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Годишншят план е приет на педагогическия съвет с протокол №1/ 15.09.2020 г. и е 

утвърден със заповед на директора №РД09-3/ 15.09.2020 г. 

Настоящият план е разработен във връзка със стратегията на ОУ „Св. Климент 

Охридски“. Целите, дейностите и задачите по неговата реализация са съобразени 

изцяло със спецификата на училището.  
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I. ПРИОРИТЕТИ В УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА. 

1. Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, 

подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други 

предмети.  

2. Формиращо оценяване и самооценяване.  

3. Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – 

ученици, учители и родители.  

4. Висок професионализъм на педагогическия екип.  

5. Ефективна управленска дейност. 

6. Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, 

свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.  

II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ:  

1. Издигане на качеството на процеса на обучение.  

2. Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната 

общност.  

3. Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, 

формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения 

за учене през целия живот.  

4. Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите 

за обучение чрез активни дейности.  

5. Използване на различни форми за мотивиране на персонала.  

6. Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително 

финансиране.  

7. Интеграция на ученици със СОП. 

 

 

 

III. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ТЯХНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ. 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: Разработване и утвърждаване система за ефективно 

управление на училището. 
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Дейност Задачи Срок Отговорник 

Изграждане 

на система за 

осигуряване 

качество на 

образованието 

Създаване на актуална вътрешна 

нормативна уредба за изпълнение на 

дейностите 

м. септември 
Директор, 

зам.-директор 

Планиране на педагогическата дейност на 

учителите през настоящата учебна година; 

разработване на вътрешни мерки за 

повишаване на качеството на 

образованието; разработване на годишна 

училищна програма за целодневна 

организация на учебния ден в съответствие 

със стратегията и спецификата на 

училището; създаване на училищен екип 

за подкрепа за личностно развитие на 

ученика 

м. септември 

Учители, 

зам.-директор, 

директор 

Инвестиции в 

образованието 

или 

финансови 

ресурси 

Осигуряване на законосъобразно, 

икономически целесъобразно и прозрачно 

управление на бюджета Постоянен Директор 

Квалификация 

Изработване на План за квалификация, 

правила за вътрешноинституционална 

квалификация, реализиране и 

документиране на квалификационна 

дейност за педагогическите специалисти 

Септември Зам.-директор 

Създаване на стимули за мотивация за 

повишаване квалификацията на кадрите 

чрез учене през целия живот 

Постоянен Директор 

Повишаване на квалификацията на 

педагогическите специалисти от 

специализирани обслужващи звена, от 

висши училища и научни организации 

Постоянен Директор 

Споделяне на ефективни практики и 

резултатите от добрия педагогически опит 
Постоянен 

Директор 

Зам.-директор 

Нормативно 

осигуряване 

Актуализиране на вътрешната система за 

движение на информацията и документите 

в образователната институция 

При 

необходимост 

Директор 

 

Актуализиране на вътрешните правила за 

административно обслужване  

При 

необходимост 

Директор 

 

Текущ контрол по водене на училищната 

документация 
Постоянен 

Директор 

Зам.-директор 

Съхраняване и архивиране на училищната 

документация съгласно изискванията на 
Постоянен 

Директор 
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стандарта за информация и документите 

Училищен 

персонал 

Осъществяване на вътрешна комуникация 

във връзка с вземането на управленски 

решения и отговорностите по вземане на 

решение, осъществяване на контрол и 

изпълнение 

Постоянен 
Директор 

 

Изработване на критерии за оценка труда 

на учителите и служителите 
Септември 

Педагогически 

съвет 

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: Изграждане на училищен механизъм за адаптиране на ученика 

към училищната среда. 

 

Дейност Задачи Срок Отговорник 

Индивидуална 

среда на 

ученика 

Осигуряване на условия за интерактивно 

учене и създаване възможности за 

приложение на ИКТ в образователния процес 

по различните учебни предмети 

Постоянен 
Директор, 

Учители 

Изграждане на ГУТ и училищна Комисия по 

безопасност и здраве и изготвяне на 

инструкция за хигиена, безопасни условия на 

обучение, труд и пожарна безопасност на 

учениците и служителите 

Септември 
Директор, 

Зам.-директор 

Включването на учениците в различни 

извънкласни дейности в зависимост от 

техните интереси и потребности 

Постоянен 

Директор, 

Зам.-директор, 

Учители 

Изменяне, адаптиране и прилагане методите 

на преподаване от страна на учителите с 

оглед постигането на по-добри резултати от 

ученето и повишаване активността на 

учениците 

Постоянен 

Директор, 

Зам.-директор, 

Учители 

Изграждане 

на училището 

като социално 

място 

Дейности за превенция на ранното напускане 

от училище, информационни кампании сред 

родителите, проследяване на децата в риск 

Постоянен 

Директор, 

Зам.-директор, 

Учители 

Осигуряване при необходимост на 

допълнително обучение по български език за 

деца и ученици от етническите малцинства 

Постоянен 

Директор, 

Зам.-директор, 

Учители 

Допълнителна работа с ученици със 

специални образователни потребности и 

ученици от етническите малцинства, 

застрашени от отпадане и/или 

преждевременно напускане на училище 

Постоянен 

Директор, 

Зам.-директор, 

Учители 
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Създаване на условия за развитие на 

талантливите деца Постоянен 

Директор, 

Зам.-директор, 

Учители 

Управление на информацията за ученици, 

застрашени от преждевременно напускане на 

училище. Изготвяне на база данни от 

класните ръководители, в чиито класове има 

ученици от рискови групи  

Постоянен 
Класни 

ръководители 

Подготовка на учениците за продължаване на 

образованието – професионално ориентиране 

на учениците, завършващи основно 

образование, съобразно техните интереси и 

възможности,осигуряване на професионално 

консултиране и ориентиране 

Октомври, 

Април 

Класни 

ръководители 

Съвместна работа на учителите по 

изпълнение на плана за превенция на тормоза 

и насилието както и дейности за мотивация и 

преодоляване на проблемното поведение 

Постоянен 

Учители, 

Зам.-директор, 

Директор 

Дейности за приобщаване на учениците 

съгласно ДОС за приобщаващото образование 

Постоянен 

Училищен 

координатор, 

всички 

педагогически 

специалисти 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: Управление на образователно-възпитателния процес чрез 

внедряване на ефективна система за обучение и учене, ориентирана към мислене и 

компетентности.  

Дейност Задачи Срок Отговорник 

Учебна 

дейност 

Предвиждане на мерки за диференциран и 

индивидуализиран подход с нуждаещи се от 

подкрепа ученици в часовете. Съобразяване с 

равнището на подготовка и различните 

потребности на учениците 

Постоянен 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Разпределяне на съотношението на уроците 

за нови знания към тези за затвърдяване 

съгласно учебните програми 

Постоянен 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Предварителна подготовка на учебни 

материали за урока и включване на 

учениците в предварителната подготовка на 

урока със задачи за проучване, с презентации, 

с информационни съобщения и др. 

Постоянен 

Всички 

педагогически 

специалисти 
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Включване на значителна част от учениците в 

отделните структурни елементи на урока и 

събуждане на интереса им и на потребност от 

аргументирана позиция и защитата ѝ 

Постоянен 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Интерактивен подход на обучение и 

създаване условия за формиране на умения за 

правилно, трайно, самостоятелно и 

съзнателно усвояване на учебния материал 

Постоянен 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Оценяване и 

самооценяване 

Прилагане на методи на оценяване на 

учениците, тестово изпитване, формиране на 

оценка, използване на разнообразни форми 

на проверка и оценка 

Постоянен 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Изготвяне на график за датите за 

контролните и класните работи и 

оповестяването му на учениците и на 

родителите 

Септември, 

февруари 
Зам.-директор 

Визуализиране на резултатите от НВО на 

училищно равнище във вид, който е удобен 

за анализи и обработка с цел разработване на 

политики за подобряване на резултатите 

Юли 
Росица 

Златинова 

Осъществяване на перманентен контрол за 

ритмичност на оценяването съгласно 

наредбата за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 

Постоянен 
Директор, 

Зам.-директор 

Повишаване 

резултатите от 

обучението 

Подготовка на учениците за успешно 

полагане на изпитите от НВО Постоянен 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Организиране на допълнително обучение по 

време на пролетна и лятната ваканция при 

условия и по ред, определени със заповед на 

директора на училището за ученици с 

обучителни трудности 

Юни, 

Юли, 

Август 

Педагогически 

специалисти 

по график 

Надграждане 

на знания и 

умения 

Организиране и реализиране от училището 

състезания, конкурси и др. Постоянен 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Участие в проекти и реализиране на 

туристически пътувания с образователни и 

възпитателни цели 

Постоянен 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Подготовка за участие на ученици в 

състезания, олимпиади, конкурси и др. Постоянен 

Всички 

педагогически 

специалисти 

 

mailto:info@ouizvorsko.com


 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”- С. ИЗВОРСКО 

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ  ВАРНА 

ул. „Хан Аспарух“ № 20; GSM: 0878/ 35 70 15; e- mail: info@ouizvorsko.com 

 
 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4: Изграждане на училищни политики за възпитание и 

социализация на учениците. 

 

Дейност Задачи Срок Отговорник 

Реализация на 

политики и 

мерки, 

свързани с 

възпитанието и 

социализацията 

на децата 

Възпитателна дейност в партньорство с 

представителите на ученическото 

самоуправление и родителите 

Постоянен 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Прилагане на мерки за възпитание, 

привличане, задържане и развитие на 

учениците в училището за осигуряване на 

интелектуалното, емоционалното, 

социалното, духовно-нравственото и 

физическото им развитие в съответствие с 

техните потребности, способности и интереси 

Постоянен 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Изграждане на училище без агресия, 

осигуряващо подкрепяща среда, 

индивидуално консултиране по възрастови 

проблеми 

Постоянен 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Планиране и реализация на дейности за 

преодоляване на агресията в училище Постоянен 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Откриване на ученици с асоциално поведение 

и предприемане на съответните мерки за 

работа с тях и семействата им 

Постоянен 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Реализиране на дейности за формиране на 

знания и умения за здравословен начин на 

живот 

Постоянен 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Реализиране на дейности за екологичното 

възпитание на учениците Постоянен 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Реализиране на дейности за възпитание в 

национални и общочовешки ценности Постоянен 

Всички 

педагогически 

специалисти 

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5: Партньорство и сътрудничество за разработване и 

утвърждаване на система от мерки за училищно партньорство, съдзаващи социална 

ангажираност и отговорности на педагогическите специалисти при работа с 

родители, ученици и общественост. 

 

Дейност Задачи Срок Отговорник 
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Партньорство 

между 

преките 

участници в 

училищното 

образование 

Актуализиране на Етичния кодекс на 

училищната общност 

При 

необходимост 

Педагогически 

съвет 

Създаване условия за подкрепа на млади 

учители Постоянен 

Директор, 

Зам.-директор, 

Учители 

Осигуряване на позитивен 

организационен климат, ефективна 

комуникация и отношения на загриженост 

между всички участници в процеса на 

образование 

Постоянен 

Директор, 

Зам.-директор, 

Учители 

Изграждане на ефективно партньорство 

на училищното ръководство и 

педагогическия екип с обществения съвет 

Постоянен 

Директор, 

Зам.-директор, 

Учители 

Дейности с активно участие на 

родителите в учебно-възпитателния 

процес и извънкласните дейности 

Постоянен 

Директор, 

Зам.-директор, 

Учители 

Провеждане на разяснителна кампания 

сред родителите на родителски срещи за 

механизма за осигурен достъп до 

учебната документация, техните права и 

задължения съгласно ЗПУО и ДОС 

Постоянен 

Директор, 

Зам.-директор, 

Класни 

ръководители 

Външно 

партньорство 

Взаимодействие с МОН, РУО, община и 

всички институции и НПО, имащи 

отношение към училищното образование 
Постоянен 

Директор, 

Зам.-директор, 

Учители 
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