Иванова Тачева 

Лиляна Георгиева Добрева 

Сашка Боянова Доневска 

Аксения Иванова Ганчева 

 

Планът за работа на Методическото обединение на педагогическите специалисти по ОНГОР и ПНЕ през учебната 2022/2023 година е 

приет с решение на Педагогическия съвет, Протокол № РД-04-24/14.09.2022 г. 

 



 
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. „Христо Янчев” №58 

тел.: Директор: 06514/20-47, 0879548700, канцелария: 06514/22-31, e-mail: subotev@soudabnik.com, web: www.soudabnik.com 

 
Приложение 14 към Годишен план на училището 

Утвърден със Заповед № РД-11-10641-773/14.09.2022 г. 
 

 

 

 

 

 

План  
за работа на методическо обединение на учителите по математика, компютърно моделиране и  

информационни технологии през учебна 2022/2023 година 
 

 

                     I. Методическа работа. 

 

№ Дейност Период на реализиране Отговорник Резултат 

1. Обсъждане на нормативните документи, свързани с ОВП 

по предметите от МО. Проучване на изменения в 

нормативни актове. Актуализиране на разработени 

материали. 

През учебната година Членовете на МО Активно участие на 

родителите в училищният 

живот 

2. Провеждане на разнообразни мероприятия. 

Изработване и представяне на презентации на избрани 

теми по математика в класове. 

 

март 2023 

 

 

Преподаватели по 

ИТ и учители по 

математика 

учители МО 

Мотивация на учениците 

и постигане на по-

задълбочени 

междупредметни връзки. 

3. Проучване и обсъждане условията за повишаване 

квалификацията на педагогическите кадри и включване в 

През учебната година Ваня Гетова Повишаване 

квалификацията на 



№ Дейност Период на реализиране Отговорник Резултат 

квалификационни курсове, тренинги, семинари и други. учителите от МО. 

4. Участие в дейностите по Националния календар за 

извънучилищните дейности на МОН за учебната 

2022/2023 година.  

През учебната година Членовете на МО Мотивация и участие 

5. Контрол на дейността на МО. Постоянен Председател на МО 

 

Контрол и съгласуване на 

дейностите. 

 

        II. Организационна дейност. 

 

№ Дейност Период на реализиране Отговорник Резултат 

1.  Участие в съвещания организирани от РУО. 

 

септември 2022 г. Председател на МО 

 

Запознаване с учебните 

програми и указания за 

учебната 2022/2023 

година. 

2.  Изготвяне на учебните програми по разширена подготовка 

по класове и утвърждаването им от директора и 

представянето им в РУО-Плевен 

07.09.2022г. Членовете на МО Утвърждаване от 

директора 

3.  Изготвяне на учебните програми по модули за 

профилираната подготовка за 11 и 12 клас и 

утвърждаването им от директора. 

07.09.2022г. Членовете на МО Утвърждаване от 

директора 

4.  Изготвяне на годишни тематични разпределения за 

учебните часове в разделите А, Б и В  

12.09.2022г. Членовете на МО  

5.  Разработване и приемане на годишен график за 

провеждане на заседания на обединението. 

12.09.2022г. Председател на МО 

 

Съгласуване на 

дейностите 

6.  Разглеждане възможности за включване на ученици, 

срещащи затруднения при усвояване на учебния материал, 

в групи за допълнителна работа по математика. 

Септември 2022г. Членовете на МО Организиране на групи за 

допълнителна работа 

7.  Разглеждане възможности за включване на ученици,в 

групи за подготовка за НВО 7 и 10 клас и ДЗИ по 

математика. 

Септември 2022г. Членовете на МО Организиране на групи за 

допълнителна работа 

8.  Участие в есенен семинар на СБМ - Плевен. октомври 2022г.. Председател на МО 

 

Отчет на СБМ – Плевен и 

указания за работа през 



№ Дейност Период на реализиране Отговорник Резултат 

новата учебна година 

9.  Провеждане на входно ниво по предметите от МО чрез 

използване на теста и практическият метод като средство 

за проверка и оценка на знанията на учениците. 

Октомври 2022г. Членовете на МО Провеждане на входно 

равнище. 

10.  Анализ на резултатите от входното ниво и набелязване на 

мерки за повишаване на резултатите по предмети от МО. 

 

Октомври 2022г. Ваня Гетова 

Учители по 

математика и ИТ 

Анализ на входно ново 

11.  Разглеждане на учебни материали, сборници и пособия за 

подготовка на учениците за НВО – 7, 10 клас и ДЗИ. 

Октомври 2022г. Членовете на МО Закупуване на 

необходимите пособия 

12.  Подготовка и провеждане на общински кръг на олимпиади 

по математика, съгласно график на РУО - Плевен за 

учебната 2022/2023 година.  

по график на РУО – 

Плевен 

Ваня Гетова Провеждане на общински 

кръг на олимпиада по 

математика  

13.  Проверка и анализ на резултатите от проведените на 

общински кръг олимпиадите през учебната 2022/2023 

година 

януари 2023г. Ваня Гетова Анализ на резултатите от 

проведените на общински 

кръг олимпиадите 

14.  Участие в областни и национални конкурси и състезания 

на различни нива по всички предмети от МО. 

 

Постоянен Председател на МО 

 

Мотивация за 

състезателен дух у 

учениците 

15.  Анализ на резултатите през I
-ви

 учебен срок на учебната 

2022/2023 година по предмети от МО и набелязване на 

мерки за отстраняване на допуснати слабости, ако се 

констатирани такива. 

06.02.2023г. Членовете на МО Анализ на резултатите 

през I
-ви

 учебен срок 

16.  Отчет на дейностите на МО февруари 2023г. Председател на МО 

 

Информиране на 

колектива 

17.  Провеждане на пробни НВО и ДЗИ. февруари– май 2023г. Членовете на МО Провеждане на пробни 

НВО и ДЗИ 

18.  Анализ и обсъждане на резултатите от пробните НВО и ДЗИ по 

математика и набелязване на мерки за отстраняване на 

допуснатите пропуски. 

Март –май2023г. Членовете на МО Отстраняване на 

допуснатите пропуски 

19.  Анализ и обсъждане на резултатите от НВО и ДЗИ по 

математика и ИТ през учебната 2022/2023 година 

юни 2023г. Ваня Гетова Анализ на резултатите от 

НВО и ДЗИ 



№ Дейност Период на реализиране Отговорник Резултат 

20.  Провеждане на изходно ниво по предметите от МО. 

 

юни 2023г. Членовете на МО Провеждане на изходно 

ниво. 

21.  Анализ на резултатите от учебната 2022/2023 година по 

предмети от МО 

юни 2023г. Членовете на МО Анализ на резултатите по 

предмети 

22.  Отчет на дейността на МО за текущата учебна година юли 2023г. Председател на МО 

 

Информиране на 

колектива за работата на 

МО 

 

 

III.Заседания на методическото обединение 

 

№ Период на 

провеждане 

Теми/ въпроси за обсъждане/ работа Представящ темата Очакван резултат 

1. 8.09.2022 г. 1. Приемане на плана за работа на МО. 

2. Обсъждане на учебните програми и указания за 

учебната 2022/2023 година. 

3. Анализ на дистанционното обучение. 

4. Анализ на резултатите от ДЗИ и НВО и 

набелязване на мерки за отстраняване на пропуските.  

5. Текущи въпроси. 

Председател на МО Подготовка и изработване 

на тематичните 

разпределения 

 

2. Септември 2022г.      Обсъждане и изготвяне на графици за провеждане на 

контролн и класни работи по предметите от МО 
Членовете на МО Изготвяне на график 

3. Октомври 2022г. 1. Обсъждане и анализ на дейностите от есенния 

семинар на СБМ – Плевен. 

2. Текущи въпроси. 

Председател на МО Анализ на дейностте 

4. Ноември 2022г. 1. Анализ на резултатите от входното ниво и 

набелязване на мерки за повишаване на резултатите 

по предмети от МО. 

2. Текущи въпроси. 

Учители Математика и ИТ Анализ на постигнатите 

резултати 

5. ноември 2022г. 1. Проучване и обсъждане условията за повишаване 

квалификацията на педагогическите кадри и 

Председател на МО 

Ваня Гетова 

Квалификация на 

членовете на МО 



№ Период на 

провеждане 

Теми/ въпроси за обсъждане/ работа Представящ темата Очакван резултат 

включване в квалификационни курсове, тренинги, 

семинари и други. 

2. Обсъждане за участие в дейностите по 

Националния календар за извънучилищните дейности 

на МОН за учебната 2022/2023 година.  

3. Текущи въпроси. 

 

Мотивиране и подготовка 

на учениците за участие в 

Коледното математическо 

състезание и други 

дейности от НК 

6. Януари-февруари 

2023г. 
Обсъждане и изготвяне на графици за провеждане на 

контролн и класни работи по предметите от МО 

Членовете на МО Изготвяне на график 

7. Февруари 2023 1. Обсъждане на постигнатите учебни резултати през  

I
-ви

 учебен срок. 

2. Ниво на усвояване на компетентностите и 

прилагане на съвместни мерки между учителите с цел 

подобряване на образователните резултати 

3. Текущи въпроси. 
 

Председател на МО 

 

Анализ на постигнатите 

резултати през I
-ви

 учебен 

срок. 

8. март-април 2023г. 1. Провеждане на разнообразни мероприятия с цел 

стимулиране на творческата активност на учители и 

ученици. 

2. Текущи въпроси. 

 

Членовете на МО Стимулиране на 

творческата активност на 

учители и ученици 

9. юни 2023г. 1. Анализ и обсъждане на резултатите от НВО и ДЗИ 

по математика и ИТ през учебната 2022/2023 година, 

2. Текущи въпроси. 

Камелия Ангелова  Анализ на резултатите от 

НВО и ДЗИ 

10. юни 2023г. 1. Провеждане и анализ на изходно ниво по 

предметите от МО. 

2. Анализ на резултатите от учебната 2022/2023 

година по предмети от МО.  

3. Текущи въпроси. 

Членовете на МО 

 

Анализ на ИН и 

резултатите от учебната 

година 

11. юли 2023г. 1. Отчет на дейността на МО за текущата учебна Председател на МО Информация на 



№ Период на 

провеждане 

Теми/ въпроси за обсъждане/ работа Представящ темата Очакван резултат 

година.  

2. Набелязване на дейности за новата учебна година. 

3. Ниво на усвояване на компетентностите и 

прилагане на съвместни мерки между учителите с цел 

подобряване на образователните резултати. 

4. Текущи въпроси 

 педагогически съвет 

 

I. Направления на работата в МО 

  

 

Състав на методическо обединение:  

  Председател: Камелия Маринова Ангелова         

    Членове: Ваня Маринова Гетова 

               Маринела Красимирова Тодорова  

 

 

 

Планът за работа на Методическото обединение на учителите по математика и информационни технологии през учебната 2022/2023 

година е приет с решение на Педагогическия съвет, Протокол №РД-04-24/14.09.2022 г. 

 



 
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. „Христо Янчев” №58 

тел.: Директор: 06514/20-47, 0879548700, канцелария: 06514/22-31,  

e-mail: subotev@soudabnik.com; web: www.soudabnik.com 

 
Приложение 15 към Годишен план на училището 

Утвърден със Заповед № РД-11-10641-773/14.09.2022 г. 
 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
за дейността на методическото обединение на педагогическите специалисти  

по изкуства за учебната 2022/2023 година 

 
I. Цели 

Формиране на широка музикална и естетико-художествена култура на подрастващите. Развитие на духовното и естетическо 

възприемане на света чрез използване на разнообразни художествени и музикални средства. Разгръщане на творческия потенциал на 

учениците и придобиване на практически умения за живота. 

II. Основни задачи 

1. Повишаване качеството на обучение и подготовка на учениците по предметите Музика, Изобразително изкуство, Технологии и         

предприемачество. 

2. Съобразяване на учебната работа с новите тенденции в световната култура. 

3. Повишаване квалификацията на учителите. 

4. Изграждане на способности у учениците за разгръщане на творческият им потенциал. 

5. Развитие на естетическия вкус и духовната култура на учениците. 

6. Осъществяване на  възпитателна дейност чрез използване на най-добрите образци от световната музикална и художествена 

култура. 



7. Създаване на полезни и практически умения за живота. 

 

II. Състав на методическото обединение: 

 

1. Председател: Катя Иванова Марчева 

2. Членове: Камелия Ангелова, Десислава Гешева, Илка Христова, Малинка Йорданова 

 

III. Теми за квалификации: 

На училищно ниво: 1. Методическото обединение в полза на учебно-възпитателния процес. 

                                   2. Приложение на ИКТ в учебно-възпитателния процес. 

                                   3. Дидактически процедури за оценяване на обучението по Изкуства. 

                                   4. Електронното обучение- новости и добри практики. 

 

IV. Дейности: 

 

1. Заседания на методическото обединение: 

 

№ Период на провеждане Теми/ въпроси за обсъждане/ работа Представящ темата Очакван резултат  

1. 13.09.2022 г. 1. Обсъждане на учебните програми и указания за 

учебната 2022/2023 година. 

2. Обсъждане откриването на новата учебна година. 

3. Обсъждане на електронното обучение и 

възможностите, които предлага интернет. 

Катя Марчева 1. Подготовка на 

тематичните 

разпределения 

2. Подготовка за 

откриването на 

новата учебна 

година. 

2. 19.10.2022 г. Контрол на дейността на МО. Катя Марчева Контрол и съгласуване на 

дейностите. 

3. 5.12.2022 г. Обсъждане на предстоящите Коледни и Новогодишни 

празници и подготовката за тях. 

Малинка Йорданова Подготовка на Коледните и 

Новогодишните празници. 

4. 8.02.2023 г. 1. Обсъждане на постигнатите учебни резултати през  

Първия учебен срок.  

2. Обсъждане на предстоящите празници и чествания 

през Втория учебен срок. 

Катя Марчева 

 

Мими Тачева 

1. Анализ на 

постигнатите 

резултати през 

Първият учебен 



№ Период на провеждане Теми/ въпроси за обсъждане/ работа Представящ темата Очакван резултат  

 срок. 

2. Подготовка за 

предстоящите 

празници. 

5. 14.04.2023 г. Контрол на дейността на МО. Катя Марчева Контрол и съгласуване на 

дейностите. 

6. годишен съвет Анализ на постигнатите учебни резултати през 

учебната година. 

Катя Марчева Анализ на постигнатите 

учебни резултати през 

учебната година. 

 

2. Направления на работата в МО 

 

 2.1. Дейности 

 

№ Дейност Период на реализиране Отговорник Резултат 

1. Отбелязване на 300-годишнината от рождението на Отец 

Паисий Хилендарски (1722). 

      

м.септември Малинка 

Йорданова 

Кът с рисунки посветени 

на Паисий Хилендарски и 

неговата „История 

славянобългарская“. 

3. Провеждане на методически консултации между 

учителите, преподаващи различни учебни предмети с цел 

задълбочаване на междупредметните връзки. 

постоянен Мими Тачева Постигане на по-

задълбочени 

междупредметни връзки. 

4. Проучване и обсъждане условията за повишаване 

квалификацията на педагогическите кадри и включване в 

квалификационни курсове. 

м.ноември Малинка 

Йорданова 

Повишаване 

квалификацията на 

учителите от МО. 

5. 

 

 

 

6. 

Набиране информация за новостите в учебно-

възпитателната дейност и следене на педагогическия 

печат. 

 

25 декември – 80 години от рождението на Йордан 

Йорданов, поет и журналист. 

 

 

Постоянен 

 

 

м.декември 

 

Катя Марчева 

 

 

М. Йорданова 

 

Подобряване на учебно-

възпитателната работа. 

 

Рисунки и илюстрации 

свързани с  разказите на 

Йордан Йовков.  



№ Дейност Период на реализиране Отговорник Резултат 

6. Организиране на художествена изложба – базар 

„Български коледни обичаи и традиции.” 

м.декември М. Йорданова Организиране на изложба. 

7. Празнуване на Коледа. м.декември Катя Марчева Организиране на Коледно 

тържество. 

8. Участие в коледен концерт към НЧ „Илия Бешков” м.декември Катя Марчева Участие в концерт. 

9. Отбелязване празника Свети Валентин. Организиране 

изложба с валентинки. 

м.февруари Учителите по 

изобр.изкуство 

Организиране на изложба. 

10 Отбелязване  годишнината от обесването на Васил Левски. м.февруари Малинка 

Йорданова 

Организиране на 

дейности за отбелязване 

на годишнината. 

11 Организиране на работилница за мартеници м.март Мими Тачева Направа на мартеници от 

учениците. 

12 Тържествено честване Националния празник на РБ. м.март Катя Марчева Подготовка и участие в 

честването на 

Националния празник. 

13 Изложба на тема: „Пролетните празници – традиции”. м.март Малинка 

Ѝорданова 

Организиране на изложба. 

14 Отбелязване Световният ден на водите. м.март Диана Щъркелова Организиране на дейност 

за отбелязване на 

Световният ден на водите. 

15 Организиране на Великденска изложба. м.април Мими Тачева Организиране на изложба. 

16 Тържествено честване 24-ти май. м.май Катя Марчева Организиране на участие 

в празника за 24-ти май. 

 

2.2. Организационна дейност 

 

№ Дейност Период на реализиране Отговорник Резултат 

1. Участие в септемврийските съвещания по предмети. 

 

м.септември Катя Марчева Запознаване с учебните 

програми и указания за 

учебната 2022/2023 год. 

 

2. Обсъждане на електронното обучение и възможностите, 

които предоставя интернет за качествено провеждане на 

обучението. 

м.септември Малинка 

Йорданова 

Поддържане на готовност 

за преминаване в 

електронно обучение. 



3. Изработване на тематични разпределения, отговарящи на 

изискванията за съдържание и структура. 

м.септември Катя Марчева Изготвяне на тематичните 

разпределения. 

4.  Съгласуване и уеднаквяване на критериите за оценка на 

знанията и уменията на учениците. 

м.септември Мими Тачева Съгласуване на критерии. 

5. Разработване и предварителен контрол на материали за 

провеждане на различните видове писмени изпитвания. 

м.септември Малинка 

Йорданова 

Изготвяне на изпитни 

материали. 

6. Организация и провеждане на входящо/ изходно равнище. м.октомври 

м.юни 

Катя Марчева Провеждане на 

входящо/изходно 

равнище. 

7. Анализ на проведени писмени изпитвания (входящо, 

изходящо) и постигнатите компетентности на учениците. 

м.октомври 

м. юни 

Катя Марчева Анализ на 

входящо/изходно 

равнище. 

8. Анализ на ефективността на работа с учениците, срещащи 

затруднения при усвояването на учебния материал. 

м.февруари Мими Тачева Подобряване на работата 

с  учениците, срещащи 

затруднения при 

усвояването на УС. 

9. Анализ на постигнатите учебни резултати през учебната 

година. 

 

годишен съвет Катя Марчева Анализ на резултатите от 

учебната година. 

 

 

 

Планът за работа на Методическото обединение на педагогическите специалисти по изкуства през учебната 2022/2023 година е приет 

с решение на Педагогическия съвет, Протокол № РД-4-24/14.09.2022 г. 



 
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. „Христо Янчев” №58 

тел.: Директор: 06514/20-47, 0879548700, канцелария: 06514/22-31,  

e-mail: subotev@soudabnik.com; Web: www.soudabnik.com 

 
Приложение 16 към Годишен план на училището 

Утвърден със Заповед № РД-11-10641-773 /14.09.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
за дейността на методическото обединение на педагогическите специалисти чужди езици 

през учебна 2022/ 2023 година 
 

I. Състав на методическото обединение 

Председател: Деница Борисова Савова 

  

Членове:  

Десислава Георгиева Гешева 

Ралица Александрова Желева 

 

II. Теми за квалификации: 

       1. На училищно ниво : 

 1.1.Провеждане на обучения с практическа насоченост съгласно училищния план за повишаване на квалификацията.  

 1.2. Запознаване с критериите за НВО в 7 клас, 10 клас и ДЗИ 12 клас 

 

       2. На методическото обединение: 

 2.1. Запознаване  и включване на новоназначен член на МО в програмата за наставничество 

 

 2.2. Интерактивни методи на преподаване в чуждоезиковото обучение за подобряване на комуникативните умения на учениците. 

 



 

 2.3. Приложение на новите технологии в обучението по чужд език. Възможности на онлайн обучението. 

 

ДЕЙНОСТИ: 

 

1. Заседания на методическото обединение 

 

№ Период на 

провеждане 

Теми/ въпроси за обсъждане/ работа Представящ темата Очакван резултат 

Заседание № 1 

 септември 2022  Обсъждане на нормативните документи, свързани с 

обучението по чужд език: 

- Наредба № 5/30.11.2015 г. за общообразователната 

подготовка; 

- Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците. 

-Учебна програма за профилираната подготовка . 

Запознаване с учебните програми на МОН по 

- Английски език за 5,6 и 7 клас- ООП    

- Английски език- ниво А2 по ОЕЕР в края на първи 

гимназиален етап- 8, 9 и 10 клас. 

- Руски език ниво А1 по ОЕЕР в края на първи 

гимназиален етап- 9 и 10 клас.  

- Английски език- ниво В1.1  по ОЕЕР в края на втори 

гимназиален етап- 11 и12 клас и В1в края на втори 

гимназиален етап, за учениците, за които предметът е 

профилиращ. 

- Руски език- ниво А2 по ОЕЕР в края на втори 

гимназиален етап-11 и12 клас  

 Изготвяне и актуализиране на тематичните 

разпределения съобразно изискванията на учебните 

програми. Обогатяване на ресурсите за преподаване и 

оценяване на учениците със СОП. 

 

 Разпределяне на новопостъпилите ученици в групите 

преподавателите от МО Подобряване 

ефективността при 

планиране и 

осъществяване на работата 

на преподавателите от МО 

и учениците по АЕ и РЕ. 



№ Период на 

провеждане 

Теми/ въпроси за обсъждане/ работа Представящ темата Очакван резултат 

по чужди езици и уточняване на техния брой. 

 

Заседание № 2 

 Ноември 2022 Обсъждане на резултатите на учениците от 

проведеното входно ниво по чуждите езици и 

набелязване мерки за преодоляване на пропуските 

/съгласно Наредбата за приобщаващото образование/. 

Обсъждане и планиране на мерки за работа с ученици 

с идентифицирани обучитени затруднения и 

стимулиране активността на напредналите в усвояване 

на учебното съдържание по чуждите езици. 

Разнообразяване на методите и формите на обучение 

по чужди езици.  

Поддържане на готовност на преподавателите за 

дистанционно обучение. 

Провеждане на дискусии съвместно с колеги от 

хуманитарното направление. 

преподавателите от МО Повишаване качеството на 

обучението по АЕ и РЕ.  

     

 Заседание № 3 

 Февруари 2023 Повишаване на квалификацията  на преподавателите 

чрез: 

-участие в квалификационни курсове, семинари и 

конференции, организирани от образователни 

институции, културно- информационните центрове на 

страните на преподаваните чужди езици, издателства 

на учебници и др.; 

-провеждане на открити уроци; 

-самообучение. 

Анализ на нивото на усвояване на компетентности от 

учениците и ефективността на прилаганите мерки с 

цел подобряване на образователните резултати и 

преподавателите от МО 

 

 

 

 

 

Подобряване работата на 

преподавателите от МО и 

учениците по АЕ и РЕ.  



№ Период на 

провеждане 

Теми/ въпроси за обсъждане/ работа Представящ темата Очакван резултат 

обсъждане в МО на работещи механизми  за 

преодоляване на пропуските. 

Участие в училищни проекти. 

Използване на библиотеката за  чуждестранна 

литература в град Плевен. 

Поддържане на професионални контакти с колеги от 

други училища. 

Отбелязване на важни дати и събития- Ден на 

Европейските езици, Ден на Европа и др. 

 

2. Направления на работата в МО 

 2.1. Методическа работа 

  

 

№ Дейност Период на 

реализиране 

Отговорник Резултат 

 Повишаване на квалификацията на ПС 

 Участие в общински, областни, национални, 

международни квалификации. 

съгласно 

съответния 

регламент 

преподавателите 

по ЧЕ 

Повишаване на 

квалификацията на ПС 

 Участие в професионални конкурси, фестивали, 

конференции на училищно, областно, национално или 

международно равнище. 

съгласно обявения 

регламент 

преподавателите 

по ЧЕ 

Повишаване на 

квалификацията на ПС 

 Провеждане на обучение в МО: 

 Запознаване  и включване на новоназначен член на 

МО в програмата за наставничество 

 

 Приложение на новите технологии в обучението по 

чужд език. Възможности на онлайн обучението. 

  Интерактивни методи на преподаване в 

чуждоезиковото обучение. 

 

 

целогодишно 

 

 

 

Комисия за 

наставничество и 

преподавателите 

по ЧЕ 

преподавателите 

по ЧЕ 

 

 

 

 

Повишаване на 

квалификацията на ПС 



№ Дейност Период на 

реализиране 

Отговорник Резултат 

 

 Представяне на информация от участие в развични видове 

квалификация 

след проведена 

квалификация 

преподавателите 

по ЧЕ 

Повишаване на 

квалификацията на ПС 

 Организация и провеждане на извънкласна и/ или извънинституционална дейност 

 Организиране и отбелязване на важни дати и събития – 

Европейски ден на езиците, Деня на Европа и др. 

септември, май преподавателите по ЧЕ Повишаване на интереса 

на учениците по ЧЕ 

 

 2.2. Организационна работа 

 

№ Дейност Период на реализиране Отговорник Резултат 

 Обсъждане на нормативните документи, свързани с 

обучението по чужд език. Проучване на изменения в 

нормативни актове. Актуализиране на разработени 

материали. 

септември 2022 Савова Организиране на 

дейността на МО 

съобразно изискванията 

на нормативните 

документи 

 Участие в екипи за разработване на проектни предложения 

на училищно, регионално и национално ниво. 

септември 2022 Савова, Гешева Повишаване на интереса 

на учениците по ЧЕ 

 Изготвяне на предложения до директора на училището, 

свързани с обучението по ЧЕ – заявки за различни 

материали, промени в документи на институцията и др. 

постоянен преподавателите по 

ЧЕ 

Повишаване на 

ефективността на 

обучението 

 Изработване на тематични разпределения, отговарящи на 

изискванията за съдържание и структура. 

Обогатяване на ресурсите за преподаване и оценяване на 

учениците със СОП 

 септември 2022 Савова Организиране на 

дейността на МО 

съобразно изискванията 

на нормативните 

документи 

 Разработване и предварителен контрол на материали за 

провеждане на различните видове писмени изпитвания 

септември 2022 преподавателите по 

ЧЕ 

Повишаване на 

ефективността на 

обучението. 

 Организация и провеждане на входно ниво До средата на октомври. преподавателите по 

ЧЕ 

Оценяване на напредъка 

на учениците 

 Анализ на проведени писмени изпитвания (входящо/ 

изходящо ниво, текущи, контролни и класни работи) 

Четвърта седмица на 

октомври, четвърта 

седмица на юни, втора 

преподавателите по 

ЧЕ 

Оценяване на напредъка 

на учениците 



№ Дейност Период на реализиране Отговорник Резултат 

седмица на февруари, 

последната седмица на 

април  

 Анализ на ефективността на използваните методи в 

образователната работа 

Краят на първия и на 

втория срок. 

преподавателите по 

ЧЕ 

Оптимизация на учебния 

процес 

 Анализ на ефективността на работа с учениците, срещащи 

затруднения при усвояването на учебното съдържание 

краят на 1 и 2 срок преподавателите по 

ЧЕ 

Повишаване на 

ефективността на 

обучението 

 Анализ на резултатите от обучението на учениците и 

придобитото ниво на компетентности по съответния чужд 

език 

края на 1 и 2 срок  преподавателите по 

ЧЕ 

Оптимизация на учебния 

процес 

 Работа по модернизацията  на работното място, систематизиране на наличната МТБ, методически и дидактически материали 

 Работа по поддържане или оборудване на кабинети/стаи  целогодишно всеки член на МО Повишаване на 

ефективността на 

обучението по чужд език 

 Създаване и допълване на банка с материали за 

диагностициране (вкл. проверка и оценка) на нивото на 

компетентности на учениците. Обогатяване на ресурсите 

за преподаване и оценяване на учениците със СОП 

септември 2022 всеки член на МО Повишаване на 

качеството на обучение 

 Проучване, представяне и приложение в часовете по чужд 

език на дидактически материали с цел повишаване на 

ефективността на обучението 

целогодишно всеки член на МО Повишаване на 

качеството на обучение 

 Работа с изявени ученици, както и с ученици, имащи обучителни затруднения  

 Подготовка на ученици за участие в конкурси, 

конференции на различно ниво. 

Подготовка на ученици изявили желание да се явят на ДЗИ 

и НВО по чужд език 

през учебната година Преподавателите 

по ЧЕ 

Повишаване на 

комуникативната 

компетентност и уменията 

на учениците за общуване 

на чужди езици 

 Работа с учениците с идентифицирани обучителни 

затруднения по изучаваните чужди езици 

целогодишно преподаватели по 

ЧЕ, учител в 

ГЦОУД 

Повишаване на 

качеството на обучение 

 

Планът за работа на Методическото обединение на педагогическите специалисти по чужди езици през учебната 2022/2023 година е 

приет с решение на Педагогическия съвет, Протокол № РД-04-24/14.09.2022 г. 
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 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. „Христо Янчев” №58 

тел.: Директор: 06514/20-47, 0879548700, канцелария: 06514/22-31,  

e-mail: subotev@soudabnik.com; web: www.soudabnik.com 

 

Приложение 17 към Годишен план на училището 

Утвърден със Заповед № РД-11-10641-773/14.09.2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ПРЕЗ 

УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящият план е изготвен от членовете на методическото обединение. Резултатите от изпълнението му се отчитат в края на 

учебната година. 

 

II. ЦЕЛИ 

1. Утвърждаване на методическото обединение като център на вътрешноквалификационна дейност. 

2. Усъвършенстване на професионалните умения и промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности. 

3. Формиране у учениците на култура за цялостна представа за света, обществото, социалните отношения и мястото на отделната 

личност като член на общността. 

4. Създаване на умения у учениците, свързани с практическото усвояване на изследователска нагласа към действителността, 

изразяваща се в любопитство и в търсене, в експериментиране на нови елементи на поведение в демократичното общество. 
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III. ЗАДАЧИ 

1. Да се стимулират класните ръководители към самоподготовка и усъвършенстване и към активно обучение, чрез обмяна на 

педагогически опит. 

2. Да се създадат условия в методическото обединение за делова и хуманна атмосфера на прозрачност при постигане на успехи и 

неуспехи, трудности и проблеми. 

3. Развиване на интелектуалните способности на учениците, тяхната индивидуалност и самостоятелност, чрез търсене на ефективни 

технологии за възпитание. 

4. Да се постави ученикът в активна позиция при обсъждане и решаване на възникнали проблеми. 

5. Да се работи в посока овладяване и практикуване на интелектуални умения, стимулиращи активното комуникативно поведение 

на ученика. 

6. Да се формират знания и умения на учениците за активно взаимодействие със социалната среда и участие в демократичните 

процеси. 

7. Да се осигури определено равнище на общообразователна и професионална подготовка на личността, адекватна на условията на 

пазарната икономика и правова държава. 

         
IV. Дейности на методическото обединение 

 

№ Период на 

провеждане 

Теми/ въпроси за обсъждане/ работа Представящ темата 

1 септември  Избор на председател на МО, обсъждане и приемане на плана за работата на 

обединението. 

Класни ръководители 

2 септември Запознаване на учителите със заповедта на министъра на здравеопазването за работа 

в условията на COVID 19 през учебната 2022-2023 година 

Класни ръководители 

3 септември Обсъждане и изготвяне на готовност за преминаване в ОРЕС. Класни ръководители 

4 септември Изготвяне на плановете на класните ръководители, съобразно спецификата на всяка 

паралелка. 

Председател на МО, кл.                    

ръководители 
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№ Период на 

провеждане 

Теми/ въпроси за обсъждане/ работа Представящ темата 

5 целогодишно Оказване на помощ и съдействие на новопостъпили членове на МО и с кратък 

педагогически стаж.  

Класни ръководители 

6 целогодишно Запознаване с училищния правилник  и правилника за осигуряване на безопасни 

условия на обучение и труд. 

Всички екипи 

7 октомври-ноември Разглеждане на теми в час на класа по паралелки, свързани с психологическото 

развитие и емоционалната интелигентност на учениците. 

Ани Илиянова 

 

8 октомври  Изграждане на нов Ученически съвет и избор на техни представители за участие на 

заседания на педагогическия съвет. 

Класни ръководители 

9 ежемесечно Изграждане на партньорство с родителите, институциите, сдружения  и други 

организации, имащи отношение към младите хора. 

Класни ръководители 

10 постоянен Спазване задължителните символи на българското училище – национално знаме, 

държавен химн, училищно знаме. 

Класни ръководители 

11 По плановете на 

кл.ръководители 

Организиране на излети, екскурзии и посещения на забележителни места. Класни ръководители 

12 ноември 2022 и  

април 2023 

Провеждане на тренировъчни упражнения по евакуация на ученици , учители и 

служители. 

Председател на УК 

13 март – май 2023 Организиране на спортни състезания между класовете.  Учители по ФВС 

класни ръководители 

14 Съответни дати Организиране  тържествено честване на официални и други празници. Класни ръководители 

15 По плановете на 

кл.ръководители 

Разглеждане в часа на класа на теми, свързани с гражданското и екологичното и 

патриотично възпитание на учениците. 

Класни ръководители 

16 По плановете на 

кл.ръководители 

Провеждане на беседи по здравни теми, съобразени с възрастта и интересите на 

учениците от медицинското лице в училище.  

Класни ръководители 

17 ежемесечно Провеждане на заседания, на които да се обсъждат допуснатите отсъствия по 

паралелки и набелязване мерки за тяхното намаляване, както и успеха и 

дисциплината на учениците. 

Класни ръководители 
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№ Период на 

провеждане 

Теми/ въпроси за обсъждане/ работа Представящ темата 

18 септември, януари 

и април 

Провеждане на родителски срещи , с цел съвместни дейности и взаимно 

подпомагане. 

Класни ръководители 

19 По плановете на 

кл.ръководители 

Разглеждане в часа на класа на теми, свързани с  християнството и традициите на 

българския народ. 

Класни ръководители 

20 По плановете на 

кл.ръководители 

Разглеждане в часа на класа на теми, свързани с  агресията, тормоза, тероризма и 

кибертормоза. 

Всички учители 

21 По плановете на 

кл.ръководители 

Разглеждане в часа на класа на теми, свързани с  БДП и придвижването на 

учениците. 

Класни ръководители  

22 По плановете на 

кл.ръководители 

Разглеждане в часа на класа на теми, свързани с  кариерното развитие на учениците. Класни ръководители на  

10,11 и 12 клас 

23 По плановете на 

кл.ръководители 

Разглеждане в часа на класа на теми, свързани с  военното обучение на учениците. Класни ръководители на  

9 и 10 клас 

24 По плановете на 

кл.ръководители 

Разглеждане в часа на класа на теми, свързани с толерантност, корупция, финансова 

грамотност, киберзащита и гражданска защита на учениците. 

Класни ръководители 

25 постоянен Поддържане на готовност у учениците за преминаване в електронно обучение. Класни ръководители 

 

V. СЪСТАВ НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ 

Методическото обединение на класните ръководители е в състав: Диана Щъркелова.  

            Членове: Деница Савова, Малинка Йорданова, Аксения Ганчева,  Мирослав Михайлов, Мими Тачева, Камелия Ангелова,  

            Катя Марчева и Ваня Гетова.  

   

Планът за работа на Методическото обединение на класните ръководители през учебната 2021/2022 година е приет с решение  

на Педагогическия съвет, Протокол №РД-4-24/14.09.2022 г. 
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Приложение 18 към Годишен план на училището 

Утвърден със Заповед № РД-11-10641-773/14.09.2022 г. 
 

 
  

 

 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН 
за работата на Педагогическия съвет 

при СУ ”Христо Ботев”, гр. Долни Дъбник 

за учебната 2022/2023 година 

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

 

І съвет 

1. Приемане на училищен учебен план за Vа клас за учебната 2022/2023 

година. 

2. Приемане на училищен учебен план за VIа клас за учебната 2022/2023 

година. 

3. Приемане на училищен учебен план за VIIа клас за учебната 2022/2023 

година. 

4. Приемане на училищен учебен план за VIIб клас за учебната 2022/2023 

година. 

5. Приемане на училищен учебен план за VIIIа клас за учебната 2022/2023 

година. 

6. Приемане на училищен учебен план за IXа клас за учебната 2022/2023 

година.  

7. Приемане на училищен учебен план за Xа клас за учебната 2022/2023 

година. 

8. Приемане на училищен учебен план за XIа клас за учебната 2022/2023 

година. 

9. Приемане на училищен учебен план за XIIа клас за учебната 2022/2023 

година. 

10. Приемане на решение за разпределение на часовете по учебните предмети, 

които се изучават с различен брой часове през първи и втори учебен срок на 

учебната 2022/2023 година. 

11. Текущи въпроси. 

 

ІI съвет 

1. Приемане на Годишен план на училището. 

2. Приемане на приложенията към Годишния план на училището и определяне 

състава на училищните комисии, екипи, методически обединения: 

2.1. План на Училищната комисия по изпълнение на Координационния 

механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в 

риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция и 

определяне състава на училищната комисия. 

2.2. План за работата на Координационния съвет за противодействие на 

тормоза и определяне състава на Координационния съвет. 

 
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. „Христо Янчев” №58 

тел.: Директор: 06514/20-47, 0879548700, канцелария: 06514/22-31,  

e-mail: subotev@soudabnik.com; web: www.soudabnik.com  
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2.3. План за квалификационната дейност и определяне състава на 

училищната комисия. 

2.4. План на комисията за културна и спортна дейност и определяне състава 

на училищната комисия; 

2.5. План на Комисията по осигуряване безопасни условия на обучение, 

възпитание и труд и определяне състава на комисията. 

2.6. Годишен план за организацията и дейността на Училищната комисия за 

превенция на противообществените прояви на учениците и определяне 

състава на училищната комисия. 

2.7. План за дейността на училищния екип по гражданско, здравно, 

екологично и интеркултурно образование и определяне състава на 

училищния екип. 

2.8. План за работата на училищната комисия по БДП и определяне състава 

на комисията. 

2.9. Училищната програма за занимания по интереси. 

2.10. Училищна програма за целодневна организация на учебния ден. 

2.11. План за контролната дейност на директора. 

2.12. План на методичното обединение по БЕЛ и определяне състава на 

обединението. 

2.13. План за работата на методическото обединение по ОНГОР и ПНЕ и 

определяне състава на обединението. 

2.14. План за работата на методическото обединение по математика, 

информатика и информационни технологии и определяне състава на 

обединението. 

2.15. План на методичното обединение по Изкуства и определяне състава на 

обединението. 

2.16. План на методичното обединение по Чужди езици и определяне състава 

на обединението. 

2.17. План на методичното обединение на класните ръководители. 

2.18. Тематичен план за работата на педагогическия съвет. 

3. Актуализиране на Стратегията за развитие на СУ „Христо Ботев” 

4. Актуализиране на Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на 

СУ“Христо Ботев“, гр. Долни Дъбник, за учебната 2022/2023. 

5. Приемане на Мерки за повишаване качеството на образованието и 

определяне състава на училищния екип, който ще осъществи изпълнението 

на мерките. 

6. Приемане на Училищна програма с мерки за повишаване резултатите от 

обучението на учениците и определяне на училищен екип, който ще 

осъществи изпълнението на програмата. 

7. Приемане на Програма за превенция на ранното напускане на училище и 

определяне на училищен екип, който ще осъществи изпълнението на 

програмата. 

8. Приемане на Програма за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на децата и учениците от уязвими групи и определяне на 

училищен екип, който ще осъществи изпълнението на програмата. 

9. Обсъждане и приемане на Програма за прилагане на система за 

наставничество и определяне на училищен екип, който ще осъществи 

изпълнението на програмата. 

10. Актуализиране на Училищните правила за осигуряване на обща подкрепа за 

личностно развитие на учениците с цел преодоляване на обучителните 

затруднения и/или подкрепа на потребности, както и за намаляване риска от 

отпадане от училище. 
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11. Приемане на темите по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно 

образование, които ще се разглеждат в часовете по ГЗО по Националната 

програма „Без свободен час”, Модул „Без свободен час в училище“. 

12. Определяне на координатор за организиране и координиране на процеса на 

осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие и 

определяне на състава на координиращия екип. 

13. Определяне на състава на екип за популяризиране дейността на училището. 

14. Определяне членовете на Педагогическия съвет, които да бъдат включени в 

комисията за стипендиите. 

15. Приемане на формите на обучение, организирани от СУ“Христо Ботев“. 

16. Приемане на индивидуални учебни планове на ученици със специални 

образователни потребности. 

17. Приемане на индивидуални учебни планове на ученици със СОП, които се 

обучават в изнесени паралелки в ЦСОП“Леда Милева“, гр. Долни Дъбник. 

18. Организационни въпроси, свързани с началото на учебната година. 

 

ІII съвет 

1. Обсъждане и приемане на Мерки за осигуряване на безопасна среда на 

обучение, възпитание и труд в условията на COVID-19 и определяне състава 

на Училищен екип за организиране, координиране и контрол на 

изпълнението на Мерките за осигуряване на безопасна среда на обучение, 

възпитание и труд в условията на COVID-19 през учебната 2022/2023 

година. 

2. Обсъждане и приемане на Алгоритъм за преминаване към обучение от 

разстояние в електронна среда и определяне състава на Екип за изпълнение 

на дейностите, регламентирани в Алгоритъм за преминаване към обучение 

от разстояние в електронна среда. 

3. Отчитане резултатите от септемврийска поправителна сесия за учениците в 

дневна форма на обучение. 

4. Организационни въпроси. 

 

ІV съвет 

1. Определяне на групите за занимания по интереси в СУ“Христо Ботев“ за 

учебна година 2022/2023 година. 

2. Организационни въпроси. 

 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

 

I съвет 

1. Отчет за изпълнение на Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на 

СУ“Христо Ботев“, гр. Долни Дъбник, за учебната 2021/2022. 

2. Актуализиране на Правилник за устройството и дейността на училището. 

3. Обсъждане и приемане на предложението на Комисията за стипендиите 

относно критериите за допускане до класиране и критериите и показателите 

за класиране на учениците за различните видове стипендии за I учебен срок 

и определяне на условията при които учениците губят правото си да 

получават стипендия. 

4. Информация от класните ръководители за деца с тежко семейно, материално, 

социално и здравословно положение. 

5. Информация за ученици с идентифицирани обучителни затруднения и/или 

системни пропуски при усвояването на учебното съдържание по даден 

учебен предмет въз основа на резултатите от учебната 2021/2022година, за 

които следва да са проведени екипни срещи и изготвени Индивидуални 
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планове за предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие с цел 

преодоляване на обучителните затруднения и/или подкрепа на потребности 

6. Текущи въпроси. 

 

II съвет 

1. Одобряване списък на учениците, отговарящи на условията за получаване на 

месечна стипендия за I учебен срок. 

2. Обсъждане и анализ на резултатите от входното ниво на учениците. 

3. Обсъждане и анализ на резултатите от ДЗИ и НВО в VII клас през учебната 

2021/2022 година. 

4. Информация за отсъствията на учениците и предприетите мерки за тяхното 

намаляване. 

5. Приемане на план за работата при зимни условия. 

6. Избор на комисия за определяне на критериите към показателите за 

оценяване постигнатите резултати от труда на педагогическия персонал през 

учебната 2022/2023 година. 

7. Текущи въпроси. 

 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

 

1. Обсъжда на нивото на усвояване на компетентности от учениците и 

прилагане на съвместни мерки между учителите с цел подобряване на 

образователните резултати. 

2. Обобщен анализ на ефективността на предприетите мерки за намаляване 

отсъствията на учениците от училище. 

3. Приемане на план на информационна кампания за подготовката, 

организацията и провеждането на ДЗИ. 

4. Приемане на план на информационна кампания за подготовката, 

организацията и провеждането на НВО в VII клас. 

5. Приемане на план на информационна кампания за подготовката, 

организацията и провеждането на НВО в X клас. 

6. Приемане на План на провеждане на информационна кампания с 

учениците от X клас и с техните родители във връзка с избора на 

профилиращи предмети, които ще се изучават в XI и XII клас. 

7. Приемане на решение за план-приема на ученици след завършен VII  клас 

за учебната 2022/2023 година. 

8. Определяне състава на комисия за провеждане на информационна 

кампания с учениците от IV клас и с техните родители във връзка с 

продължаване на обучението и в V клас през учебната 2022/2023 г. 

9. Определяне състава на комисия за провеждане на информационна 

кампания с учениците от VII клас и с техните родители във връзка с 

продължаване на обучението и в VIII клас през учебната 2022/2023 г. 

10. Приемане на критериите към показателите за оценяване постигнатите 

резултати от труда на педагогическия персонал през учебната 2021/2022 

година. 

11. Текущи въпроси. 

 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

 

1. Обсъждане на проблеми, свързани с прибиране и задържане на учениците в 

училище. 

2. Информация за отсъствията на учениците и предприетите мерки за тяхното 

намаляване. 
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3. Текущи въпроси. 

 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 

 

1. Информация за успеха, движението и дисциплината на учениците от V - ХII 

клас за І учебен срок. 

2. Обсъжда на нивото на усвояване на компетентности от учениците и 

прилагане на съвместни мерки между учителите с цел подобряване на 

образователните резултати. 

3. Утвърждаване на предложението на Комисията за стипендиите относно 

критериите за допускане до класиране и критериите и показателите за 

класиране на учениците за различните видове стипендии за II учебен срок и 

определяне на условията при които учениците губят правото си да 

получават стипендия. 

4. Текущи въпроси. 

 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

 

1. Текуща информация за дейността на: 

1.1. Училищна комисия за превенция на противообществените прояви на 

учениците. 

1.2. Училищна комисия по осигуряване безопасни условия на обучение, 

възпитание и труд. 

1.3. Училищна комисия по безопасност на движението по пътищата. 

1.4. Училищна комисия за квалификационна дейност. 

1.5. Училищна комисия за културна и спортна дейност. 

1.6. Училищен екип за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно 

образование. 

1.7. Методическото обединение по Български език и литература. 

1.8. Методическо обединение „Обществени науки, гражданско образование 

и религия” и „Природни науки и екология”. 

1.9. Методическо обединение по математика, компютърно моделиране и 

информационни технологии. 

1.10. Методическото обединение по изкуства 

1.11. Методическо обединение по чужди езици. 

1.12. Методическо обединение на класните ръководители. 

1.13. Училищната комисия по изпълнение на Координационния механизъм 

за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от 

насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. 

1.14. Координационния съвет за противодействие на тормоза. 

1.15. Учителите в групи за целодневна организация на учебния ден относно 

изпълнение на Годишната училищна програма за целодневна 

организация на учебния ден и ефективността на работата в ГЦОУД. 

1.16. Училищния екип, който осъществява изпълнението на Мерки за 

повишаване качеството на образованието. 

1.17. Координиращ екип за организиране и координиране на процеса на 

осигуряване на общата и допълнителната подкрепа. 

1.18. Училищния екип, който осъществява изпълнението на Училищната 

програма с мерки за повишаване резултатите от обучението на 

учениците. 

1.19. Училищния екип, който осъществява изпълнението на Програмата за 

превенция на ранното напускане на училище. 
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1.20. Училищния екип, който осъществява изпълнението на Програмата за 

предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи. 

1.21. Училищния екип, който осъществява изпълнението на Програма за 

прилагане на система за наставничество. 

1.22. Екипа за популяризиране дейността на училището. 

2. Анализ на учебната и възпитателната работа през І учебен срок. Насоки за 

работата през ІІ срок. 

3. Информация за резултатите от контролната дейност. 

4. Одобряване списък на учениците, отговарящи на условията за отпускане на 

стипендия за II учебен срок. 

5. Приемане на План за организиране и провеждане на агитационна дейност за 

прием на ученици за V клас през учебната 2023/2024 година. 

6. Приемане на План за организиране и провеждане на агитационна дейност за 

прием на ученици за VIII клас през учебната 2023/2024 година. 

7. Приемане на решение за план-приема на ученици в V клас за учебната 

2023/2024  година. 

8. Информация за резултатите от изпитите за формиране на годишни оценки на 

учениците на самостоятелна форма на обучение – сесия януари. 

9. Текущи въпроси. 

 

МЕСЕЦ МАРТ 

 

1. Приемане на решение за училищния план-прием за учебната 2024/2025 

година. 

2. Информация за отсъствията на учениците и ефективността от предприетите 

мерки за тяхното намаляване. 

3. Текущи въпроси. 

МЕСЕЦ АПРИЛ 

  

1. Информация за резултатите от изпитите за формиране на годишни оценки на 

учениците на самостоятелна форма на обучение – сесия март. 

2. Обсъждане и приемане план за честване на 24 май и 2 юни. 

3. Приемане на решение за избор на знаменосец и асистенти на училищното 

знаме. 

4. Информация за отсъствията на учениците и ефективността от предприетите 

мерки за тяхното намаляване. 

5. Текущи въпроси. 

 

МЕСЕЦ МАЙ 

 

1. Обсъжда на нивото на усвояване на компетентности от учениците и 

прилагане на съвместни мерки между учителите с цел подобряване на 

образователните резултати. 

2. Приемане на разширен списък на учебни предметите за V клас, въз основа на 

който да се проведе анкета с учениците и техните родители, постъпващи в V 

клас през учебната 2023/2024 година с цел определяне на избираемите 

учебни предмети от раздел Б на училищния учебен план. 

3. Приемане на разширен списък на учебни предметите за VI клас, въз основа 

на който да се проведе анкета с учениците и техните родители, постъпващи в 

VI клас през учебната 2023/2024 година с цел определяне на избираемите 

учебни предмети от раздел Б на училищния учебен план. 
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4. Приемане на разширен списък на учебни предметите за VII клас, въз основа 

на който да се проведе анкета с учениците и техните родители, постъпващи в 

VII клас през учебната 2023/2024 година с цел определяне на избираемите 

учебни предмети от раздел Б на училищния учебен план. 

5. Приемане на разширен списък на учебни предметите за IX клас, въз основа 

на който да се проведе анкета с учениците и техните родители, постъпващи в 

IX клас през учебната 2023/2024 година с цел определяне на избираемите 

учебни предмети от раздел Б на училищния учебен план. 

6. Приемане на разширен списък на учебни предметите за X клас, въз основа на 

който да се проведе анкета с учениците и техните родители, постъпващи в X 

клас през учебната 2023/2024 година с цел определяне на избираемите 

учебни предмети от раздел Б на училищния учебен план. 

7. Приемане на разширен списък на учебни предметите за XI клас, въз основа 

на който да се проведе анкета с учениците и техните родители, постъпващи в 

XI клас през учебната 2023/2024 година с цел определяне на избираемите 

профилиращи учебни предмети от раздел Б на училищния учебен план. 

8. Информация за успеха, движението и дисциплината на учениците от ХII 

клас. 

9. Информация за резултатите от изпитите за формиране на годишни оценки на 

учениците на самостоятелна форма на обучение – сесия април. 

10. Доклад на училищната зрелостна комисия за допускане на ученици до 

зрелостни изпити. 

11. Приемане на решение за определяне на учебни дни като неучебни за 

учебната 2022/2023 година. 

12. Информация за отсъствията на учениците и ефективността от предприетите 

мерки за тяхното намаляване. 

13. Текущи въпроси. 

 

МЕСЕЦ ЮНИ 

 

І съвет 

1. Информация за успеха, движението и дисциплината на учениците от V-VІ 

клас. 

2. Приемане на решение във връзка с награждаване на ученици от V-VІ и XII 

клас. 

3. Избор на комисия за оценяване постигнатите резултати от труда на 

педагогическия персонал през учебната 2022/2023 година. 

4. Приемане на План за организиране на информационна кампания „Държавни 

зрелостни изпити – 2023 година” в СУ ”Христо Ботев”, гр. Долни Дъбник и 

подпомагане на зрелостниците при подготовката им за държавни зрелостни 

изпити сесия август – септември. 

5. Текущи въпроси. 

 

ІІ съвет 

1. Информация за резултатите от ДЗИ. 

2. Информация за резултатите от НВО. 

3. Информация за успеха, движението и дисциплината на учениците от VII - ХI 

клас. 

4. Приемане на решение във връзка с награждаване на ученици от VII - ХI клас. 

5. Текущи въпроси. 
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МЕСЕЦ ЮЛИ 

 

12. Информация за резултатите от поправителните изпити за учениците от V-VІІ 

клас и за резултатите от изпитите за формиране на годишни оценки на 

учениците на самостоятелна форма на обучение – сесия май-юни. 

13. Информация и анализ на дейността на: 

1.1. Училищна комисия за превенция на противообществените прояви на 

учениците. 

1.2. Училищна комисия по осигуряване безопасни условия на обучение, 

възпитание и труд. 

1.3. Училищна комисия по безопасност на движението по пътищата. 

1.4. Училищна комисия за квалификационна дейност. 

1.5. Училищна комисия за културна и спортна дейност. 

1.6. Училищен екип за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно 

образование. 

1.7. Методическото обединение по Български език и литература. 

1.8. Методическо обединение „Обществени науки, гражданско образование 

и религия” и „Природни науки и екология”. 

1.9. Методическо обединение по математика, информатика и 

информационни технологии. 

1.10. Методическото обединение по изкуства 

1.11. Методическо обединение по чужди езици. 

1.12. Методическо обединение на класните ръководители. 

1.13. Училищната комисия по изпълнение на Координационния механизъм 

за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от 

насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. 

1.14. Координационния съвет за противодействие на тормоза. 

1.15. Учителите в групи за целодневна организация на учебния ден относно 

изпълнение на Годишната училищна програма за целодневна 

организация на учебния ден и ефективността на работата в ГЦОУД. 

1.16. Училищния екип, който осъществява изпълнението на Мерки за 

повишаване качеството на образованието. 

1.17. Координиращ екип за организиране и координиране на процеса на 

осигуряване на общата и допълнителната подкрепа. 

1.18. Училищния екип, който осъществява изпълнението на Училищната 

програма с мерки за повишаване резултатите от обучението на 

учениците. 

1.19. Училищния екип, който осъществява изпълнението на Програмата за 

превенция на ранното напускане на училище. 

1.20. Училищния екип, който осъществява изпълнението на Програмата за 

предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи. 

1.23. Училищния екип, който осъществява изпълнението на Програма за 

прилагане на система за наставничество. 

1.21. Екипа за популяризиране дейността на училището. 

14. Обобщен анализ за нивото на усвояване на компетентности от учениците и 

ефективността от прилагане на съвместни мерки между учителите с цел 

подобряване на образователните резултати. 

15. Обобщен анализ на степента на изпълнение Мерките за подобряване 

качеството на образованието. 
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16. Анализ на резултатите от учебната и възпитателната работа през учебната 

2022/2023 г. 

17. Информация за резултатите от контролната дейност. 

18. Приемане на училищен учебен план за V клас за учебната 2023/2024 година. 

19. Приемане на училищен учебен план за VI клас за учебната 2023/2024 година. 

20. Приемане на училищен учебен план за VII клас за учебната 2023/2024 

година. 

21. Приемане на училищен учебен план за VIII клас за учебната 2023/2024 

година. 

22. Приемане на училищен учебен план за IX клас за учебната 2023/2024 година.  

23. Приемане на училищен учебен план за X клас за учебната 2023/2024 година. 

24. Приемане на училищен учебен план за XI клас за учебната 2023/2024 година. 

25. Приемане на училищен учебен план за XII клас за учебната 2023/2024 

година. 

26. Текущи въпроси. 

 

Планът за работата на Педагогическия съвет е приет с решение на 

Педагогическия съвет, Протокол №РД-4-24/14.09.2022 г. 

 


