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РАЗДЕЛ І 

КРАТЪК, ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА 

УЧИЛИЩЕТО 

Първо основно училище „Св.Св. Кирил и Методий” е със статут на иновативно 

училище от учебната 2017/2018 година. Целта на иновацията е да превърнем училището в 

творческа територия на учениците, където с ентусиазъм ще откриват реалния живот, 

поставени в различни ситуации. Планирана продължителност – четири години. През 2018/ 

2019 учебна година иновативните дейности бяха насочени към постигането на пълно 

разгръщане на творческите заложби на учениците и успешното им реализиране в живота 

чрез: нова визуализация на класната стая; организиране по нов начин на управлението на 

часа, изнесено обучение; факултативни часове; използване на Microsoft Office 365 в 

учебния процес; JUMP Math, приложена в първи клас и продължаваща във втори клас; 

включване на родители в учебния процес. 

Учителите работеха класните стаи да бъдат концептуално променени за създаване 

на атмосфера за разгръщане на творческия потенциал на учениците и активното им 

участие в  процеса на обучение, възпитание и социализация. В управлението на часа бяха 

включени и нови начини на организация: чрез изнесени обучения, проектно-базирано 

обучение, споделени уроци, практически и лабораторни занятия, драматизации, работа в 

екип. Учениците бяха предразполагани да конструират познанието в собственото си 

съзнание, сами да откриват и трансформират информацията, ако искат тя да стане тяхна. 

За трета поредна година учителите от Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. 

Гоце Делчев работят по проект „Креативност, мотивация, иновации.“ Целта на проекта е 

повишаване на постиженията на учениците по БЕЛ, чужд език, математика, природни и 

обществени науки, ИКТ, спорт и туризъм в прогимназиален етап и математика в начален 

етап чрез JUMP Math и интердисциплинарни уроци. 

За учебната 2019/2020 година в проекта е заложено иновативно обучение в учебните 

часове за общообразователна и разширена подготовка. 

          Във връзка с реализиране на проекта през 2019/2020 година се предвиждат следните 

дейности: Във връзка с реализиране на проекта през 2019/2020 година са предвидени 

следните дейности:  

1. Разработване на индивидуален план за работа от всеки учител, включващ цел, дейности по 

месеци, очаквани резултати, самонаблюдение и самооценка.  

2. Прилагане на тестове за проверка на постиженията на учениците за подобряване на 

качеството на преподаване и повишаване на успеваемостта на учениците по заложените 

учебни предмети.  

3. Планиране и провеждане на редовни учебни занятия по системата JUMP Math.  

4. Интегриране на технологиите в процеса на изследователска работа на учениците по 

зададени тематични проекти.  

5. Прилагане на интердисциплинарен подход при реализиране на тематичните проекти.  

6. Възможност за свободен избор на темата и нейната реализация.  

7. Участие в методически срещи, обучения, конференции и поддържащи консултации.  

8. Създаване на годишна база данни в Microsoft office 365 с информация за резултатите на 

учениците в края на всяка учебна година.  

9. Изнесени обучения в неформална среда с участието на родители.  

10. Представяне на резултатите пред колеги, родители, обществеността.  

11. Включване на повече педагогически специалисти в бинарни и интегративни уроци.  

12. Организиране на среща с педагогически специалисти от други иновативни училища в 

края на учебната година с цел споделяне на добри практики.  

        За изпълнение на посочените дейности е изготвен план-график, който е отворен за 

допълнения и корекции в хода на учебната година. 
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Училището е с висок авторитет, активно работещо и променящо се, така че да 

постига съответствие на резултатите от цялостната си дейност с неговата визия, мисия, 

цели, които да удовлетворяват интересите и потребностите на учениците, родителите и 

обществото в съвременната бързо променяща се глобална среда. 

През учебната 2018/2019 година бе създадена организация на училищните дейности, 

която да осигури единство и непрекъснатост на процеса на обучение, въпитание и 

социализация. Планирането на всички  дейности, изготвянето на графици, разпределянето 

на задачите между служителите, добрата координация между отделните методически 

обединения, комисиите и плановете на всички учители бе важно условие за постигане 

целите на училището. 

Процесът на обучение, възпитание и социализация се водеше съгласно училищния 

учебен план за всеки клас. Предварителните проучвания на интересите на учениците бяха 

основание за сформиране на групите от Раздел Б на учебния план и отговориха в 

максимална степен на интересите и потребностите на нашите възпитаници. Резултатите 

от учебната дейност на учениците и обучаващата дейност на учителите бяха обсъждани 

ритмично през учебната година и бяха набелязвани мерки за преодоляване на пропуските 

Цялостната дейност на Първо основно училище „Св.Св.Кирил и Методий”, град 

Гоце Делчев през учебната 2018/2019 година бе подчинена на изпълнението на мисията, 

стратегията, целите и задачите, произтичащи от Годишния план на училището. През 

изминалата учебна година в училището се обучаваха  591 ученици /в края на годината/ 

разпределени в 25 паралелки – 16 в начален етап и 9 в прогимназиален етап; 12 групи ЦДО 

– 10 в начален и 2 в прогимназиален етап. 

На целодневно обучение – 307 ученици 

Със СОП – 9 ученици, на ресурсно подпомагане - 8 ученици 

 

В самостоятелна форма - над 16г.:  - 2 ученици 

Пътуващи – 63 ученици. 

 

 Кадровото обезпечаване за учебната 2018/2019 г. бе с 51  педагогически персонал, в 

това число директор, двама заместник-директори, един педагогически съветник. 1 

логопед. Всички  отговарят на изискванията за образование, професионална квалификация 

и правоспособност за заемане на съответната длъжност.  

Училището бе осигурено с необходимата училищна документация и учебници. 

Правилното планиране на образователно – възпитателната работа бе решаващо 

условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на 

обучение в училище. Постигнатите много добри резултати са благодарение на положените 

усилия от целия училищния колектив. 

В училището се обучаваха  интегрирано 9 ученици, нуждаещи се от обща и 

допълнителна подкрепа: 

1 – Iа клас 

1 – ІIб клас 

1 – ІIIб клас 

2 – Vа клас 

1 – Vв клас 

1 – VIа клас  

1 – VIв клас   

1 – VIIа клас  

Учебната 2019/2020 година започваме с 8 ученици, нуждаещи се от обща и 

допълнителна подкрепа: 

1 – IIа клас 



 

 

 

4 

1 – ІIIб клас 

1 – ІVб клас 

2 – VIа клас 

1 – VIв клас 

1 – VIа клас  

1 – VIIв клас   

Всички ученици, които се обучаваха в училището продължават образованието си 

в по-горен клас.  

Постигнахме високи резултати в следните направления: 

Училището ни е е наградено със Знак „eTwinning училище“. С получаването на статут 

„eTwinning училище“, то е признато за лидер в сферата на дигиталната практика, 

електронната безопасност, иновативните и креативните подходи към педагoгиката, 

професионално развитие на персонала, насърчаването на практики за съвместно обучение 

сред персонала и учениците; 

Иновациите в училище се отнасят както пряко към учебния процес, така и до 

визуализацията на училището: продължи озеленяването на училищния двор – засадени са 

японски вишни, теменужки и петунии, освежиха се стените на коридорите с пъстра палитра 

от бои, образователни фризове, картини – ученическо творчество, оформиха се кътчета за 

отдих на учениците с барбарони, шкафчета-пейки, дърво на книгата. 

Учителите в училището имат свободата и възможността да дават най-доброто от себе 

си, и го правят, за може учениците ни да имат възможно най-позитивната образователна 

среда. 

Учителите Невена Гушкова и Елена Карпатова участваха в едноседмично обучение в 

Гърция и внедриха в работата си Индекс за приобщаване. Взеха участие и в международна 

конференция на тема „Роли и взаимодействие в приобщаващото образование“ на 03.11.2018 

година, организирана от Център за приобщаващо образование.  

Четири учители и директора участваха с представяне на добри практики в Национален 

форум „Иновации в обучението и позавателното развитие“ в град Бургас. Докладите  им са 

публикувани в международно индексирано списание. 

Г-жа Тричкова и директорът на училището защитиха Първа ПКС. Г-жа Партулова 

получи най-високото почетно отличие на МОН – „Неофит Рилски“. 

Олимпиади:  

В областните кръгове на олимпиадите  Знам и Мога за ученици от 4. клас и на 

Олимпиадата по математика – достигнаха по 5 ученици; 

6 ученици (в три екипа) от 5. клас участваха в областния кръг на олимиадата по 

Информационни технологии и бяха оценени съответно с 93, 92 и 89 точки от максимални 

100. Единят от екипите бе допуснат и до национален кръг. Класира се четвърти с постижения 

–87 точки за проекта и индивидуален резултат - Константина Костова – отличен 5,75, 

Стефани Терзиева – отличен 5,50. 

В областен кръг на олимпиадата по БЕЛ бяха допуснати 14 ученици. Отличен резултат  

имат 6 ученици. 

11 ученици участваха на областен кръг на олимпиадата по История и цивилизации. 

Трима от тях имат отличен резултат. 2 ученици от 7 клас участваха в национален кръг на 

Националната олимпиада по История и цивилизации в гр. Копривщица. Резултати от 

писмения изпит на националния кръг на XII национална олимпиада по История и 

цивилизации в гр. Копривщица – 19-21 април 2019 г. 

Гергана Димитрова Панделиева – Много добър 5,25 

Анелия Руменова Бекярова –  Много добър 4,75 

На областен кръг на олимпиадата по Химия и ООС участваха трима ученици, по 

Физика и астрономия 5 ученици, по Биология и ЗО – 4 ученици, по География 

иикономика – 3 ученици.  

Състезания: 
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Учениците от начален етап участваха в състезанията, организирани от Сдружението на 

българските начални учители, подкрепено от МОН. Голяма част от тях имат максимален 

резултат от по 50 точки на  всички състезания: 

Аз и буквите – 60 ученици с максимален резултат; 

Аз рисувам  - 69 ученици с максимален резултат; 

Аз и природата - 88 ученици с максимален резултат; 

Аз и числата  - 59 ученици с максимален резултат; 

Аз общувам с Европа  - 39 ученици с максимален резултат; 

Национално финално състезание – 20 ученици с максимален резултат. 

В Националното състезание по Български език и литература, организирано от 

Сдружение ,,10 книги“, Програма ,,Стъпала на знанието“, участваха 26 ученици от VI – VII  

клас. От тях 25 се представиха отлично на първи и втори кръг. На финален кръг отлично се 

представиха 22 ученици от 6 и 7 клас. 

Национално състезание по речеви и комуникативни умения на английски  език. В 

училищния кръг участваха 6 ученици. Стефан Вълев от 7 клас се класира на второ място на 

областния кръг в гр. Благоевград. 

Състезание по правопис на английски език Spelling bee - в училищния кръг 

участваха 17 ученици. Двама от тях се класираха за участие в областен кръг - Константина 

Костова от 5. клас достигна до трето място на областния кръг на състезанието в гр. 

Благоевград. 

Фестивал за авторска драматургия и театър на английски език – 5 петокласници 

участваха на областен кръг и се класираха за  участие в националния кръг на Фестивала за 

авторска драматургия и театър на английски език с постановката „Непожелани желания“ - 

получени две награди: за най-добро произношение на английски език и най-добро групово 

представление. 

Национално състезание ИТ Знайко: 

Екипно участие – и двата екипа от 5. клас се класираха на първо място на областен кръг 

и бяха допуснати до участие в Национален кръг, където съответно се класираха на първо и 

второ място. 

Екипно участие – 7 клас – първо място на областен кръг и първо място на национален 

кръг. 

Индивидуално участие на областен и национален кръг взеха още 2 ученици от 2 клас и 

1 ученик от 4 клас. Те получиха грамоти за отлично представяне. 

Национално състезание  по ИТ и предприемачество: 

Радост Герова и Виктория Танчева – първо място в направление „Мултимедийна 

презентация“ – предварително подготвен проект. 

Стефани Терзиева – първо място в направление „Мултимедия“ – работа на място по 

зададена тема; 

Александра Цанова - награда за представяне и защита на проект 

Математическо състезание „Европейско кенгуру“ – 9 ученици с отличен резултат. 

На Национален кръг на състезанието „Ключът на музиката“, който се проведе в 

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в гр. Пловдив на 23.03.2019 

отлично се представи една ученичка. 

Ученически игри 2019: 

На общинския кръг на ученическите игри се класирахме на: 

- Първо място хандбал момчета (отбор от десет ученика) 

- Първо място волейбол момичета (отбор от десет ученика) 

- Първо място футбол момчета (отбор от десет ученика) 

И се представихме достойно на областен кръг в следните спортове:  Хандбал 

момчета, Волейбол момичета, Футбол момчета. 

Конкурси: 

100% Стипендия за участие в международна програма Space Camp Turkey 2019 г. в град 

Измир Турция – двама ученици – Александра Цанова – 5 клас и Антъни Атанасов – 7 клас. 
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С усмивка учениците от 3в клас участваха в 5-ти национален конкурс „Най-усмихнат 

клас на България 2018“ и с усмивка спечелиха! Учител на усмивката и Посланик на 

усмивката; 

V Национален ученически конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ – 

първо и трето място; 

Национален конкурс на фондация „Въздигане“ на тема „Как е приложим заветът на кан 

Кубрат днес“ – диплом на ученичка от втори клас; 

Национална награда за живопис „Захарий Зограф” от Съюза на българските 

художници, изкуствоведи и галеристи – трето място за седмокласничката Мария 

Костадинова; 

Отборът ни по Гражданска защита се класира втори на областното състезание, на което 

учениците ни показаха завидни знания и умения за защита и оказване на помощ при бедствия, 

аварии и катастрофи; 

Национален празника на химията – ,,Вълшебна разходка из 150-годишната Периодична 

таблица на Менделеев“ в категория eсе на тема ,,Химичните елементи – минало, настояще и 

бъдеще” – трето място за Мария Костадинова; 

Теодора Мюмюн от 7 клас - 2 място в конкурса „Нарисувай историята“; 

Конкурс за превенция на наркоманиите, организиран от община Благоевград и 

общински съвет по наркотични вещества: 

Георги Халевачев от 2г клас – първо място, Александър Георгиев -2г клас – второ 

място, Димитър Баханов – 2г клас – поощрителна награда и Ивайла Темелкова – 2б клас – 

поощрителна награда. Дея Кулишева от 7в клас е класирана на трето място; 

По случай 60 г. на ПГ по МСС „Пейо Кр. Яворов“ гимназията организира спортни игри: 

щафетно бягане и майсторско управление на велосипед. В игрите взеха участие трите 

основни училища в гр. Гоце Делчев. Отборът на Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

извоюва първите места и в двете дисциплини. 

Представители на училището ни вземат дейно участие във всички инициативи на 

община Гоце Делчев – празник на града, празнично шествие, отбелязване на годишнини, 

поднасяне на цветя. 

По повод Коледните и новогодишните празници учениците ни участват в конкурсите 

за сурвачка и украса на коледно дърво, организирани от общината, читалището  и музея. 

Включваме се активно в инициативите на общината за почистване на определените ни 

места в града. 

Традиционно и тази година участвахме в подготовката и провеждането на „Златна 

сватба“ – инициатива на Община Гоце Делчев и общинската структура на БЧК: На 3 май 

четвъртокласници от Първо, подготвени от г-жа Григорова и г-жа Панделиева, и малките 

мажореттки, под ръководството на г-жа Разманова поднесоха своя поздрав към 21 семейни 

двойки от община Гоце Делчев, празнуващи своята "Златна сватба“. За украсата на ресторант 

"Неврокоп" се погрижиха г-н Сърбов и учениците от ателие „Творчество и живопис“. 

Учители и ученици участваха в празника по повод Деня на детето. 

Петокласници участваха в Нощта на музеите в Общинския исторически музей – гр. 

Гоце Делчев. 

Награди и отличия през 2018/2019 учебна година: 

1. Грамота за отлично представяне на учители и ученици в Националното състезание по 

български език и литература „Стъпала на знанието“; 

2. Сертификат за участие седмица на бащата; 

3. Сертификат за участие в „Седмицата на програмирането“; 

4. Знак за качество за изпъление на проекта "Next step of social life learning through 

English"; 

5. Грамота от кмета на община Благоевград, за участие на ученици от 7. клас с 

постановката „Радини вълнения“ в тържествената церемония по награждаване на 

отличените в конкурса за превенция на наркоманиите; 

6. Знак за качество в Twinning общността на училищата в Европа спечели и проектът 

„EXTRAS“, с участието на Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“; 
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7. Грамота от кмета на община Благоевград за участие на ученици в същия конкурс. 

Грамоти получиха и трима учители и директорът на училището. 

8. Грамота от РУО Благоевград за отлично представяне на ученици от училището ни в 

Регионален празник на чуждите езици; 

9. Награда от РУО Благоевград, за успешно изпълнение на дейностите по проект „Твоят 

час“ и представяне на празничните изяви на учениците, участвали в проекта в град 

Благоевград; 

10. Грамота от клуб „Млад планинар“ за участие в Национален туристически поод „П 

пътя на Самуиловите воини“. 

Принос за развитието на училищната общност: 

Партньорството на училището с родителите е повече от успешно. Родителите знаят, че са 

добре дошли във всеки момент и го правят с удовоствие и отговорност. 

Над 20 бащи участваха в Седмица на бащата: готвиха, четоха, провеждаха уроци на различни 

теми, спортуваха, засаждаха дървета ловиха риба заедно с децата и учителите. 

Родители участваха и в инициативите по повод Деня за безопасен интернет, Деня на 

Християнското семейство, благотворителните базари, празничното шествие на 3 март. 

Родители участваха в Националните туристически походи: 

• По пътя на Кървавото писмо 

• По стъпките на Самуиловите воини; 

• Козлодуй – Околчица 

През учебната година проведохме три тренинга за родители с психолога Младен 

Владимиров 

 

През учебната година в училището се работеше по следните проекти: 

Проекти по програма Еразъм + КД 1  

“Ключови фактори за подобряване на качеството в иновативното училище” 2018-1-BG01-

KA101-047117 

Проекти по програма Еразъм + КД 2 

Проекти в платформата на европейската комисия – etwinning .Приключили проекти: 

Let's share our local food/ 08.03.2019 

Multilateral Seminar "Improving the quality of communication and cooperation through 

eTwinning projects" (Bulgaria, July 2018)/ 06.06.2018 

MİNİK YAZARLAR---Tiny Writers/ 03.12.2018 

 

 Национална програма „осигуряване на съвременна образователна среда”, модул 

„Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“; 

 Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в 

училище“ 

 Училищен плод 

 Училищно мляко 

  „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, 

децата от подготвителните класове в училище и учениците от І – ІV клас” 

 Национална програма „С грижа за всеки ученик”, Модул „Осигуряване на обучение 

на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ – учебен предмет 

информационни технологии; 

 Национална програма „На училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час” 

 Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“,Модул 

„Осигуряване на ученически шкафчета“ 

 Програма „Киберскаут“ 

 ПрироДА 
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Настоящата 2019/2020 учебна година започваме с 603 ученици в дневна форма на 

обучение, разпределени в 24 паралелки, 15 в начален етап и 9 в прогимназиален етап; 349 

ученици в начален и 254 ученици в прогимназиален етап.  

Чрез работа в комисии и методическите обединения – теоретични разработки и 

открити уроци, разчитаме учителите да популяризират сред колегите опита си.  

Проекти, които ще се изпълняват през учебната 2019г/2020 година: 

Национална програма „Заедно в грижата за ученика“ 

Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на 

учениците чрез създаване на индивидуално портфолио” 

Проекти по програма Еразъм + КД 1:  

“Ключови фактори за подобряване на качеството в иновативното училище” 2018-1-BG01-

KA101-047117 

 

“Динамика в процеса на образование, възпитание и социализация в иновативното училище” 

2019-1-BG01-KA101-061444 

 

Проекти по програма Еразъм + КД 2: 

READING (R-realistic, E-enthusiastic, A-attractive, D-different, I-independent, N-nowadays, G- 

Generation)  2019-1-RO01-KA229-063963_3 

Проекти в платформата на европейската комисия - etwinning 

Активните проекти в платформата към момента са 11: 

Отличено училище със Знак „eTwinning School“ на Европа за  2019-2020г.  

1. Добре дошли в eTwinning- обучителен проект/ 22.05.2015 

2. Next step of social life learning through English/ 01.11.2016 

3. At Bir Kulaç Geleceğe Yol Aç/ 26.05.2017 

4. The Miraculous pouch/ 20.09.2018 

5. "EXTRAS"/ 19.12.2018 

6. Web 2.0 Araçlarını kullanıyorum/ 13.02.2019 

7. INNOVATIVE TEACHERS/ 22.02.2019 

8. Open to the future/ 01.03.2019 

9. The Champion of the World/ 12.06.2019 

10. Онлайн инструменти, приложими в детската градина и началното училище/ 

16.07.2019 

11. smART Democracy!: Creativity to promote Democratic Participation/ 26.07.2019 

 Ще работим и по два проекта по Национална програма „С грижа за всеки ученик”, 

модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите 

олимпиади” /Информационни технологии и История и цивилизации/; 

 Национала програма „Без свободен час”, модул „Без свободен час в училище“ 

 Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в 

училище“ ; 

 Национална програма „На училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час”; 

 Училищен плод; 

 Училищно мляко; 

 „Запознай се и програмирай“ 

 

Сформирани са седем методически обединения: 

Методическо обединение на учителите от начален етап на основното образование  
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Методическо обединение на учителите по Български език и литература и История и 

цивилизации  

Методическо обединение на учителите по Чужди езици  

Методическо обединение на учителите по Математика, ИТ и Природни науки 

Методическо обединение на учителите по Изкуства и спорт  

Методическо обединение на класните ръководители  

Методическо обединение на учителите в целодневна организация на учебния  

Плановете на Методическите обединения са неразделна част от настоящия 

Годишен план (приложени) 

В помощ но учебната и възпитателна дейност са сформирани 23 постоянни 

комисии: 

1. Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 

2. Комисия по културно-масова дейност 

3. Комисия за прилагане на иновации 

4. Комисия по спортно-туристическата дейност 

5. Комисия за обучението по безопасност на движението 

6. Комисия по гражданска защита 

7. Комисия по професионално ориентиране 

8. Комисия за повишаване на квалификацията на учителите 

9. Комисия по хранене на учениците 

10. Комисия по превенция и противодействия на корупцията 

11. Комисия за идентифициране, оценяване и мониторинг на рисковете, които биха 

повлияли върху постигане на целите на училището 

12. Комисия по етика 

13. Комисия по дизайн на общите пространства 

14. Комисия за връзка с медиите    

15. Комисия по обществени поръчки 

16. Комисия за определяне на трудов стаж и професионален опит 

17. Комисия по награди 

18. Бюджетна комисия 

19. Комисия по информиране и консултиране по чл. 130(а,б,в, и г) от КТ 

20. Комисия за преценка на допустимост на кандидатите за работа по представени 

документи 

21. Комитет по условия на труд 

22. Комисия по изпълнение на Кординационния механизъм за взаимодействие при 

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

взаимодействие при кризисна интервенция 

23. Училищен координационен съвет 

 

Силни страни в дейността на училището са: 

 Пълно обхващане на всички подлежащи на задължително обучение деца; 

 Автономия по отношение на управление на делегиран бюджет 

 Добре разработена система за финансово управление и контрол в публичния сектор. 

 Научна и практическа подготвеност на директора във връзка с изграждане на 

училищните системи за управление на качеството. 

 Наличие на  

1. Счетоводна политика на образователната институция. 

2. Процедура по разделянето на отговорностите по вземане на решение 

осъществяване на контрол и изпълнение. 

3. Процедура по осигуряването на пълно, вярно, точно и своевременно 

осчетоводяване на всички операции. 

4. Система за двоен подпис. 
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5. Инструкция за вътрешния контрол във връзка с поемането на задължения и 

извършване на разход. 

6. Инструкция за предварителния контрол във връзка със завеждането и изписването на 

краткотрайни и дълготрайни активи. 

7. Работна инструкция за контрол върху общинската собственост. 

8. Разработване на бюджета съобразно действащата нормативна база. 

9. Осигуряване на прозрачност и публично отчитане на средствата от бюджета и извън 

бюджетните приходи. Училището прави тримесечни отчети, които публикува на интернет 

страницата си и представя своевременно в РУО. 

10. Обществените поръчки по ЗОП се качват на интернет страницата на училището. 

11. Наличие на процедури по постъпване и разходване на извънбюджетни средства: 

- от дарения, спонсорства, наеми, проекти и др. 

12. Осигуряване на алтернативни източници на финансиране – чрез работа по проекти 

и програми.  

13. Осигуряване на средства от наеми. 

14. Наличие на квалифициран ръководен персонал – директор и двама заместник 

директори. 

15. Функциите и отговорностите са разпределени според длъжностните характеристики 

16. Наличие на правоспособни учители по всички учебни предмети; учители с ПКС: 

- с първа - 2 

- с втора - 14 

- трета - 1 

- четвърта - 12 

- пета – 15 

- без ПКС - 5 

17. Индивидуална среда на ученика: 

- охрана и сигурност - /училището като безопасно място/ 

- собствена модерна материална база; 

- обновени мебели в кабинетите в целия училищен корпус; 

- нова спортна площадка с акрилна настилка; 

- кабинети по ИТ с терминални решения. 

- изградена система за библиотечно обслужване и перманентно актуализиране на 

библиотечните единици; 

- изградени клубове по интереси. 

18. Създадени възможности за включване на ученика в различни училищни общности 

в зависимост от неговите интереси и потребности. 

19. Достатъчен  брой ученици. 

20. Домакинство на единственото национално състезание по предприемачество и 

информационни технологии. 

21. Целодневна организация на учебния ден. 

22. Лятна ваканционна програма за бъдещите първокласници и всички желаещи 

ученици от 1 до 7 клас. 

23. Партньорство и сътрудничество с действащо училищно настоятелство; 

24. Партньорство с НПО и институции на местната власт. 

25. Осигурени условия за интерактивно учене. 

26. Осигурени 5 тъч дисплея с интерактивен софтуер. 

27. Педагогически съветник, ресурсен учител и логопед 

28. Отлична система за библиотечно и информационно обслужване 

 

Трудности: 
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1. Недостатъчна активност на  учителите при търсенето на възможности за 

финансиране чрез кандидаттване по проекти и програми.  

2. Недостатъчни компетентности по владеенето на чужди езици за изготвяне на 

проектната документация /апликационни формуляри, отчетни форми, 

кореспонценция/. 

3. Реализиране на квалификационна дейност от външни институции спрямо 

потребностите на педагогическите специалисти в непълен обем. 

4. Необходимост от привеждане номенклатурата на делата в съответствие със 

Стандарта за информация и документите. 

5. Повреждане на училищно имущество. 

6. Необходимост от видеонаблюдение с достъп до всички точки на дворното 

пространство. 

7. Необходимост от обособяване на още поне една спортна площадка. 

8. Необходимост по-добро планиране на ползването на физкултурния салон. 

9. Затруднен контрол и охрана на външните спортни съоръжения в извънучебно време. 

10. Добрите практики не се популяризират  и мултиплицират достатъчно. 

11. Липса на анализ за ефекта на проведените квалификации. 

12. Липсва регистър за прозрачност и публичност на резултатите на регионално и 

национално ниво, според който училището да се съизмери с останалите от региона и 

страната. 

13. Срещаме трудности при общуване с родители, особено с тези на ученици с 

проблеми в една или друга сфера на училищния живот. Необходимо е да се засили 

връзката учители-родители. 

14. Въпреки  контрола се допускат грешки в училищната документация. 

15. Необходимо е да се води по-добра отчетност за резултатите от проведените 

квалификационни дейности върху повишаването на резултатите на учениците от 

образователно-възпитателния процес. 

16. Наличната техника не се използва най-рационално в учебните часове или в други 

дейности. 

17. Учителите в Първо основно училище полагат усилия за усъвършенстване на 

уменията си за анализ на резултатите от образователно-възпитателния процес и 

набелязването на комплексни мерки за преодоляване на пропуските. Все още има 

пропуски в тази посока, но продължаваме работата за преодоляването им. 

Тенденции: 

 Осигуряване на програми за квалификация и финансови средства за обезпечаване 

обучението на персонала през 2016-2020 година във връзка с получаване на необходимия 

брой кредити -16 на година, 48 за 4 годишния период на атестиране; 

 Осигуряване на целеви средства /от проекти или програми / за ремонти, оборудване, 

обзавеждане; 

 Обучение на педагогическите специалисти по всички учебни предмети с цел 

повишаване качеството на работа в учебния процес и издигане авторитета на училището; 

  Ефективно припагане на: 

- Програма за осигуряване на равен достъп до образование;  

- Програма за превенция на ранното напускане на училище; 

- Механизъм за превенция на агресията и насилието; 

- Актуализация на Етичен кодекс. 

 Квалификация при овладяване на компетентности по английски език.  

Възможности и опасности: 

 Финансови затруднения, произтичащи от външни фактори; 
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 Обучение на учители и ученици за привличане на средства по програми; 

 Търсене на нови партньорства, включително с НПО и медии; 

 Липса на информация и непознаване на различните етноси; 

 Самоизолация на различните етноси; 

 Недостатъци в планирането на дейностите. 

ПЛАН 

за работа на Комисията по културно-масова дейност през учебната 2019/2020 година 

 

Състав на комисията: 

Ангелина Маркова – председател 

Членове: 

 

Христина Попаркова, Димитър Сърбов, Елена Спириева, Василка Маджирова, , Теодора 

Пашалиева, Лина Петкова, Ани Разманова, Гергана Вълчева, Антония Григорова, М. Буцева 

ЦЕЛИ: 

1. Да се отбележат важни дати и календарни празници от училищния живот с цел да се 

възпита у учениците уважение и любов към националната ни принадлежност и 

историческото ни минало. 

2. Изграждане и поддържане емоционалния дух на учениците чрез съхранение на 

нравствените ценности на българите с цел повишаване мотивацията за учене. 

3. Откриване и развиване на индивидуалните дадености на всеки с цел повишаване 

постиженията на учениците. 

4. Да се дава възможност за извънкласна изява на учениците и учителите. 

5. Ангажиране на учениците с цел намаляване на опасността от вредните влияния на 

секти, наркотици и други. 

6. Възпитаване в толерантност и сплотяване на ученическия колектив. 

7. Издигане авторитета на училището чрез популяризиране на изявите. 

8. Възможност за пряко участие на родителите в изявите на децата им. 

 

         Дейности за постигане на целите 

Срок                                 Дейност Изпълнители 

16.09. 

2019год. 

1. Тържествено откриване на учебната 

2019-2020год. 

*Водосвет – 7.30ч. 

*Строяване на учениците- 8.50ч. 

*Начало – 9.00ч. 

Програма ІV клас – класните 

ръководители 

Музикално оформление 

Елена Спириева, Дерменджиев, Ани 

Разманова 

Знаменна група 

Бойко Грошков, Д. Дерменджиева,  

Комисия за избор на текст: Мария 

Менова 

  Изработване на поканите: Мария 

Смилкова 

Комисия за строяване на 

учениците 

Бойко Грошков, Иван Николов и 

класните ръководители 
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Комисия за украсата 

Димитър Сърбов, А. Маркова, 

Николов, Лазарова, И. Динев, 

Цирова, Гергана Вълчева, В. 

Тодориева, Валери Шехинов,  

Фотограф и камера 

Димитър Агов 

Отговорник за водосвет: Мария 

Данева 

/свещеник/, А. Маркова/китка/ 

Комисия за закупуване на 

материалите: Д. Дерменджиева 

Комисия за изработване на 

арката: А. Кеневирска, П. Пицева 

Медии: Сърбакова 

Отговорник – менче и звънче- М. 

Калинова 

17.09.2019г. 

 

Отбелязване Деня на незвисимостта чрез 

беседи в часа на класа. 

Класните ръководители в часа на 

класа. Информацията да бъде 

подготвена от Т. Пашалиева 20.09.2019 

г. 

Табло и презентация. 

 

24.09.2019г. 

 

 

. 

 

 

 

Обявяване на конкурс сред учениците на 

тема: РОДНИЯТ КРАЙ – обичан, 

забравен и жадуван/- есе, разказ, 

стихотворение, презентация, интервю, 

снимки, колажи, документи 

 

 

 

Регламент: Попаркова, Терзиев, 

Петкова- за литературния конкурс; 

Сърбов, Тричкова, М. Цветкова – 

за рисунка; 

Борислава Мингова,Л. 

Дерменджиева – за презентация. 

Обявяване на регламента по 

училищното радио 

21.09.2019г. Изкачване на връх Ореляк по случай 110г.  

от  Деня на независимостта от група 

ученици и учители 

Ръководител- Д. Агов, съвместно с 

Комисията по спортно- 

туристическа дейност. 

Месец 

октомври 

2019г..  

Поднасяне цветя на паметника на Гоце 

Делчев във връзка с патронния празник на 

града. 

Класните ръководители на Vа,б,в 

кл. 

15.10.2019г. Беседа за освобождението на Неврокоп в 

часа на класа. 

Отговорник- Т. Пашалиева 

 

31.10.2019г. 

 

 

 

 

 

Обявяване на наградените ученици в 

конкурса на тема: РОДНИЯТ КРАЙ – 

обичан, забравен и жадуван/- есе, 

разказ, стихотворение, презентация, 

интервю, снимки, колажи, документи 

есе, разказ, стихотворение, презентация 

Еетата, разказите и стиховете се 

събират и класират от- Учителите 

по БЕЛ, Л. Петкова и А. Давидова 

Рисунките, снимките и колажи- 

Сърбов и Головодова 

 Презентация – Б. Мингова, Л. 

Дерменджиева Обявяване на 

резултатите по училищното 

радио 
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30.10.2019г. 

 

*Отбелязване деня на народните будители 

с табла, презентации и доклад в часа на 

класа. 

Отговорник: Теодора Пашалиева 

31.10.2019г. 

 

 

 

*Духът на будителите е жив- програма 

 

 

 

Кратки сведения, подготвени от 

ученици с ръководител. и А.  

Маркова,  

Програма от учителите на трети 

клас за втората смяна 

Месец 

ноември 

2019г.  

*Екскурзия с маршрут утвърден от 

ККМД, МО на класните ръководители и 

Ръководството на училището. 

Отговорник- ККМД, МО на 

класните ръководители и 

Директора на училището 

 

19.11.2019г. 

 

 

Коледни празници: 

Обявяване на:*Коледа – вълшебство на 

добрите сърца- стихотворение, разказ, 

приказка, есе, презентация 

Отговорник- Маркова, Попаркова, 

Терзиев, Менова 

 Обявяване на регламента по 

училищното радио 

10.12.2019г. 

 

10.12.2019г. 

 

 

10.12.2019г. 

 

 

20.12.2019г. 

 Конкурс за най- оригинална 

рисунка и плакат-„Моята Коледа” 

 Конкурс за най- оригинално 

украсена сурвачка 

 

Коледна украса на класните стаи 

Обявяване на резултатите по 

училищното радио 

 Благотворителен коледен търг 

 Награждаване 

 Коледни паралелкови тържества за 

учениците от 1- 7 клас,  

*Сърбов, Цирова, възпитателите на 

начален етап на обучение, М. 

Цветкова 

Янка Лазарова, Караманова, А. 

Давидова, 

*Класните ръководители 

Д. Агов, Е. Караманова, Е. 

Карпатова 

ККМД и Директора 

*Класните ръководители 

18.02.2020г. 

 

 

 

 

Почитане паметта на Васил Левски 

*Табло и презентация; 

*Рецитал 

 

 

Табло и презентация- Т. Пашалиева 

Класните ръководители на трети 

клас 

Христина Попаркова/ рецитал със 

седми клас/. 

18.02.2020г. Конкурс за най- оригинален плакат на 

тема „Свободна България”- обявяване на  

регламента. 

 

 Комисия- учителите по 

изобразително изкуство. 

Обявяване на регламента по 

училищното радио 

02.03.2020г. 

 

 

Трети март/ табло и рецитал/ 

 

 

Рецитал- Терзиев с ученици  от 

шети клас; Класните ръководители 

на четвърти клас 

 Табло- Т. Пашалиева 

03.03.2020г. 

 

 

Изкачване на в. Ореляк, най – високият 

връх в среден Пирин от група ученици и 

учители./или друг връх/ 

Отг. Д. Агов, И. Николов, Б. 

Грошков 

02.03.2020г. 

 

Награждаване на отличените творци в 

конкурса „Свободна България“ 

Обявяване на резултатите по 

училищното радио 

 Март 

2020г. 

Празник на буквите  Класните ръководители на първи 

клас  

07.03.2020г. Великден по света- традиции и 

уникалност/ ТАБЛА И ПРЕЗЕНТАЦИЯ/. 

Съвместно с МО по чужд език 
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Май месец 

22.05.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.05.2020г. 

 

 

 

11.05.2020г. 

 

 

15.05.2020г. 

 

20 и 21.05. 

2020 г. 

Кирило-Методиеви празници: 

Патронен празник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Състезание по БЕЛ-Знаете ли български 

език. 

 

Табла, посветени на делото на Кирил и 

Методий 

 

Тържествено награждаване на изявени 

ученици 

Научна конференция на тема: Иновации в 

действие“. Представяне на сборник с 

методически разработки на иновативни 

уроци в Първо ОУ  

ККМД Изготвяне на сценарий и 

подготвяне на програмата:Маркова, 

Попаркова, Ванюшкина, Спириева, 

Сърбов, Ани Разманова, Борислава 

Мингова 

Знаменна група: Бойко Грошков,  

Музикално оформление 

Елена Спириева, Ани Разманова 

Комисия за реда на сцената 

А.Маркова, В. Ванюшкина, К. 

Головодова, В. Сърбакова, Г. 

Вълчева 

Комисия за медии, фотограф и 

камера 

Димитър Агов, В.Сърбакова 

Комисия за настаняване на 

учениците 

А. Терзиев, Иван Николов, М. 

Буцева, Дафинка Попова, Елена 

Карпатова и класните ръководители 

 Комисия за избор на текст на 

поканите и изработване на 

поканите- М. Смилкова, Менова 

и Петкова 

Списък на гостите – Давидова, 

Цирова, Головодова 

Раздаване на поканите: 

Панделиева, Караманова, 

Пирнарева, Терзиева,  

Комисия за строяване на 

учениците 

Бойко Грошков, Иван 

Николов и класните 

ръководители 

Комисия за украсата 

Димитър Сърбов, Николов, 

Пашалиева, Янка Лазарова, Д. 

Попова, И. Динев, Е.Карпатова, 

Калинова, Гергана Вълчева, Петя 

Пицева, Валери Шехинов, Маркова 

А. Попаркова / Съвместно с МО на 

класните ръководители и МО – БЕЛ 

и история, МО на началните 

учители 

Класните ръководители на шести 

клас 

ККМД и Директорът на училището 

ККМД и Директорът на училището 
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22.05.2019г. Тържествена програма по случай 160 

години Първо ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ и 90 години от преместването 

на училището в новопостроената сграда 

ККМД и Директорът на училището 

 

24.05.2020г. Ден на българската просвета и култура и 

на славянската писменост 

Директор, Зам.-Директор по АСД 

Юни/ юли 

2020г. 

/01.06- 4 

клас; 30.06 

– 5/7 клас; 

Закриване на учебната година Същите комисии като при 

откриването на уч. година 

М. Юли 

2020г. 

Изнесено обучение на трудовия колектив 

на Първо основно училище 

ККМД, Председателят на МО на 

класните ръководители. 

 
 

П Л А Н 

за работа на училищната комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни и работа с деца в риск през учебната 2019/2020 година 

 

Състав на комисията: 

Председател: Георги Дерменджиев 

Членове: Атанас Терзиев 

           Мария Калинова 

           Алтънка Сотирова-Давидова 

           Соня Божикова 

 

І. Общи положения. 

 Дейността на настоящата комисия е насочена към обхващане и задържане на децата в 

училище, към проучване и превенция на противообщественото поведение на учащите в 

Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Гоце Делчев, към оказване на 

навременна помощ и подкрепа на ученици и родители. Цялостната дейност на комисията ще 

се осъществява в съответствие със следните нормативни актове и документи: 

 Закон за БППМН; 

 Закон за закрила на детето; 

1.   Училищната комисия е създадена на основание  чл. 2, ал. 1, т. „а” от ЗБППМН. 

2. Комисията е избрана на заседание на педагогически съвет (10.09.2019г.). 

3.  Работата на УКБППМН и работа с деца в риск е съобразена и се основава на приетите 

училищни планове и правилници. 

4.  Комисията (в лицето на педагогически съветник) води дневник (картотека) за 

извършителите на противообществени прояви и за ученици, живеещи в условия на повишени 

за нормалното им развитие рискови фактори. 

5.   Комисията ще работи при спазване на следните принципи: 

-     Системност, добронамереност и загриженост за съдбата на всеки ученик в 

училището; 

-     Зачитане на човешкото достойнство на провинилите се; 

-     Дисциплинираност при педагогическото общуване; 

-     Поощряване при положително значими прояви и постигнати                

положителни резултати от учениците. 

 

ІІ. Цел на УКБППМН и работа с деца в риск: 
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1. Свеждане до минимум на противообществените прояви (тютюнопушене, 

употреба на алкохол и наркотици, кражби, физическо или психическо насилие и т.н) на 

учениците и придобиване на знания и умения за живот свободен от тютюн, алкохол и дрога. 

2. Да се възпитават у учениците коректни и толерантни междуличностни 

взаимоотношения, без оглед на възраст, етнос или пол. 

3. Осигуряване на възможност за подготовка, реализация и успешно 

приобщаване към гражданското общество. 

 

ІІІ. Основни задачи: 

1. Намаляване на условията пораждащи извършването на негативни прояви в 

училището. 

2. Своевременно откриване на извършителите, бързо и ефективно разрешаване на 

случаите и оказване на педагогическо и психологическо въздействие. Системно провеждане 

на индивидуално възпитателна работа с ученици, извършители на противообществени 

прояви и поддържане на връзка с техните родители. 

3. Системен контрол на поведението на застрашените ученици. 

4. Ефективен пропускателен режим в училищната сграда (недопускане на 

вкарването в училищната сграда на вещи, предмети и други от каквито и да е външни лица, 

неучащи или неработещи в институцията) с оглед опазване живота и здравето на работещите 

и учащите в Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Гоце Делчев. 

5. Провеждане на спортни, културни и други мероприятия с цел гражданско 

възпитание и образование на подрастващите. 

6. Координиране дейността на комисията с държавните и обществени органи и 

организации, имащи отношение към проблемите, касаещи противообществените прояви на 

подрастващите. 

 

ІV. Дейности и мероприятия с педагогическите специалисти: 

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

обучение.  

Отг.: Директор  

Срок: постоянен 

2. Запознаване на педагогическия колектив и ръководството на училището с 

непристойните прояви в поведението на отделни ученици и картотекирането на 

извършителите на противообществени прояви, както и на такива живеещи в условия на 

повишени рискови фактори. 

 Отг.: педагогически съветник               Срок: постоянен 

3. Проучване на причините за отклонение в поведението на децата с отрицателни 

прояви и набелязване на мерки за въздействие. 

Отг.: педагогически съветник, 

кл. ръководители  

Срок: постоянен 

4. Провеждане на срещи с класните ръководители, в чийто паралелки има 

ученици с непристойни прояви набелязване на конкретни мерки, след картотекирането им. 

Отг.: педагогически съветник 

Срок: постоянен 

5. Включване в плановете на класните ръководители на теми за правни и здравни 

знания на учениците. 

Отг.: кл. ръководители  

Срок: постоянен 

6. Засилване контрола върху провеждане дежурството на учителите от първия до 

последния учебен час. 

Отг.: зам. директор по АСД 

Срок: постоянен 
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7. Осъществяване на ефективен пропускателен режим в училищната сграда, с цел 

недопускане вкарването на вещи, предмети и пр. от външни лица, неучащи или неработещи 

в институцията, които биха могли да застрашат живота и здравето на работещите и учащите 

в Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Гоце Делчев. 

Отг.: всички работещи в I ОУ 

Срок: постоянен 

V. Мероприятия и дейности с учители, ученици и родители: 

1. Индивидуална работа с проблемни деца. 

Отг.: педагогически съветник,  

чл. на комисията, кл. ръководители 

Срок: постоянен 

2. Запознаване на учениците (чрез филм или беседа) с проблемите на 

наркоманиите, трафикът на хора, насилието от и над малолетни, с цел въздействие срещу 

поведението им. 

Отг.: педагогически съветник,  

кл. ръководители  

Срок: м. декември 2019г. 

3. Обсъждане проблемите на тютюнопушенето, алкохола и битовия алкохолизъм 

и пораженията от тях. 

Отг.: педагогически съветник,  

кл. ръководители  

Срок: постоянен 

4. Провеждане на анкета свързана с употребата на алкохол, тютюн и наркотици, 

сред учениците от V-ти – VII-ми клас. 

Отг.: педагогически съветник 

Срок: м. март 2020г. 

5. Запознаване на всички ученици и родители с Училищния правилник. 

Отг.: кл. ръководители  

Срок: м. октомври 2019г. 

6. Запознаване на учениците и родителите с Наредба № 1 на ОбА- Гоце Делчев, 

относно посещението на учащи се в питейните заведения на територията на общината. 

Отг.: кл. ръководители  

Срок: м. октомври 2019г. 

7. Сформиране на отбори по футбол и баскетбол за профилактика с 

противообществените прояви. 

Отг.: учителите по ФВС  

Срок: м. октомври 2019г. 

8. Участия в различни мероприятия и инициативи, указващи възпитателен ефект 

- международни дни, благотворителни кампании и др. 

Отг.: кл. ръководители  

Срок: постоянен 

9. Уведомяване на родителите на учениците, отсъстващи системно от учебни 

занятия. 

Отг.: кл. ръководители  

Срок: постоянен 

10. Провеждане на своевременни срещи – разговори с родителите или 

настойниците на учениците с рисково поведение и обезпечаването им /при необходимост/ с 

правна и педагогическа информация. 

Отг.: членовете на комисията, педагогически съветник,  

 кл. ръководители  

            Срок: постоянен 
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11. Покана на специалист (външен лектор), който да проведе беседа, чиято 

тематика е свързана с превенция на наркоманиите, вредата от алкохола, тютюнопушенето, 

употребата на енергийни напитки и наргиле. 

Отг.: Директор, 

педагогически съветник  

Срок: до април 2020г.  

VІ. Взаимодействие с държавни и обществени органи, институции и организации: 

 

1. Създаване на контакти и търсене на съдействие от ОКБППМН, ДПС и 

специализираните кабинети. Оказване на съдействие на представителите на РУП, ДПС и 

ДСП – ОЗД, гр. Гоце Делчев при осъществяване на връзка с родителите на ученици, 

извършили противообществени прояви и неосигуряващи редовното присъствие на децата 

им. 

Отг.: педагогически съветник 

Срок: постоянен 

2. Поддържане на контакт с ученическия съвет за успешно решаване на 

възникнали проблеми и нарушения. 

 Отг.: педагогически съветник, класни ръководители  

 Срок: постоянен 

3. Изпращане на предложения до ДПС за завеждане на отчет на ученици с груби 

противообществени прояви. 

Отг.: педагогически съветник 

Срок: постоянен 

VІІ. Преходни и заключителни разпоредби: 

1. УКБППМН и работа с деца в риск провежда три редовни заседания през 

учебната година. 

2. При необходимост се провеждат и извънредни заседания. 

3. Комисията докладва за провинили се ученици на заседанията на 

педагогическия съвет. 

4. Комисията отчита дейността си в края на всеки учебен срок. 

5. В края на всяка учебна година комисията изпраща информация до ОКБППМН 

– гр. Гоце Делчев за работата на комисията през изтеклата учебна година. 

VІІІ. Заседания на комисията: 

Първо заседание – месец септември 2019г. 

 Приемане на плана за дейността на комисията през настоящата учебна година. 

Второ заседание –месец февруари 2020г. 

 Обсъждане дисциплината на картотекираните през първия учебен срок 

ученици и резултатите от предприетите мерки; 

 Приемане на отчет за дейността на комисията през първия учебен срок. 

Трето заседание –месец юни 2020г. 

 Приемане на отчета за дейността на комисията през настоящата учебна година. 

Изготвяне на доклад, както за директора на училището, така и за ОКБППМН. 

 

 

 

ПЛАН 

на комисията по спортно туристическата дейност за учебната 2019/2020 година 

Председател: Б. Грошков 

Членове: Д. Агов 

                И. Николов 

                Г. Вълчева 

                Д. Сърбов 



 

 

 

20 

                Д. Николова 

                В. Тодориева 

Цели: 

  Повишаване и поддържане  на оптимално ниво на двигателната активност и 

физическата дееспособност на учениците.  

 Да работим за подобряване защитните функции на организма и здравословното 

състояние на подрастващите. 

 Да повишим мотивацията за здравословен начин на живот. 

 Да се формират знания и практически умения в областта на физическата култура и 

спорта, с което да се допринесе за общообразователната подготовка на учениците. 

 Формиране на морално-волеви качества. 

Задачи:  1. Провеждане на вътрешно училищни турнири по футбол, лека атлетика, 

баскетбол, волейбол, хандбал и други спортни дисциплини. 

               2. Участие в общински и областни състезания. 

               3. Срещи с спортисти и посещение на състезания в новата спортна зала Арена 

Дейности: 

Дейност Срок за 

изпълнение 

Отговорни 

лица 

  Контрол  Критерии за оценка Финансиране 

 

1.Изготвяне на 

спортен календар 

09.2019г. Б. Грошков  Изготвен план  

2.Поход – Попови 

ливади Парил 

22.09.2019г  Д. Агов 

 И. Николов                    

 
Поход до Попови 

ливади- Парил 

с двадесет  

ученика 

Бюджета на 

училището 

3.По стъпките на 

Самуиловите 

войници 

05.10.2019г.  Д. Агов 

 И. Николов                    

 Изминат маршрут 

от с. Ключ до 

Самуилова крепост.  

Бюджета на 

училището 

4.Освободители на 

Неврокоп 

19.10.2019г. Д. Агов 

 И. Николов                    

 х. Гоце Делчев-  

с. Брезница,  

х. Гоце Делчев  

Бюджета на 

училището 

4.Турнир-футбол    

6-7 клас                                                     

01-31.10. 

2019г. 

Б. Грошков 

    

 

 Проведени  

седем 

надесет футболни 

срещи с  

четири 

десет и двама 

ученика 

Финансира се 

от проекта за 

подпомагане  

на 

физическото 

възпитание и 

спорта(70лв.) 

5.Турнир-хандбал 

6-7 клас 

04-29.11. 

2019г. 

Б. Грошков  Проведени  

седем 

надесет срещи с  

четири 

десет и двама 

ученика 

Финансира се 

от проекта за 

подпомагане  

на 

физическото 

възпитание и 

спорта(70лв.) 

6.Турнир- 

баскетбол  

6-7 клас 

02-20.12. 

2019г.                                                                                                                                                         

И. Николов  Проведени 

Седем 

надесет баскет 

болни 

срещи с 

четири 

десет и двама  

ученика 

Финансира се 

от проекта за 

подпомагане  

на 

физическото 

възпитание и 

спорта(60лв.) 
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7.Турнир- 

футбол     4-5 клас                                                

02-31.03. 

2020г. 

Б. Грошков  Проведени  

Седем 

надесет футболни 

срещи с четири 

десет и двама 

ученика 

Финансира се 

от проекта за 

подпомагане  

на 

физическото 

възпитание и 

спорта(70лв.) 

8.Коло - поход  

по случай деня на 

Планетата Земя 

22.04.2020г Б. Грошков  Проведен поход с 

тридесет ученика 

Финансира се 

от проекта за 

подпомагане  

на 

физическото 

възпитание и 

спорта-200лв. 

9.Ученически игри- 

футбол 

2020г Б. Грошков  Участие с десет 

ученика 

500лв. 

10.Спортен 

празник: 

06.2020г. Б. Грошков  Проведени 

състезания по: 

Финансира се 

от проекта за 

подпомагане  

на 

физическото 

възпитание и 

спорта-250лв. 

11.1Турнир-лека 

атлетика 6-7клас 

        (силов 

многобой) 

 И. Николов  Проведено 

състезание със 

десет ученика 

 

11.2Турнир- 

народна топка 5 

клас;6 клас                                     

 Класни 

ръководители 

 Проведени 

пет 

срещи с четири 

десет и осем 

ученика 

 

11.3 Майсторско 

управление на 

велосипед 

 Б. Грошков 

 

 Проведено  

състезание 

с тридесет ученика 

 

11.4 Бързи смели 

сръчни 3-4кл. 

 Класни 

ръководители 

 Проведени  

щафетни  

игри с тридесет 

ученика 

 

11. Палатков лагер- 

По стъпките на 

Ботевата чета 

27.05-

02.06.2020г. 

Д. Агов 

И. Николов 

 Участие в похода с 

петнадесет ученика 

 

12.Събрания на 

комисията за 

отчитане на 

постигнатите 

резултати. 

 септември 

 декември 

 м. март 

 м. юни 

Б. Грошков 

 

 Проведени 

 четири 

 събрания 

 

 

 

ПЛАН 

на  комисията по БДП за учебната 2019/2020 година 

 

Председател: Янка Терзиева 
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       Членове: Янка Лазарова 
                          Оля Трайкова 

                        Лина Панделиева 

                        Мария Икономова  

                        Бойко Грошков 

                        Иван Николов 

                        Цветанка Хаджидиманова  

I.Стратегии в дейността на комисията по БДП  

1.Възпитание и обучение на учениците от Първо ОУ „Св.Св. Кирил и Методий" по 

безопасност на движението по пътищата за формиране на знания и умения и превръщането 

им в поведение за съхранение, отговорност и дисциплина.  

2. Подобряване на учебната материално - техническа база за привеждането й към 

съвременните изисквания за качествен образователно-възпитателен процес; дидактическо 

осигуряване на възпитанието и обучението на децата и учениците, за осъществяване на 

резултатно обучение за опазване живота и здравето им като участници в пътното движение.  

3. Иницииране на съпричастие на родителите и училищното настоятелство чрез търсене на 

нови форми за работа за намаляване на предпоставките за възникване на пътнотранспортни 

произшествия с участието на учениците.  

4. Разширяване на формите на взаимодействие и партньорство с общински и районни 

структури по безопасност на движението. Иницииране на съвместни действия за с 

представители от неправителствени организации и граждански сдружения, с бизнес 

компаниите и др., за решаване на конкретни проблеми, свързани с опазването живота и 

здравето на децата в пътното движение.  

5. Продължаващо обучение на учителите, преподаващи безопасност на движението по 

пътищата в училището.  

6. Участие в провежданите областни и общински кампании и инициативи, свързани с 

опазване на живота и здравето на децата и учениците в пътното движение, участие в 

национални мероприятия и дейности иницииране и провеждане на прояви на училищно ниво. 

Популяризиране на осъществяваното по БДП в Първо ОУ „Св.Св. Кирил и Методий"  .  

 

II.Основни приоритети 

1. Възпитание и обучение на учениците  по безопасност на движението по пътищата за 

формиране на знания и умения и превръщането им в поведение за съхранение, отговорност 

и дисциплина;  

2. Подобряване на учебната материално - техническа база за привеждането й към 

съвременните изисквания за качествен образователно-възпитателен процес; дидактическо 

осигуряване на възпитанието и обучението на децата и учениците, за осъществяване на 

резултатно обучение за опазване живота и здравето им като участници в пътното движение.  

3. Иницииране на съпричастие на родителите и училищното настоятелство чрез търсене на 

нови форми за работа за намаляване на предпоставките за възникване на пътнотранспортни 

произшествия с участието на учениците.  

4. Разширяване на формите на взаимодействие и партньорство с общински и районни 

структури по безопасност на движението. Иницииране на съвместни действия за с 

представители от неправителствени организации и граждански сдружения, с бизнес 

компаниите и др., за решаване на конкретни проблеми, свързани с опазването живота и 

здравето на децата в пътното движение.  

-Осигуряване в училището на превантивна медицинска, психологическа и законодателна 

информация, свързана с последиците от ПТП и разнообразяване, активизиране и 

масовизиране на формите за извънкласна и училищна дейност по въпроси, свързани с БДП;  

-Осъществяване на системни и постоянни действия, целящи нарастването нивото на 

безопасността в района на училището чрез ефективни организационно- технически защитни 

мерки;  
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5. Продължаващо обучение на учителите, преподаващи безопасност на движението по 

пътищата в училището;  

6. Участие в провежданите областни и общински кампании и инициативи, свързани с 

опазване на живота и здравето на децата и учениците в пътното движение, участие в 

национални мероприятия и дейности иницииране и провеждане на прояви на училищно ниво. 

Популяризиране на осъществяваното по БДП в училището.  

 

III.Цели  

1. Възпитание на транспортна култура и формиране на умения у учениците да се 

опазят живи на пътя. 

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 опасност. 
  3. Повишаване качеството на учебно – възпитателната работа и мотивация за учене по 

БДП. 

  4.  Прилагане на иновативни методи в УВР по БДП. 

  5.   Развиване на гражданските компетентности и съзнание в реални ситуации. 

 

IV.Задачи 

1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за 

успешната адаптация към живота. 

2. Придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за адекватно 

поведение в ежедневните контакти с автомобили и хората. 

3. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните 

опасности на пътя и способите за тяхното предотвратяване . 

4. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на безотговорността 

и неумението правилно да се определи собственото поведение при опасни ситуации. 

5. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на 

движението по пътищата. 

6. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез 

изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и 

учители. 

7. Формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение на пътя. 

V.Дейности 

Дейност Срок за 

изпълне-

ние 

Отговорни 

лица 

Контрол  Критерии за 

оценка 

Финанси

ране 

 

Заседание за избор на 

нов председател и 

членове на Учебната 

Комисията (УК) по 

БДП 

09.09.2019 г. Председател 

на УК по 

БДП 

  Сформиране на 

нова Комисия 

Не е 

нужно 

 

Изготвяне на план за 

дейността на 

новоизбраната УК по 

БДП 

09.09.2019 г. Председател 

и членове на 

УК по БДП 

   

Не е 

нужно 

 

Представяне   на 

плана на УК по БДП 

от Педагогическия 

съвет 

 

10.09.2019 г. 

Председател 

на УК по 

БДП 

  

Приемане на 

плана от ПС 

 

Не е 

нужно 
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Включване на темите 

по БДП за всеки клас 

/от 1 до 7/ в тематич-

ните годишни разпре-

деления 

14.09.2018г. Преподавате

ли по БДП 

УК по БДП Изработени 

годишни 

разпределения 

с включени 

теми по БДП 

Не е 

нужно 

Изготвяне на график 

за провеждане на 

обучението по БДП в 

начален и 

прогимназиален етап 

14.09.2018г. Зам. 

директор УД 

Директора Изготвен 

график 

Не е 

нужно 

Осигуреност на 

учебният процес по 

БДП с учебни 

тетрадки, тестове, 

нагледни средства и 

пособия. 

30.09.2018г. 

 

 Класни 

ръководи-

тели 

УК по БДП 

Директора 

Налични 

учебни 

пособия, 

тетрадки, 

тестове 

Не е 

нужно 

Преподавателите да 

запознаят учениците с 

пътно-транспортната 

обстановка в района 

на училището. Да се 

изготвят и проведат 

инструктажи по БДП с 

всички ученици.  

30.09.2018г. Председател 

на УК, 

преподовате

ли по БДП 

/кл.ръководи

тели/ 

УК по БДП Проведен 

инструктаж.  

Не е 

нужно 

Класните ръко- 

дители да 

изготвят списък 

на учениците, 

пътуващи с авто 

буси и да 

направят 

инструктаж за 

безопасно 

пътуване. 

20.09.2018г. Класните 

ръководител

и 

УК по БДП Актуални 

списъци, 

проведен 

инструктаж  

Не е 

нужно 

В края на всеки 

учебен час за деня, 

учителите от първи до 

7 клас да провеждат т. 

„Петминутка“за безо-

пасно поведение на 

улицата. 

Постоянен  Всички 

учители, 

които имат 

последен час 

 

Директор,

УК по БДП 

Проведена 

петминутка  

Не е 

нужно 

Да се ползват светло-

отразителни жилетки 

по време на походи, 

екскурзии, състезания 

и др. 

Постоянен  Учители, 

които 

ръководят 

учениците 

УК по БДП Наличието на 

светлоотрази-

телни жилетки 

и пособия 

Не е 

нужно 

Тематична проверка: 

„Осигуреност на 

учебния процес по 

БДП с учебни 

помагала, и пособия“. 

м. октомври 

2018г. 

УК по БДП ЗД АСД Брой помагала Не е 

нужно 

Контрол на 

провеждането на 5 

Постоянен  Всички пре-

подаватели 

по БДП 

УК по БДП Протокол от 

проведена 

петминутка 

Не е 

нужно 
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минутката в 

класовете. 

Извършване на 

срочна тестова 

проверка в начален и 

прогимназиален етап.  

В края на 

първия и 

втория 

учебен срок 

Преподавате

лите по БДП 

Председате

ля на УК 

по БДП 

Предадени 

тестови карти 

Не е 

нужно 

 Изготвяне на доклад 

за дейността на УК по 

БДП в края на първия 

учебен срок. 

16.02.2019г. Председател 

на УК 

Заместник 

директор 

УД 

Протокол на 

съвета 

Не е 

нужно 

„Безопасност за 

всички”-конкурс за 

детска рисунка,    из-

разяваща познанията, 

получени в училище 

по БДП.  

28.02.2019г. Преподавате

ли по БДП, 

учители по 

изобр. 

изкуство  

УК по БДП Брой творби 60лв.-

награди 

Провеждане на 

училищно състезание 

по БДП с ученици от 

III клас 

30.03.2019г. Кл. р-ли на 

III кл. 

УК по БДП 

 

Проведено 

състезание 

60 лв. - 

награди 

Организиране  и 

провеждане на 

традиционен вело-

поход по повод 22 

април ден на 

Планетата Земя,  

съвместно с комисия-

та по СТД.  

22.04.2019г. 

                                                                         

 

Бойко 

Грошков , 

Иван 

Николов                                                                 

 

УК по БДП Проведено 

мероприятие 

30лв.за 

грамоти 

Контрол на 

безопасността в 

автобуси с ученици от 

училището  по време 

на училищни 

мероприятия. 

Постоянен  Учителите, с 

които 

пътуват 

учениците  

УК по БДП Проведени 

мероприятия 

без инциденти 

Не е 

нужно 

Провеждане на 

инструктаж на уче-

ниците за безопас-

ното движение по 

улиците през лятото. 

За 1-4кл. до 

30.05.2019г.  

За 5-7кл. до 

15.06.2019г.  

Преподават

елите по 

БДП 

Комисията 

по БДП 

Писмен 

инструктаж 

Не е 

нужно 

Годишен доклад за 

дейността на Коми-

сията по БДП. 

20.06.2019г. УК по БДП Директор Протокол  Не е 

нужно 

 
ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ 

НА ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

2019/2020 ГОДИНА 

 

Ч А С Т   П Ъ Р В А 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Планът е разработен на основание чл. 36 от Закона за защита при бедствия,  обн. ДВ бр. 

102/19.12.2006 г. с последно изменение и допълнение ДВ бр. 53 от 27.06.2014 г. 



 

 

 

26 

1. Информация за фирмата /предприятието/:  

- Име на фирмата -Първо основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ 

- Адрес: гр. Гоце Делчев ул „Отец Паисий“ №4 

- Директор: Людмила Атанасова Дерменджиева 

-Телефон: 0893461706 факс: 0751/6-02-91имейл: parvo_gd@parvo-gd.org 

2. Основна дейност на фирмата /предприятието/- 

 Основно училище в което се обучават ученици от първи до седми клас 

3.  Фирмата /предприятието/ има общо личен състав:   664 

  Преподаватели и служители - 64   

  Ученици -603 

 I – IV клас -349 

V – VII клас - 254 

4. Други данни: 

- обща площ на обекта: 4900 кв.м 

- Застроена площ: 1092 кв.м 

- Основни сгради: Масивна сграда на три етажа и допълнително физкултурен 

салон  

 

II. ЦЕЛИ НА ПЛАНА 

1. Да се планират мерки за защита на пребиваващите в сградите. 

2. Да създаде организация за управление на обекта при възникване на бедствия или 

техногенни аварии.  

3. Да определи и разпредели отговорностите и задачите на органите за ръководство 

на обекта и персонала при възникване на бедствие или техногенна авария. 

4. Да създаде условия за провеждане на защитни и спасителни мероприятия за 

персонала. 

5. Да се набележат мероприятия за намаляване на опасностите при възникване на 

бедствия. 

III. РИСКОВЕ ЗА ОБЕКТА СЪГЛАСНО ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ 
На територията на община Гоце Делчев  могат да възникнат следните бедствия, 

аварии и катастрофи: земетресения, наводнения, снегонавявания и обледнявания, пожари, 

промишлени аварии, радиационни аварии.  

1. ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ 

Не се чака сигнал, а се действа незабавно. 

Земетресението е едно от най-опасните и непредсказуеми стихийни бедствия. То 

възниква в следствие на подземни удари (тласъци) и размествания на земната повърхност, 

предизвикани от съществуващите напрежения в Земята. 

Силата на земетресението съвременната наука оценява посредством две скали – 

магнитудна скала на Рихтер, свързана с отделената сеизмична енергия, и скалата на 

сеизмичните интензивности – по Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64). 

Територията на гр. Гоце Делчев попада в сеизмична зона, където максималните 

земетресения се очакват до 3-5 степен по скалата на Рихтер.  

В резултат на земетресение е възможно възникване на следната обстановка: 

 -основната сградата има вероятност да получи по-силни разрушения  

 -възможно е да има човешки жертви, ранени или затрупани хора; 

 -ще се създаде сложна пожарна обстановка; 

 -ще се нарушат електроснабдяването, водоснабдяването, транспорта и 

телекомуникациите; 

 -учебния процес временно ще бъде нарушен. 

2. ПОЖАРИ 
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Особености в строителството на жилищни и обществени сгради, въвеждането на нови 

строителни материали и пожароопасни технологии, изграждането на крупни промишлени 

обекти, складове и складови бази, изискват създаването на съвременни технически и 

гасителни средства и промяна на способите и начините за гасене на пожари. 

Наличието на голям брой бензиностанции и газостанции в гр. Гоце Делчев 

представляват потенциална опасност от възникване на пожари в гъстонаселени райони. 

При възникване на пожар в следствие на горенето най-голяма опасност има от: 

въздействието на дима и съдържащите се в него токсични газове /около 80-70% от смъртните 

случаи/ и термичните изгаряния в различна степен /I-IV/. 

Сложната обстановка при големи пожари изисква да се създаде стройна организация 

на ръководство и взаимодействие.  

 

3. АВАРИЯ В АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” 

 АЕЦ “Козлодуй” е разположен на около 70 км северно от гр.Враца. 

 Радиоактивното замърсяване се формира от изхвърлените при аварията радиоактивни 

вещества,състоящи се от продуктите на делението на ядреното гориво, съставляващи около 

250 вида радиоактивни изотопи. Изхвърлените при аварията радиоактивни вещества се 

издигат на височина от стотици метра до няколко километра, отнасят се от въздушните 

течения на големи разстояния и се отлагат върху повърхността,почвата, растителността, 

водата и храните от растителен и животински произход. 

 Това налага своевременно провеждане на комплекс от защитни мероприятия за 

населението от града: информиране и получаване на указания за поведение и действие, 

укриване, херметизация на помещения, използване на индивидуални средства за защита, 

йодна профилактика, евакуация от засегнатия район, дозиметричен контрол, оказване на 

медицинска помощ на пострадали 

4. НАВОДНЕНИЯ 

Наводненията представляват временно заливане на значителна част от земната 

повърхност. Наводненията възникват при обилни валежи и интензивно снеготопене. Същите 

могат да настъпят от преливане на водата, при частично или пълно разрушаване на стените 

и дигите на язовири и образуване на високи води в реките. Наводненията могат да настъпят 

от земетресения, в резултат на което се пропукват стени на язовири,водохранилища и други 

водоеми. 

Потенциалната опасност за населението на гр. Гоце Делчев е градската река и река 

„Места“, която при проливни дъждове може да излезе от коритото си и да залее определени 

участъци от града, но сградата не се намира в заливната зона на река Места. 

 На коритото на градската река е направена трайна корекция.  

 

III. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ; 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Разработване и поддържане на план за защита при бедствия. 

2. Своевременно информиране при възникване на бедствена ситуация: 

- Единен европейски номер за спешни повиквания – 112 

- РС ПБЗН- Гоце Делчев- 160 

- денонощно - дежурен при Общински съвет за сигурност – Гоце Делчев на 

телефон -0888006080 

- Бърза помощ 150  

-  Полиция 166 

3. Оповестяване на персонала и ограничаване достъпа до засегнатия район. 

4. Вземане на незабавни мерки за защита на персонала. 

5. Създаване на организация за своевременно откриване, извеждане и оказване на 

първа медицинска помощ на пострадалите и транспортиране в болнични 

заведения. 
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6. Осигуряване на индивидуални средства за защита и създаване организация за 

раздаване в максимално съкратени срокове. 

В училището са изградени Щаб за изпълнение на училищния план за защита при 

бедствия, група за наблюдение и оповестяване, санитарен пост, група за получаване и 

раздаване на ИСЗ, група за изпълнение на мероприятия при радиоактивно замърсяване 

/Звено за поддържане и експлоатация на колективните средства за защита/ и група за 

противопожарна защита. 

Оповестяването на учениците и служителите в училището, се осъществява, чрез 

подаване на сигнали от електрическия звънец и гласови команди на преподавателите. 

Училището разполага и с вътрешна пожароизвестителна система. 

Осигурени са индивидуални средства за защита на учениците и служителите, 

които се съхраняват в склада за ИСЗ на ОбА Гоце Делчев.  

Провежда се обучение на служителите по защита при бедствия и се извършват 

тренировки с практическо проиграване на плана.  

Предвидени са и следните мероприятия за изпълнение при: 

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ 

Не се чака сигнал, а се действа незабавно. 

Преподавателите и служителите дават указания на учениците да застанат до 

вътрешни стени, далеч от прозорците и падащи предмети или под касата на вратата. 

Служителите също застават до вътрешни стени, далеч от прозорците или под касата 

на вратата. Не трябва да се създава паника по време на труса и да се напуска сградата, 

ако това не може да стане до 5-10 сек.. 

Напускането на сградата става организирано, под ръководството на 

преподавателите и служителите по установените маршрути /схема за евакуация/. 

Учениците се извеждат в извън сградите, далеч от падащи предмети. 

При възникнал пожар се уведомява PС "ПБЗН"; 

Прави се оглед за ранени и им се оказва първа помощ. При необходимост се 

търси Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) на тел. 112. 

Организира се пожарогасене със собствени сили; 

Прави се проверка на липсващи преподаватели, служители и ученици, и се 

организира издирването им. При необходимост от помощ за разчистване или 

изваждане на затрупани се сигнализира на телефони 112 и ОУПБЗН-Гоце Делчев +359 

(73) 88 14 01 . 

След първия трус не е препоръчително влизане в сградите за време от 2 до 4 ч. 

защото са възможни вторични трусове. 

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ПОЖАР 

При пожар в сградата е възможно да се отделят вредни вещества в помещенията, 

в които има мека мебел, от химическото взаимодействие между реактиви в 

хранилището в кабинета по химия , както и при горенето на други видове материи в 

класните стаи и кабинетите, които са опасни за здравето на личния състав.  

ЗАЩИТНИ МЕРКИ ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ ИЛИ ТРАНСГРАНИЧНИ 

РАДИОАКТИВНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ 

Информацията за възникнала радиационна авария се получава само от компетентните 

органи. До настъпването на радиоактовното замърсяване се извършват следните 

подготвителни мероприятия: 

1.Извършва се инструктиране на личния състав за поведението при радиационна авария 

; 
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2.Извършва се херметизация на врати, прозорци, отдушници, климатици с цел 

недопускане навлизане на радиоактивни вещества в помещенията. Подготвят се помещения 

които могат да се използват като противорадиационни укрития /приземни и подземни етажи;  

4. Ограничава се работата на открито, както и всички дейности, изискващи събирането 

на много хора на едно и също място; 

5. Всички служители се осигуряват и имат готовност за използване на противогази или 

памучно марлени превръзки 

6. Създават се запаси от бутилирана вода и консервирани храни. 

Дейности при настъпване на радиоактивно замърсяване. Сигнал за замърсяване се 

получава от националната състема за оповестяване и съобщения на компетентните органи. 

1. Незабавно работниците и служителите поставят подготвените ИСЗ 

2. Организира се получаването и раздаването на йодозащитни хапчета за първите 

седем дни по една таблетка калиев йодид. 

3. Преустановява се работата на открито. При необходимост от дейности на 

открито се провеждат само най наложителните за кратко време. 

4. Извършва се измиване на пътищата на обекта с вода с цел да не се вдига прах. 

5. Вътрешни помещения се измиват с вода и миещи препарати. 

6. Във стола на обекта се предлагат само бутилирана вода и консервирани храни. 

7. В сградите и помещенията се влиза след почистване /изтупване/ на горните 

дрехи. 

8. Вода от водопроводната мрежа се използва само ако има разрешение от 

компетентните органи. 

9. Ежедневно с личния състав се провежда инструктаж за поведение в условия на 

радиоактивно замърсяване и се контролира спазването на предвидените мерки. 

IV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ОТГОВОРНИТЕ 

СТРУКТУРИ И ЛИЦАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ ЗА 

ЗАЩИТА 

А.Органи и групи за действия при бедствия, аварии и катастрофи. 

В І ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ са изградени : 

Щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия. 

1.1 Състав на щаба.. 

Определен е със Заповед на Директора  на училището, и е съгласно Приложение № 1. 

1.2. Задачи на щаба: 

- да организира защитата на личния състав при бедствия; 

- да планира превантивни мероприятия и организира тяхното изпълнение; 

-да поддържа органите  и групите в готовност за действия при бедствия; 

2. Група за наблюдение и оповестяване 

2.1.Състав на групата. 

Определена е със Заповед на Директора на І ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, и е 

съгласно Приложение № 2. 

2.2.Задачи на групата: 

- да организира непрекъснато наблюдение при обявена опасност; 

-.да обходи района и да осигури първа информация за пострадали и състояние на 

сградния фонд; 

- да подпомогне Ръководителя на щаба на университета при изясняване на 

обстановката; 

-.да информира своевременно щаба за настъпили промени в обстановката; 

3.Санитарен пост 

 Състава на поста е съгласно Приложение № 2. 

3.2. Задачи на поста: 
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- да участвува в провеждането на всички санитарни и противоепидемиологични 

мероприятия в сградите на университета; 

- да подпомогне реална ситуация изпратените медицински сили в усилията им за 

спасяване на живота на пострадалите. 

4.Група за получаване и раздаване на ИСЗ. 

3.1.Състава на групата е съгласно Приложение № 2. 

3.2. Задачи на групата са: 

- да получи от домакина на ОбА Гоце Делчев, предвидените ИСЗ; 

-да съхранява и обслужва наличните и полагащи се ИСЗ, 

- при необходимост раздава ИСЗ на преподаватели, служители и ученици. 

5. Група за поддържане и експлоатация на колективните средства за защита 

5.1.Състава на групата е съгласно Приложение № 2. 

5.2. Задачи на групата: 

  освен за поддържане на колективните средства за защита и да определи подходящи 

за херметизиране помещения в сградата, да организира бързо затваряне на врати и 

прозорци, да раздаде предварително осигурените подръчни средства за херметизация, да 

организира херметизирането и да следи за реда и дисциплината,когато то се използва по 

предназначение. 

6.Група за противопожарна защита. 

6.1.Състава на групата е съгласно Приложение № 2. 

6.2.Задачи на групата /определят се съгласно инструкциите на РС "ПБЗН" Гоце 

Делчев. 

 V. ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ НА СЪЗДАДЕНИТЕ СТРУКТУРИ. 

1.На Щаба  

1.1 Оповестяването на щаба се извършва съгласно Приложение №.3. 

Щаба се оповестява при опасност от бедствие, при учения по план на щаба, при 

проверка     готовността и по решение на Ръководителя на щаба. 

1.2.Привеждане в готовност на щаба.  

Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия се привежда в готовност по 

указание на Ръководителя на щаба.Той се събира на определеното място / дирекция /, 

анализира обстановката, внася корекции в зависимост от конкретната обстановка и се 

доуточняват мероприятия за незабавно изпълнение, ред за действия, задачи на групите. 

Време за оповестяване и събиране на Щаба – Ч + 60 мин. 

2. На групите. 

2.1.Оповестяване.на групите.  

Оповестяването на групите се извършва съгласно Приложение № 3. 

2.2. Привеждане в готовност. 

Групите се събират в дирекцията на училището. Доуточняват се задачите.Получават се 

видовете имущества  съгласно Приложение № 5. 

Време за оповестяване и събиране на групите – Ч + 60 мин. 

1. Оповестяване на личния състав. 

1.1  В учебно време . 

Оповестяването се извършва чрез активиране на автоматичната система за 

оповестяване в училище. 

VI. РЕСУРСИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ 

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА. 

1. Осигуряване с ИСЗ 

Средствата за индивидуална защита се осигуряват от ръководството на училището. 

1.1. Получаване на ИСЗ. 
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ИСЗ се получават от домакина на училището, той е и началник на групата за получаване 

и раздаване на ИСЗ. За необходимите ИСЗ ежегодно се изпраща заявка до Директора на 

училището.  

1.2. Раздаване на ИСЗ. 

Раздаването става съгласно предварително изготвен разчет  

 При раздаването се използва раздавателно-приемателна ведомост.  

1.3. Изготвяне на защитни средства 

 При недостиг на ИСЗ се организира изготвянето на памучно марлени маски. 

VII. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕСС. 

Извършва се от Директора на училището. 

В случай, че има жертви и пострадали, необходимост от евакуация от високите етажи 

и други особени случаи и при участие на професионални и доброволни формирования, 

ръководството се извършва от общия ръководител на спасителните работи в участъка за 

работа. 

Планът се въвежда в действие в зависимост от бедствието, /аварията / и мащабите. 

Плана се въвежда в действие в зависимост от вида и мащабите на бедствието. 

Органите и силите, с които ще си взаимодействат щаба са: 

Щаб за изпълнинене на плана за защита при бедствия на ОбА Гоце Делчев /чрез деж. 

по ОбССС - тел. 0888006080 

-Щаб за изпълнинене на плана за защита при бедствия на ОА Благоевград - /чрез деж. 

по ОСС - тел. 83-21-66; 

-РС "ПБЗН" – Гоце Делчев - тел. Дежурен 160; 

-ЦСПМ тел. 112; 

-ЕЕНСП – 112. 

 

 

ЧАСТ ВТОРА 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СИЛНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ 

1. Няма наличие в близост на обекти, които при земетресение биха предизвикали 

вторични поражения. 

Органите и силите, с които ще си взаимодействат щаба са: 

-Щаб за изпълнинене на плана за защита при бедствия на ОбА Гоце Делчев -  тел. 

0888006080; 

-РС "ПБЗН" - тел. 160; 

-ЦСПМ тел. 112; 

-Оперативен  център към РД «ПБЗН» Благоевград - тел. 073-867496. 

3. Ред за действие на щаба. 

След преминаване на първия трус, щаба извършва следното: 

3.1.Организира наблюдение за уточняване на обстановката за пострадали, 

пропуквания, разрушения, пожари, повреди по комунално - енергийната система и др. и 

определя пътищата за извеждане на личния състав; 

3.2.Организира извеждането на намиращите се в сградите хора, веднага след 

първия трус/след около 60 сек/ на определеното място / ; 

3.3.Организира оказването на първа помощ на пострадалите и транспортирането 

им до болнични заведения; 

3.4 Прави необходимите донесения до -Щаб за изпълнинене на плана за защита при 

бедствия на ОбА Гоце Делчев и поддържа непрекъсната връзка с дежурния по Общински 

съвет за сигурност за получаване на помощ и указания тел. 0888008060; 

4. Определяне местата и маршрутите за извозване. 

Мястото за извозване – площадките пред сградите. 
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5. Действия след напускане зоната на разрушения. 

ЧАСТ ТРЕТА 
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ И ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ПОЖАР 

Цел: Да се организира и реализира безпрепятствено и бързо напускане на 

застрашените помещения или цялата сграда и не се допуснат човешки жертви, увреждане 

на здравето на застрашените деца, учители, административен и помощен персонал при 

възникване на пожар. 

 I. При пожар се извършват следните действия: 

 1. Незабавно съобщаване на службите за пожарна безопасност и спасяване: - При 

пожар - тел. 160 или тел. 112;  

2. Съобщаване на намиращите се в сградата ученици, учители, административен и 

помощен персонал за необходимостта от временно извеждане:  

При пожар - присъстващите в сградата се известяват и евакуират в следната 

последователност: 

 1. Съседни помещения и зони на тази, в която е възникнал пожарът; 

 2. Помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения; 

 3. При необходимост се евакуират учениците, учителите, административният и 

помощен персонал от помещения, разположени на по-ниски етажи. 

 3. Система за съобщаване на присъстващите в сградата: 

При възникване на пожар в самата сграда (помещение) 

 - задейства се системата за оповестяване 

- Служителят, забелязал или установил запалване, пожар или авария, е длъжен да 

съобщи на застрашените хора, в канцеларията на училището или на охраната. 

- При постъпване на сигнал за пожар към служителя от охраната, дежурния учител 

или друг служител , същият известява в зависимост от обстановката всички зони за 

необходимост от евакуация и службите за РС ПБЗН. 

- При възникване на пожар извън сграда (помещение):  

 -При постъпване на сигнал (съобщение) за евакуация, членовете на групата за 

противопожарна защита организират незабавното напускане на зоната (помещението). 

Известяването се извършва в следната техническа последователност: - по телефон; - по 

мобилен телефон. 

 - При известяване на служба "ПБС" се съобщава следното: - длъжност и фамилия; 

 - име на обекта ; 

 - вид на възникналата опасност и темп на нарастване, има ли застрашени хора. 

 II. Действия за локализиране на пожар и за свеждане на опасностите и щетите до 

минимум 
При пожар:  

- гасене на огнището на запалване (пожар) чрез преносимите уреди за първоначално 

пожарогасене само от инструктиран личен състав; 

 - изключване на електрическото захранване на етажа (сградата) с пожар;  

- след приключване на евакуацията - затваряне на вратите към помещението или 

зоната с пожар, за да не се допусне задимяване на съседни части на сграда; 

 - след пристигане на служба "ПБЗН" се свежда информация за евакуацията, 

извършените действия по пожарогасенето и други, при поискване; 

 - при застрашаване на ценна документация и имущество се вземат мерки за 

евакуацията и, а в краен случай и за активна защита, без да се поема излишен риск от 

служебните лица. 

 III. Функции и отговорности на длъжностните лица, изпълняващи задължения 

по време на евакуация при пожар. 

 Всеки служител, забелязал пожар, е длъжен да съобщи на дежурния по охрана и на 

директора на, както и на застрашените лица с вик „ПОЖАР, ПОЖАР, ПОЖАР” и къде е 

забелязан. /ако не се активира системата/ 

Директорът или член на групата за противопожарна защита:  
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1. Ръководи действията при временното извеждане. 

 2. Контролира изпълнението на задълженията на длъжностните лица при пожар. 

 3. Анализира изпълнението на задълженията и при необходимост предлага промени 

за подобряване на взаимодействието.  

Членовете на Щаба за защита при бедствия, аварии, катастрофи и пожари, 

сформирана със Заповед на директора на училището :  

1. Съдействат при евакуацията на децата. 

 2. Организират евакуация на ценна документация и имущество на училището 

/детската градина/.  

3. Докладват за приключване на евакуацията на директора (който е председател на 

щаба). 

 4. Анализират изпълнението на задълженията и при необходимост предлагат промени 

за подобряване на взаимодействието 

ПОМОЩНИК – помощен персонал и хигиенистки: 

1. Отключват евакуационните изходи на сградата, когато в нея се провеждат учебни 

занятия. 

2. Организира отключването на аварийни изходи при необходимост /аварийни са 

изходите, неотговарящи на изискванията за евакуационни, но в състояние да улесняват 

евакуацията, при условие че са незасегнати от опасни фактори/. 

3. Организира изключването на електрическото захранване на зоната, застрашена от 

пожар. 

4. Организира усилена охрана за недопускане връщане на хора в застрашените зони. 

5. Докладва за обстановката. 

6. Наблюдава за недопускане на паника и емоционален натиск при евакуация на 

студентите. 

7. Приема докладите на отговорниците за евакуация. 

8. Докладва за приключване на евакуацията. 

 

При пожар персоналът и учениците трябва да извършат следните действия 

№ Действие Изпълнител 

(отговорник) 

Забележка 

1 Съобщение на служба "ПБЗН" на 

тел. 160 тел. 112 

Открилият пожара  

2 Оповестяване на ръководството и 

намиращите се в училището 

ученици, учители и помощен 

персонал 

Оповестяване на 

ръководството и намиращите 

се в училището учители и 

помощен персонал 

 

3 Напускане на помещенията и 

сградата на училището съгласно 

определените схеми и маршрути 

за евакуаци 

Всички присъстващи  

4 Изключване ел.захранване чрез 

етажно или главно ел. табло 

Служител по охраната или 

определен за това служител 
 

5 Гасене или ограничаване на 

пожара с подръчни уреди за 

пожарогасене от инструктиран 

персонал 

Противопожарно ядро *  

6 Докладване за обстановката по 

евакуацията и пожарогасенето 
  

 



 

 

 

34 

*Противопожарно ядро се формира за всеки етаж от сградата. Състои се от 

ръководител и членове. Планове за действия и временно извеждане при пожар се 

разработват за всеки етаж от сградата поотделно; 

-за цялата сграда;  

-за други сгради в двора на училището 

За всеки етаж се прави схема на помещенията, тяхното разположение, 

разположението на алармено устройство (ако има такова), пожарен кран, ел.табло, 

пожарогасителна техника и др.  

Забележка: Схемите се поставят на видно място. Посоката на извеждане се чертае със 

зелен цвят.  

 

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ ИЛИ ТРАНСГРАНИЧНИ 

РАДИОАКТИВНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ 

1.Органи и групи, с които ще си взаимодействат. 

Основно координация и взаимодействие ще се осъществява с Общинския щаб  на 

тел. 0888008060. 

2.Дейност на щаба при авария в АЕЦ или трансгранично радиоактивно замърсяване. 

2.1. от Дейност на щаба при опасност радиоактивно замърсяване  

Дейността на Директора на училището се изразява се в: 

2.1.1.Оценка на обстановката и набелязване на мероприятия; 2.1.2.Оповестяване на 

личния състав ; 

2.1.3.Инструктиране на личния състав; 

2.1.4.Осигурява се във всяка учебна стая един прозорец за проветряване, покрит с 

плътен памучен плат;  

2.1.5.Осигурят се средства и се херметизират всички останали прозорци, врати и 

отдушници по указаните от специалист от способи ; 

2.1.6. Прекратяват се учебните занятия на открито, както и всички извън училищни 

дейности, изискващи събирането на много ученици на едно и също място като излети, 

екскурзии, игри  и т.н.; 

2.1.8.Подготвят се табелки с надпис “Водата – забранена за пиене”  

2.1.9.В стола на училището да се продават само бутилирани напитки и пакетирани 

в солидни опаковки храни; 

2.1.11. Да се монтират “виндфанг”/ полиетиленови завеси/ пред ученическия стол и 

входовете на училището; 

2.1.12. Да се осигурят необходимите количества повърхностно-активни препарати 

/перилни/ за дезактивиращи разтвори и текстилни материали за почистване; 

2.1.12. Да се осигурят необходимите разтвори и дезактивиращи вещества за 

обработка на хранителните продукти в столовата; 

2.1.13. Да се подготвят и оборудват места за изтупване на връхните дрехи и 

съхраняването им; 

2.1.14. Да се определят и оборудват места за измиване на ръцете; 

2.1.15. Да се приведе в изправност остъкляването и затварянето на прозорците и 

вратите; 

2.1.16. Организира извършването на анализ на водата и храната в радиометричните 

лаборатории на общината или областта; 

2.1.17. Планира и провежда ежедневни инструктажи за радиационна защита 

наличния състав; 

2.1.18. Ако се получат указания от общинския щаб за раздаване на йодни таблетки, 

цялостната дейност се организира и провежда от медицинско лице съвместно с 

изградените санитарни постове; 
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2. 2.1.20. Актуализира се Плана в съответствие с Плана на Община Гоце Делчев. 

2.2. Дейност на щаба след радиоактивно замърсяване. 

Извършените подготвителни мероприятия преди радиоактивното замърсяване на 

района се привеждат в действие и допълнително се извършва следното: 

2.2. 1. Проветряването на помещенията става за кратко време и само през прозорец 

с опънат плътен памучен плат; 

2.2.2. Забранява се излизането на учениците извън сградата на училището до второ 

нареждане; 

2.2.3. Забранява се пиенето на вода от водопровода до второ нареждане; 

2.2.4. Движението извън сградата на училището става само с ИСЗ /памучно-марлени 

превръзки/; 

2.2.5. Почистването става само с мокър парцал и с поливане с вода;  

2.2.6. Пред входовете, стълбището и училищната сграда се поставят мокри 

изтривалки, които се сменят често в зависимост от степента на радиоактивно 

замърсяване; 

2.2.7. Площадките между етажите и коридорите се измиват ежедневно с вода; 

2.2.8. Забранява се тичането по коридорите и стаите, за да не се вдига прах; 

2.2.9. В стола не се допускат ученици с връхни дрехи и недобре почистени обувки;  

2.2.10. Изгражда се комисия за ежедневен контрол на храната в  стола. До осмото  

денонощие се препоръчва даване на суха храна в подходяща опаковка. 

3. Осигуряване на мероприятията. 

ЧАСТ ПЕТА 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЕ 

1.Вероятна обстановка. 

При максимални води и пробив на язовирите по поречията на реките могат да се 

получат заливания на бермите, изравяне на дървостоя, скъсване на диги, а в некоригирани 

участъци и заливане и изравяне на земи. 

При катастрофални наводнения, са възможни разрушаване на корекционните 

съоръжения, излизане на водите от коритата на реките и заливане на земи и селища. 

В районите на заливните зони ще се наложи провеждане на комплексни мероприятия 

по спасяването на хора, животни, материални ценности и голям обем от възстановителни 

работи. 

2.Органите и силите, с които ще си взаимодейства щаба са: 

-Щаб за изпълнинене на плана за защита при бедствия на ОбА Гоце Делчев - /чрез деж. 

по ОбСС - тел. 0888008060/; 

-Щаб за изпълнинене на плана за защита при бедствия на ОА Благоевград - /чрез деж. 

по ОСС - тел. 83-21-66; 

-Оперативен център към ОУ «ПБЗН» Благоевград - тел. 073-867496. 

-РС "ПБЗН" –Гоце Делчев - тел. 075160112; 

-ЦСПМ тел. 112; 

-ЕЕНСП – 112. 

3.Дейност на Щаба при опасност от наводнение: 

3.1.Щабът организира: 

 -Изнасяне на ценното имущество и документите от помещенията застрашени от 

наводнение; 

 -Временно напускане на помещенията, застрашени от наводнения; 

 -Уточнява маршрути за напускане при възникване на наводнение; 

- Запознаване на личния състав с правилата за поведение при възникване на 

наводнение. 

Осигурява се охрана на сградите. 
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3.Дейност на Щаба при наводнение: 

Щабът организира и ръководи: 

 -Оповестяване на личния състав; 

 -Организира се своевременно извеждане на служителите на безопасно място и даване 

на указания за поведение и работа; 

 -Прави се проверка на изведените служители; 

 -Организира се първа помощ при необходимост 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

1.Заповед за изграждане на Щаба. 

/Приложение № 1/ 

2.Заповед за изграждане на групи за защита при бедствия. /Приложение № 2/ 

3.Схема за оповестяване при авария. /Приложение № 3/ 

4.Схема за оповестяване на групите. /Приложение № 3, 4/ 

5. Списък  на видовете имущества на групите. /Приложение № 5/ 

6. Списък на материалите, необходими за херметизиране на 

помещенията/Приложение № 6/ 

7. телефонен указател / приложение № 7 

 

РАЗРАБОТИЛИ!  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯТА  ПРИ БЕДСТВИЯ :  

ВАСИЛКА МАДЖИРОВА/ 

ЧЛЕНОВЕ:   ДАФИНА НИКОЛОВА 

                        ЯНКА  ЛАЗАРОВА 

                        СОНЯ  БОЖИКОВА 

                        ЦВЕТАНКА ХАДЖИДИМАНОВА 

                        ИЛИЯ  ДИНЕВ 

 

Приложения
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Приложение №1 

 
ЗАПОВЕД 

 

 

ОТНОСНО: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЩАБ   ЗА  КООРДИНАЦИЯ ПРИ ПЪРВО ОСНОВНО 

УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И  МЕТОДИЙ“ 

                 ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

 

 

На основание чл. 36 от Закона за защита при бедствия 

ЗАПОВЯДВАМ: 

 Да се изгради Щаб за координиране на спасителните и неотложни аварийно-

възстановителни работи в Първо основно училище «Св.Св. Кирил и Методий» град Гоце Делчев 

в състав: 

 Председател: Людмила Атанасова Дерменджиева 

 Заместник-председател: Георги Костадинов Дерменджиев 

Членове: 

1. Магдалена Кирилова Цветкова 

2. Илия Крумов Динев 

3. Бойко Йорданов Грошков 

4. Димитър Асенов Агов 

За работно място на щаба се  определя :  дирекцията на училището 

Телефони за връзка с щаба:  

+359893461706  - г-жа Дерменджиева 

  +359893461666 – г-н  Дерменджиев 

  +359893461720-   г-жа Цветкова 

 С текста на настоящата заповед да се запознае целият личен състав. 

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Георги Костадинов 

Дерменджиев – ПДАСД в училището. 

 

 

Директор : 

/ Людмила Дерменджиева/ 

 
 

 

Приложение № 2 

ЗАПОВЕД 

 

ОТНОСНО: ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРУПИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, 

АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ 

 

На основание чл. 36  

1. Група за наблюдение и оповестяване 

РЪКОВОДИТЕЛ: Атанас Илиев Терзиев 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Марияна Рускова 

2. Лина Панделиева 

2. Санитарен пост 
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РЪКОВОДИТЕЛ: Лиляна Полимерова 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Антоанета Киневирска 

2. Гергана Вълчева 

3. Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита /ИСЗ/ 

РЪКОВОДИТЕЛ: Диана Димитрова Дерменджиева 

1. Костадинка Георгиева Пирнарева 

2. Мария Икономова 

4. Група за поддържане и експлоатация на колективните средства за защита /ЗС/ 

РЪКОВОДИТЕЛ: Димитър Атанасов Сърбов 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Иван Владимиров Николов 

2. Вангелия  Тодориева 

5. Група за противопожарна защита  

  РЪКОВОДИТЕЛ: Илия Крумов Динев 

  ЧЛЕНОВЕ:            1.Василка Йорданова Маджирова 

                2.Димитър Асенов Агов 

 

С текста на настоящата заповед да се запознаят определените лица. 

 Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на : Георги Костадинов 

Дерменджиев 

 

 

                Директор: 

                                                                                                      / Людмила  Дерменджиева/
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                   Приложение № 3 

СХЕМА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ 

 

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

 

Служител -  

на смяна 

ЕДИННЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА 

СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ -  

112 

 

Директор:Людмила Дерменджиева 

GSM-+359893461660 

 

 

ОЦ към РДПБЗН 

Благоевград 

073/ 867496 

 

 

 

РСПБЗН  

Гоце Делчев 

    075160112 

тел.112 

 

 

Деж. ОбСС 

Гоце Делчев 

0888006080 

 

 

ЦСМП 

 

Тел. 112 

 

РИОСВ 

БЛАГОЕВГРАД 

073/88314026 

БАСЕЙНОВА 

ДИРЕКЦИЯ 

073/882992 
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СХЕМА НА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ГРУПИТЕ 

ПРИ БЕДСТВИЯ В ,,ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ,,СВ.СВ. КИРИЛ И 

МЕТОДИЙ,, град ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

 

 

Директор: Людмила Дерменджиева 

GSM: +359893461660 

 

     АтанасТерзиев 

Р-л група за 

наблюдение и 

оповестяване 

GSM0893510181 

Димитър Сърбов 

ръководител на 

група за 

експлоатация на 

колективните СЗ 

GSM0893461691 

ДианаДерменджиева 

Р-л група  за 

получаване и 

раздаване на ИСЗ 

 

GSM0893392438 

 

       Илия Динев 

Ръководител  

противопожарна 

защита 

GSM0893461711 

 

 

 

Лиляна Полимерова 

Ръководител 

Санитарен пост 

GSM0896476411 
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                                                                                                                   Приложение 5 

 

СПИСЪК 

на видовете имущества на групите 

№ ВИДОВЕ ИМУЩЕСТВА МЯРКА КОЛИЧЕСТВО 

1. Индивидуални средства за защита   

1.1. Противогази – ГП 1   

1.2. Респиратори   

1.3. Памучно-марлени превръзки  20 

2. Медицинско имущество   

2.1. Санитарни чанти/аптечки  2 

2.2. Носилки  1 

3. Противопожарно имущество   

3.1. Пожарогасители  11 

3.2. Кофи  4 

3.3. Тупалки гумени   

4. Транспортни средства   

4.1 Леки аватомобили   

4.2 Товарни автомобили   

4.3 Багери, кранове, фадроми   

 5. Малогабаритна техника   

5.1 Моторни резчки/ъглошлайф/флекс   

5.2 Мотопомпи   

6. Друго имущество   

6.1 Лопати криви/прави  2 

6.2 Кирки  1 

6.3 Ръчни колички   

6.4 Чували за пясък  20 

    

 

 Приложение № 6 

С П И С Ъ К 

на примерни материали, необходими за херметизиране на помещенията  

№ по  

ред 

      Наименование Мярка  Норма за изчисляване 

1. Полиетилен  11 кв.м Площта на прозорците и вратите, предвидени за 

уплътняване (А+0,3м) Х  (Б+0,3м) кв.м. 

2. Брезент/одеала/за 

входните врати. 

22 кв. м Площта на всяка врата.  

 (С+0,6 м) Х ( Д+0,6м) 

3. Хартиена лента 

или тиксо с ширина 

 5см. /ролки/ 

3 бр. За уплътняване на стъклата и рамките  

на прозорците 

4. Лепило /тубички/  бр. За залепване на хартиените ленти. 

5. Пирони - 4 см. 1 кг- За закрепване на бризента и одеялата  
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6. Тъкани за изтриване 

със съответни раз- 

твори  

33  

кв.м 

За уплътняване праговете под вратите и  

Измиване на пода и коридорите 

7. Оцет 5 л. За приготвяне на неутрализиращи разтвори 

8.  Сода за хляб 555 гр. За приготвяне на неутрализиращи разтвори 

9. Чук 1 бр.  

10. Други материали   Изтривалки на входните врати за изтриване на обувките 

 

Приложение № 7 

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ 
ДЛЪЖНОС

Т 

ТЕЛЕФОНИ 

служебен Домашен мобилен 

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ - БЛАГОЕВГРАД 

 ДЕЖУРЕН +359 (73) 88 14 01    

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

 ДЕЖУРЕН 
 

 
 0888006080 

ОУ ПБЗН 

 
 ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА 

СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ 
ДЕЖУРЕН 112   

 РС „ПБЗН” –ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ДЕЖУРЕН 160    

 

П Л А Н   Г Р А Ф И К 

 

за провеждане на мероприятия по изпълнение на Плана за защита при бедствия и по 

пожарна безопасност в Първо основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Гоце 

Делчев, през учебната – 2019 / 2020 г 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК Забележка 

1 2 3 4 

1. 
Извършване актуализация на Плана за защита при 

бедствия 

м. 

септември 
 

2. 
Запознаване служителите със съдържанието на 

Плана за защита при бедствия 
10.09.2019  

3. 
Провеждане обучение на служителите и 

работниците за защита при бедствия-,,Пожар” 

         

04.10.2019 
 

4. 
Провеждане тренировка по практическо 

проиграване на Плана за защита при бедствия  
20.12.2019  

5. 
Провеждане тренировка по  проиграване на плана 

за евакуация и действията при пожар 

         

10.04.2020 
 

 

 

ПЛАН 

на комисията по професионално и кариерно ориентиране  
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за учебната 2019/2020 година 

Председател: Димитър Агов 

Членове:  Христина Попаркова 

                 Соня Божикова 

Стратегии в дейността на комисията: 

1. Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и 

поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията. 

2. Акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и 

тяхното практическо използване. 

3. Предоставяне  на възможност за обсъждане на въпросите, касаещи избора на 

професия и развитието на кариерата. 

Основни приоритети: 

1. Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците. 

2. Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени 

за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за 

подпомагане на училищните дейности. 

3. развиване на способността на учениците сами да планират и управляват 

собствената си кариера, да развиват своите знания и умения да подобряват 

пригодността си за заетост. 

Цели:  

1. Развитие и подпомагане на индивидуалния образователен и професионален 

избор на учениците в съответствие с възможностите на образователната система 

и пазара на труда. 

Задачи: 

   1.Осигуряване на информация за учениците за възможностите на средното и висше 

образование. 

  2.Развитие на умения за самостоятелно вземане на решения за общообразователно или 

професионално училище. 

 

Дейности: 

Дейност Срок за 

изпълнение 

Отговорни 

лица 

Контрол  Критерии за 

оценка 

Финансиране 

 

При планирането 

на часа на класа  да 

се проучат 

интересите и 

желанията на 

учениците и се 

планират такива 

теми, които да 

удовлетворяват 

техните желания. 

месец 

септември  

 

Класните 

ръководители 

Председателят 

на комисия 

Изготвени 

годишни 

разпределения 

от класните 

ръководители 

за ЧК 

 

Среща с 

представителите на 

РС „ПБЗН” гр. 

Гоце Делчев и РС 

„Полиция” гр. Гоце 

Делчев. 

месец 

февруари 

Класните 

ръководители 

Председателят 

на комисията 

Присъствие 

на всички 

ученици  от 7  

клас и 

класните 

ръководители 
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Посещения на 

групи по интереси 

на фирми и 

предприятия на 

територията на гр. 

Гоце Делчев. 

месец март класните 

ръководители 

Председателят 

на комисията 

Присъствие 

на всички 

ученици  от 7  

клас и 

класните 

ръководители 

До 100.00 лв 

за 

организиран 

превоз 

Запознаване на 

учениците от 7 клас 

с наредбата за 

прием в средните 

училища. 

месец април 

 

класните 

ръководители 

Председателят 

на комисията 

Присъствие 

на всички 

ученици  от 7 

клас и 

класните 

ръководители 

 

Запознаване на 

учениците от 7  

клас с изискванията 

за прием в 

средните училища 

извън 

гоцеделчевския 

регион. 

месец април председателят 

на комисията 

Председателят 

на комисията 

Присъствие 

на всички 

ученици  от 7  

клас и 

класните 

ръководители 

 

Среща на 

учениците  с 

родители с 

различни 

професии. 

постоянен класните 

ръководители   

Председателят 

на комисията 

Присъствие 

на всички 

ученици  от 7  

клас и 

класните 

ръководители 

 

Изготвяне на кът в 

училище за 

професионално 

ориентиране. 

 

месец май класните 

ръководители 

на 7 клас 

Председателят 

на комисията 

Осигуряване 

на рекламни 

материали от 

всички средни 

училища 

 

Провеждане на 

родителски срещи с 

представители на 

средните училища 

от града с ученици 

от 7 клас и техните 

родители с цел 

„Възможностите на 

средното 

образование – 

условия и прием”. 

месец май класните 

ръководители 

на 7 клас 

 

Председателят 

на комисията 

Присъствие 

на всички 

родители от 7  

клас и 

класните 

ръководители 

 

Изготвяне на 

списък на хронично 

болни ученици от 7 

клас. 

месец май медицинска 

сестра 

Председателят 

на комисията 

Предоставяне 

на актуален 

списък от 

медицинска 

сестра 

 

Среща с родители 

на хронично 

болните ученици от 

месец май класните 

ръководители 

на 7 клас 

Председателят 

на комисията 

Присъствие 

на всички 

родители на 
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7 клас с цел – 

разясняване на 

условията и 

предимствата за 

прием след 7 клас. 

хронично 

болни 

ученици  и 

класните 

ръководители 

Оказване на 

конкретна помощ 

на класните 

ръководители по 

професионално 

ориентиране. 

постоянен председателят 

на комисията 

Председателят 

на комисията 

  

 

 

 

 

ПЛАН 

на комисията по хранене на учениците I-VI клас за учебната 2019/2020 година 

 

Председател:                                            

Гергана Вълчева                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Членове: 

Антоанета Киневирска 

Ани Разманова 

Катя Цирова 

Петрана Пицева 

Илия Динев 

Мария Икономова 

Елвира Караманова 

Катерина Головодова 

Янка Лазарова 

Mед. сестри 

I. Цели:  

1. Да се осигури подходяща закуска и топъл обяд за учениците от всички класове в 

ЦДО; 

2. Да се осъществява  контрол върху спазване режима на храненето на учениците, 

качество на продуктите, спазване грамаж на порциите, хигиена в училищния стол, 

спазване на предварителното определеното седмично меню; 

3. Провеждане на мероприятия и инициативи за изграждане и утвърждаване на 

здравословен начин на хранене, като част от цялостния здравословен начин на живот на 

учениците. 

II. Задачи: 

Здравословното хранене определя не само нормалния растеж и развитие на ученика, но 

и неговата работоспособност в обучението. Здравословно е разнообразното, балансирано 

и редовно хранене. Комисията по хранене се стреми да осигури максимални условия за 

здравословно хранене на учениците. Храненето на учениците трябва да се извършва 

съобразно: 

Наредба № 37 от 21 юли 2009 година.  
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С тази наредба се уреждат изискванията за осигуряване на здравословно хранене на 

учениците, организирано в ученически столове, бюфети и автомати за закуски и напитки 

на територията на училища, общежития и бази за спорт, отдих и туризъм на ученици. 

Изискванията на тази наредба се прилагат и за организираното хранене в 

специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца и социално 

учебно-професионалните центрове. Здравословното хранене на учениците се постига 

чрез осигуряване на пълноценна и разнообразна храна, ежедневна консумация на 

зеленчуци и плодове, достатъчен прием на мляко, млечни продукти и други богати на 

белтък храни, увеличаване консумацията на пълнозърнести храни, ограничаване приема 

на мазнини, захар и сол. 

Да се приготвя в обекти, регистрирани по чл.12 от Закона за храните; 

Да отговаря на изискванията , утвърдени в Наредба № 23 от 19            

С тази наредба се определят физиологичните норми за хранене на населението. 

Прилагането        на физиологичните норми за хранене има за цел удовлетворяване на 

физиологичните потребности, постигане на нормален растеж и развитие и създаване на 

предпоставки за дълготрайно добро здраве на населението. 

Да отговаря на изискванията на  Наредба №9 от 16 .09. 2011г.  

С тази наредба се определят специфичните изисквания към безопасността и качеството 

на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за 

търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към 

храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици. 

Да отговаря на изискванията на  Наредба № 5 за хигиената на храните от 25.05.2006 на 

Министерство на земеделието и храните;  

Фирмата, която ще осигурява храненето в І ОУ ,, Св. Св. Кирил и Методий“ в град Гоце 

Делчев, да се запознае с гореспоменатите наредби и да ги спазва. 

III. Дейности на Комисията по хранене; 

Във връзка с пълноценното и здравословно хранене на учениците от първи до седми клас, 

комисията по хранене при І ОУ,, Св. Св. Кирил и Методий“ в град Гоце Делчев, ще 

извършва следните дейности: 

1. Изготвя план за работа през настоящата учебна година – 2019/2020 

Срок; 09.09.2019г. 

Отг. Председател и членове на КХ 

2. Запознава на ПС ръководството на училището, учителите и медицинското лице с 

изготвения план. Ако е необходимо внася промени и допълнения. 

Срок;10.09.2019г. 

Отг. Председател на КХ 

3. Изготвя график за учениците от 1 – 4 клас, по който ще закусват; 

Срок;09.09.2019г. 

Отг. Председател и членове на КХ 

4. Изготвя график за обедното хранене на учениците от 1 – 7 клас; 

Срок; 09.09.2019г. 

Отг. Председател и членове на КХ 

5. Запознава учителите, пряко ангажирани с храненето на учениците, с изготвените 

графици; 

Срок: 09.09.2019г. 

Отг. Пр. на КХ 
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6. Определя ден от седмицата, в който учениците ще получават плод за закуска и го 

съгласува с директора  на училището; 

Срок: 09.09.2019г. 

Отг. Председател на КХ 

7. Контролира изготвянето на менюто да става  ежемесечно в съответствие с 

действащите разпоредби и в присъствието на член от комисията. 

Срок: постоянен 

Отг. Председател и членове на КХ 

8. Ежедневно следи за изпълнението на менюто, хигиената в училищния 

стол, спазване на графика за хранене и качеството на храната, както следва: 

 Медицински сестри, всеки ден от  учебната седмица; 

 за І – ви клас-отговорник: Лина Панделиева/закуска, Антоанета Киневирска / обяд 

/; 

 за II клас –отговорника Мария Дарева/закуска/, Катя Цирова / обяд/; 

 за ІІI  клас – отговорник: Мария Менова/закуска/, Петрана Пицева/обяд/; 

 за ІV  клас – отговорник: Стойна Москова /закуска/, Илия Динев /обяд/; 

 за V клас – отговорник Янка Лазарова /обяд/; 

 за VI и VII клас – отговорник учител ЦДО /обяд/.                              

                                                                                                                                                

Срок :  постоянен 

Отг. Посочените лица 

Членовете на комисията следят  за качеството и годността на продуктите, които ще 

бъдат използвани при приготвянето на храната. Порциите и грамажът да са съобразени 

с възрастта на децата и да отговарят на действащите наредби, свързани с храненето. 

Периодично извършват проверка и съставят констативен протокол. 

Срок :  постоянен 

Отг. Председател и членове на КХ  

9. Членовете на комисията и учителите, ангажирани с храненето на учениците, 

ежедневно следят за спазване на; 

 лична хигиена на учениците преди хранене;   

 хигиена на мястото на хранене; 

 културно поведение по време на хранене; отношение към околните, към 

персонала, към учителите; 

 храненето да става  само в ученическия стол, а  ако се наложи да става 

навън  под ръководството на класните ръководители; 

Срок: постоянен 

Отг. Членовете на КХ  и учителите, ангажирани с обедното хранене 

10. При инициатива от учител, свързана със здравословното хранене на учениците, 

КХ съдейства за осъществяването ѝ.   

Срок: постоянен 

Отг. КХ 

11. Във връзка със здравословния начин на хранене, добро умствено  и физическо 

развитие на учениците, училището всяка година се стреми да предоставя 

допълнително плодове и мляко по схемите ,,Училищно мляко“ и ,,Училищен 

плод“, на Министерство на земеделието, храните и горите. Комисията по хранене 

следи  качеството на доставените продукти. При констатиране на нарушения 

изготвя протокол и своевременно информира директора на училището. 

Срок: постоянен 
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Отг. КХ 

IV. Графици за хранене; 

График закуска :1-4 клас 

първи клас - закусват от  8 35 .до  9 05  

втори клас -  закусват от 15 05  до 15 30  

трети клас – закусват от 16 10 до  16 30  

четвърти клас – закусват от 1020  до  1040  

 

 

 График обяд: 

втори от 1150 до 1210 ч   

трети от 1210 до 1230 ч   

първи клас – от 1230 до 1300 ч 

четвърти клас , пети, шести и седми клас – от 1300ч. до 1330ч. 

 

 

 

СТРАТЕГИЯ 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ПЪРВО ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ,  

ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

Съставили 

Магдалена Цветкова – Бусарова – ЗДУД 

Величка Писина – Златкова – главен 

счетоводител 

 

Утвърдил: Директор: 
Людмила 

Дерменджиева 
 

Дата на последна 

промяна: 

Септември 2017 г. 

Валидност до 

септември 2020г. 

  

А. Същност и цели на Стратегията за управление на риска 

Стратегията за управление на риска /СУР/ в е разработена на основание чл. 12 от 

Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Тя е основен 

документ, който подпомага постигането на стратегическите цели на училището като 

посочва и конкретизира механизмите за управление на риска. 

СУР кореспондира със стратегическите цели на училището като се основава на 

жизнения цикъл на организацията, прилага системен подход чрез количествен метод. 

Методологията включва: 

От каква философия ще се ръководи – мисия на училището 

Процедура по анализ, планиране и мониторинг – стратегичсеки цели на училището 

Как ще се реализира практически – оперативен годишен план 

Настоящият документ се опира на следните принципи: 

Решенията на проблемите са инвестиция 

Образованието е за хората 

Информационната система е важна част от системата на образованието 
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Ядрото на СУР вкючва задълбочено проучване и анализ на заплахите, като обръща 

внимание на профила на предполагаемите рискове в Първо ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий”, град Гоце Делчев в условията на второстепенен разпоредител с бюджетни 

средства. Тя се прилага за всички в училище. 

Целите на Стратегията за управление на риска в училище са свързани с: 

 разбиране за процеса по управление на риска на организационни нива в училище. 

 изграждане на отговорност, свързана с управлението на риска. 

 управлението на риска като част от процеса по взимане на решения.  

 Постигане на съответствие с изискванията на чл.8 от Закона за финансовото 

управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) за Годишно докладване за 

функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за 

финансово управление и контрол (СФУК). 

Настоящата Стратегия за управление на риска влиза в сила от датата на нейното 

утвърждаване и е в сила за три годишен период.  

Актуализирането на Стратегията за управление на риска се извършва на всеки три 

години, или при настъпване на съществени промени в рисковата среда.  

Комисия по управление на риска извършва постоянно наблюдение на процесите по 

управление на рисковете в училище, като съгласува проектите за актуализиране на 

Стратегията и модела за управление на риска с цел осигуряване на последователен 

подход към оценката на риска, основан на одобрени принципи и стандарти. 

 

Б. ПРОЦЕС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА  

І. Понятия 

Заплаха – всяко събитие, което потенциално може да нанесе вреда на 

организацията. Тя се превръща в риск, само когато е налице уязвимо място в системата. 

Видимост- мярка за интереса на външни обекти към системата. 

Риск - заплаха, която може да повлияе негативно върху постигне целите на 

организацията. Рискът се измерва с неговия ефект и с вероятността от настъпването му. 

Профил на риска –количествено измерване на степента на заплаха, видимост на 

заплахата, уязвимост на системата и оценка на последствията. 

Процес на управление на риска е последователността от действия на 

ръководството, насочени към изследване и въздействие върху съществуващите рискове.  

Система /модел/ за управление на риска е механизъм за вземане на решения, чрез 

който ресурсите се разпределят така, че да се получи оптимално третиране на риска.  

Риск апетит е степентта на риск, които може да бъде поет, за да бъдат постигнати 

стратегическите и оперативните цели и реакцията към него дали училището ще поеме, 

прехвърли, избегне или ограничи риска и второ, как и чрез какви дейности ще бъде 

изразена тази реакция.  

Риск рейтинг- остатъчен риск е резултат от стойността на риска и ефективността 

на контрола. Скалата на оценка е следната: 

1-15 – приемлив риск /рейтинг/ 

16-54- изисква внимание/рейтинг/ 

55-81- неприемлив/рейтинг/ 

ІІ. Отговорности 

Директорът и главният счетоводител отговарят за осъществяване на финансовото 

управление и контрол в организацията и конкретно финансовото обезпечаване на всички 
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дейности, свързани с целите и задачите на училището. Те се отчитат пред ПРБК за своята 

дейност по отношение на финансовото управление и контрол. 

Директорът сформира комисия по управление на риска с цел гарантиране на 

постоянно наблюдение на процесите по управление на рисковете в училището. 

Комисията има за цел на сигнализира своевременно появата на заплаха за системата и 

предложи дейности за минимализирането и като риск. Рисковете се вписват в регистър 

като част от процеса на планиране. 

Отговорните лица преглеждат регистъра на рисковете и изготвят профил на риска, 

с последващи мерки. Съвместно с комисията по управление на риска информират 

служителите за актуалното състояние и плана за действие.  

Информация и комуникация. Необходима е на всички нива, за да се определи, 

оцени и отговори на риска. Информацията и ефективната комуникация води до 

ефективен вътрешен контроли постигане целите на стратегията за управление на риска. 

Комуникацията тече по вертикалните и хорионтални връзки на структурата на 

училището като най-важен канал се определя между ръководството и служителите. 

Предоставяната информация е наложително да бъде своевременна, уместна, актуална, 

точна, вярна и достъпна. 

Директорът трябва да има информация за най-важните рискове за училището по 

отношение реализирането на стратегическите цели и финансовата обезпеченост, както 

и за възможните загуби на бюджетни средства в част приход-разход. Директорът 

координира информацията за процеса на управление в подстрктурите на училището 

Мониторинг. Цялостният преглед на дейността на училището води до увереност, 

че въведените контролни дейности функционират според предназначението си и 

остават ефективни във времето. Мониторингът се осъществява при изпълнението на 

всяка конкретна дейност от стратегическия план на училището. 

Директорът носи отговорност за идентифицирането, оценката и управлението на 

рисковете, застрашаващи постигането на целите. Отговорностите включват следното:  

 Ефективното управление на персонала и поддържане нивото на компетентността 

му.  

 Идентифициране на значимите рискове и оценка на влиянието на тези рискове 

върху постигането на стратегическите и оперативните цели – анализ на средата и 

оперативен план за реализиране на дейностите 

 Въвеждане адекватни контролни дейности за управление на рисковете и 

осигурява ефективното им прилагане 

 Изготвяне на план за реализиране на дейностите от отговорните лица; 

 Изготвя доклад при изпълнението на дейностите от годишния план, които 

съдържа количествен и съдържателен анализ на дейността  

 Предприема действия за подобряване структурата и дейността на училището. 

 

ІІІ. Регистър на рисковете на ниво училище 

      Вписват се рискове, които има вероятност да засегнат системата относно 

безопасността и могат да доведат до сериозни негативни последици за ученици, родители 

и персонал, като: 

 финансови рискове; 

 възпрепятстване изпълнениетона стратегическите цели; 

 рискове за имиджа на училището; 

 рискове за репутацията на персонал; 
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 проблеми, засягащи целите и функционирането на системата на всички нива.  

Рисковете се класифицират в следните Риск-клас: 

Управление и надзор – напр. Лоша комуникация от страна на ръководството; 

Липса на контакт с ръководството (освен с прякото ръководство); Неправилно взимане 

на решения/неподходящ процес по взимане на решения и неподходящо делегиране на 

правомощия; Липса на риск-интелигентно взимане на решения; решенията се взимат без 

адекватно да се вземат предвид всички свързани рискове; Неспособност да се поставят 

под въпрос решенията и мнението на ръководството; Неспособност да бъдат наказани 

служителите в случай на неспазване на правилата.  

Стратегии и планиране – напр. Недостатъчни обществено значими инициативи; 

липса на достъпност в сградата; Неадекватна икономия на енергия; корупция; Негативни 

нормативни промени, регулации с негативен за дейността ефект; Финансов риск; 

Невъзможност за синхронизиране на функционалните стратегии и цели с по-общите 

стратегии на общината.  

Оперативна дейност и инфраструктура –напр. Лоша вътрешна организация и 

последователност на процесите; Неподходящо използване на ресурси; Непълноценно 

използване на нематериалните активи; Ненавременни, закъснели дейности по поддръжка 

и ремонт; Недостатъчен контрол на записите в главната книга; Неспазване на 

управленските решения и контрол; недобро разпределение на задачите; затруднен 

мониторинг; Недостатъчни предварителни проучвания в човешките ресурси; Неясни 

стратегии за комуникация и промяна в управлението; Неясно разпределение на 

правомощията; Неефективни програми за обучение и развитие на персонала; Критични 

данни не се архивират в помещения извън сградата; Неоторизиран достъп до лични 

данни; Ненавременна детекция и докладване на проблеми; Неспособност да се 

разрешават проблеми; Неспазване на клаузи и условия по споразумения; Неподходящи 

финансови контроли; Неефективна оценка на риска от съдебни дела; 

Непоследователни/противоречиви съобщения 

Съответствие- напр. Липса на програма за обучение, обхващаща цялата 

организация; Не са установени програми за осигуряване на съответствието и не се 

предприемат дисциплинарни мерки; Не са създадени подходящи политики и процедури; 

Прекомерни или хаотични, противоречащи си политики и процедури; Неподходящи или 

недостатъчни ресурси за ефективното докладване на проблеми; Не са установени 

необходимите контроли, които да ограничат идентифицираните рискове; 

Възнаграждението не е обвързано с персоналната отговорност 

Докладване – напр. неспазване на приложимото законодателство и нормативни 

изисквания; Липса на ефективен вътрешен контрол; Липса на разделение на 

отговорностите; Неправилно докладване 

 

В.ЕЛЕМЕНТИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

 Стартовата позиция за извършване на цялстния процес на анализ на средата, 

идентифициране, определяне на контроли включва отговор на следните въпроси: 

Какви ресурси трябва да бъдат защитени-нашите ценности 

От какво трябва да бъдат защитени и вероятността заплахата да се случи- заплахата 

До какво ще доведе риска, ако се случи, краткосрочно или дългосрочно-

въздействието 

Как конкретно да ги защитим- контролите 

Какво конкртно ни остава да направим – остатъчен риск 
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І. Управлението на риска преминава на два етапа: 

Оценка на възможните загуби 

Избор на средства за свеждането им до приемливо ниво 

 

1.Оценка на възможните заплахи/ рискове - първи етап /Приложение 1/ 

Събиране на информация и идетифициране на рисковете, външни и вътрешни, 

застрашаващи постигането на целита на училището- брой ученици; промени в персонала; 

извършени проверки и предписания; промени в нормативни атове, регламентиращи 

дейността; промяна в информационните системи в системата; взцаимодействие в 

подструктурите на училището. Определяне и анализ на рисковете / SWOT /. 

Оценка значимостта на всеки риск, вероятност от появата му и влиянието, което ще 

окаже. Изготвяне на доклад от длъжностно лице за параметрите на риска. 

Категоризация на риска – висок, среден, нисък. Рискът е висок, когато не е покрит 

с контролна процедура. Среден-в известна степен е покрит с контролна процедура. 

Нисък- когато е покрит с контролна процедура с висока ефективност и липсват или има 

незначителни отклонения. 

Определяне интересите на училището относно толериране или намаляване на 

съответния риск. 

Идентификация на риска Оценка на вероятността 

за случване 

Измерване влиянието на 

риска 

.................. .................... ............... 

1.1. Методи за идентифициране 

Идентифицирането на рисковете в училището се извършва чрез 

 Фактически проверки на място; 

 Проверка на документи; 

 Писмени становища; 

 Въпросници; 

 Фокус групи; 

 Други методи по преценка на ръководството. 

1.2. Вероятност  

Представлява оценка на степентта на проява на риска по следната скала: 

1. не е вероятно да се прояви 

2. рядко се проявява 

3. възможна е проявата му 

4. вероятна е появата му 

5.  почти е сигурно да се прояви 

1.2. Влияние 

Оценката на влиянието е отговор на въпроса: Ако този риск възникне, какво ще 

бъде въздействието му върху постигането на целите ви?  

Първоначално се избира подход за оценка влиянието на риска - 

количествен/загуба на средства, брой нарушения, брой засегнати други звена и лица /, 

качествен- какви структури ще засегне; честота ня проявяване; видимост; безопасност 
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за съществуване на системата; хипотеза за последствия и отражението върху 

изпълнението на целите на училището. 

Скала за оценка: 

1- несъществено влияние върху системата 

2- малко влияние върху системата 

3- умерено влияние върху системата 

4- съществено влияние върху системата 

5- изключително голямо влияние върху системата 

При оценяване степента на влияние на риска се имат предвид следните аспекти от 

функциониране на подструктурите: 

 Дейности; 

 Ресурсно осигуряване; 

 Организация на процесите; 

 Степен на постигане на целите, система за отчитане и докладване на 

резултатите; 

 Въздействие на външни фактори върху подструктурата; 

 Участие на подструктурата в комуникационните процеси в училището; 

 Изпълнение на предписанията от предходни проверки. 

2. Избор на средства за свеждането на риска до приемливо ниво- втори етап 

Определяне на конкретни контролни дейности, съобразно възникналия риск. 

Контролните дейности са отговорност на ръководителите на всички управленски нива и 

подструктури. Тези дейности са: 

 Превантивни, тези които възпрепятстват възникването на нежелани 

събития; 

 Констативни, тези които се установяват като появили се и се докладват на 

отговорното длъжностно лице; 

 Корективни, целящи да поправят последиците от настъпилите 

нежелателни събития. 

Изготвя се доклад, включващ описание по следните параметри: 

№ Параметри на риска Описание на параметрите 

1 Обхват на риска Описание на обхвата на събитията, вид, връзка с 

други обстоятелства 

2 Характер на риска Свързан със стратегията, оперативно изпълнение 

на дейността, финасов или друг във връзка с 

последствията, до които води 

3 Фактори, кито влияят на риска Групи хора, ситуации, както и описание на 

възможните следствия от тяхната дейност 

4 Количествена характеристика 

на риска 

Количествена прояман , до която води риска 

5 Праг на поносимост Степен, която може да бъде понеселена при 

„реализиране „ на риска 

6 Механизми за контрол и 

управление на риска 

Мерки за овладяване, стопиране и пренасочване на 

риска 
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7 Мерки за предотвратяване на 

повторно стартиране на същия 

риск 

Конкретни дейности за подобряване и 

предотвратяване на риска; мерки за подобряване 

функционалната и стратегическата структура на 

училището. 

8 Стратегия за реализиране на 

мерките 

Стъпки за изпълнение на мерките 

 

ІІ. Методи за управление на риска/реакция към риска/ 

 Ограничаване на риска. Това е метод за изграждане на контроли/контролни 

дейности/, предоставящи разумна увереност за ограничаване на риска в приемливи 

граници в зависимост от значимостта на риска. Рисковее при този метод се наблюдават 

периодично. 

 Прехвърляне на риска. Използва се когато рискът е оценен като висок и трябва 

да бъде „прехвърлен” към друга организация. Класически пример е застраховането. 

 Толериране на риска. Метод при рискове, които имат незначително влияние 

върху постигане на целите или ползите от предприемане на действия са многократно по-

високи от очакваните ползи. Рискът се приема, но се наблюдава постоянно, тъй като е 

възможно различни фактори да променят неговата степен. 

Прекратяване на риска. В определени случаи рискове могат да се намалят или 

ограничат до приемливо равнище, единствено чрез прекратяване на дейността. 

Бездействието също може да е риск, защото при него не могат да се постигнат целите.  

Настоящата стратегия подлежи на мониторинг от първостепенния разпоредител с 

бюджетни средства, както и промяна при изменение на обстоятелствата и/или 

нормативните актове. 

Г.План за действие 

1.Разработване на контролни дейности  

За рисковете, за които е избрана реакция „Ограничаване”, се прилагат контроли, 

насочени към:  

 ефективността на действащата организационна  структура; 

 приетите политики и процедури за постигане на планираните резултати и цели. 

 осигуряване спазването на нормативната рамка; 

 спазване на етичните принципи; 

 съответствие на дейностите с установените правила; 

 спазване на политики , процедури и договори.  

 затягане на финансовата дисциплина,т.с.  прякото одобрение на ръководството 

 Стриктно осчетоводяване съгласно законовите изисквания  

 Защита на активите 

 На базата на избраната реакция на рисковете се определят съответните  дейности 

от превантивен, констативен или корекционен характер, които се вписват в Плана за 

действие /Приложение №4/. Броят и обхватът на контролните дейности трябва да е 

достатъчен, за да даде увереност, че съществените рискове са ограничени до приемливи 

нива. Например: 

 нива и процедури за разрешаване и одобрение; 

 система за двоен подпис; 

 докладване и проверка на дейностите и оценка на операциите; 
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 сигурност и защита на активите и информацията; 

 разделение на отговорностите по начин, който не позволява един служител 

едновременно да има отговорност за одобряване, изпълнение, осчетоводяване и контрол; 

 правила за достъп до активите и информацията; 

 предварителен контрол за законосъобразност; 

 процедури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички 

операции; 

 процедури за мониторинг / наблюдение; 

 правила за управление на човешките ресурси; 

 правила за документиране на всички операции и дейности; 

 контроли в областта на информационните технологии (ИТ контроли); 

2.Анализ на разходите и ползите от  контрола   

- определяне на влиянието от въвеждането на новите или подсилените контроли; 

- определяне на влиянието от невъвеждане на контролите. 

3.Дефиниране на специфични дейности за ограничаване или третиране на 

риска и ясно определяне на роли и отговорности  

Планът за действие има следните характеристики: 

 Включва ясно дефинирани индивидуални и групови отговорности; 

 Предвижда стриктни крайни срокове за изпълнение; 

 Мотивира служителите и създава чувство за лична отговорност . 

 Определя и разграничава функциите, свързани с ръководството, изпълнението и 

надзорна на дейностите, както и линиите на докладване между тях; 

 Позволява лесно и обективно проследяване на изпълнение 

Срокът за представяне на плана за действие за следващия отчетен период е до 15.11. 

на текущата година.  

      4.Мониторинг и докладване 

Използваните техники с цел да се подпомогне процесът по мониторинг 

(наблюдение) на рисковете са: 

 Идентифициране и проследяване на показателите за риска, които могат да 

действат като системи за ранно предупреждение. 

 Напредъкът по отношение на ограничаването на риска следва да бъде обсъден на  

срещи във всяка една структура в срок  до 15.10. на текущата година. 

 Всяка организационна структура трябва да докладва за прогреса по изпълнението 

на годишния план за действие за предходната година, на кмета на общината в в срок до 

28.02. на следващата година.  

Форма и съдържание на докладите 

Минималните изисквания по отношение съдържанието на докладите за 

управлението на риска във всяка структурна единица са: 

 Ясно описание на риска, включително на контекста на риска; 

 Целта, на чието постигане влияе; 

 Оценката на влиянието, вероятността, стойността на риска, рейтинга и на 

остатъчния размер на риска; 

 Съществуващи контроли за отговор на риска; 

 Предложената стратегия за намаляване на остатъчния риск с допълнителни 

действия/контроли; 

 Собственик на риска. 



 

 

 

56 

Оценка се прави само за идентифицираните рискове, които са описани в колона №4 

в съответствие със съществуващите контролни дейности от колона №8. Колона №8 се 

попълва, като в нея се описват контролите които са действали преди периода, за който 

се съставя регистъра на риска.  

   ІІІ.Контрол върху остатъчен риск 

 След като се определи стойността на риска като средно аритметично от оценките 

на влиянието и вероятността следва съдържателна преценка на това, дали сме в 

състояние и доколко можем да контролираме този риск, ефективни и адекватни ли са 

контролите, които предвиждаме или трябва да бъдат актуализирани.  

Ефективността и адекватността на контрола се определят по следната скала: 

1- трябва да направим много по-малко 

3-трябва да правим по-малко 

5-усилията, които полагаме за този риск са напълно адекватни 

7-трябва да направим повече 

9-трябва да направим много повече 

В риск регистъра попълването на тези данни ще определи окончателната степен на 

риска, т.с дали е приемлив или не със съответните изискуеми действия.  

Настоящата стратегия подлежи на мониторинг от първостепенния разпоредител с 

бюджетни средства, както и промяна при изменение на обстоятелствата и/или 

нормативните актове. 

Риск регистрите на всяко структурно звено се представят от съответния 

ръководител пред Комитета по оценка на риска веднъж годишнодо 01.09., заедно с 

представянето на целите, описани в годишния оперативен план на структурата. 

Отговорен за представянето им е ръководителят на всяко структурно звено. 
Приложение 1 

Процес по управление на риска  

Стратегически план на училището за период от три години 

Годишен оперативен план – ежегодно 

План за действие, съгласно идентифицираните в стратегическия план 

заплахи/рискове – на три години или при необходимост 

 

SWOT 

Вътрешни фактори Силни страни Слаби страни Идентифицирани 

рискове/виж 

регистъра 

Материална база 

Сграден фонд 

 

 

 

 

 

 

 

Прилежащи площи 

 

В много добро 

състояние 

Ремонтирана и 

иновирана 

Възможност за 

разлини 

допълнителни 

дейности 

 

Спортни и други 

мероприятия 

Значителни разходи 

за подържане 

 

Значителни разходи 

за поддържане 

 

 

 

 

Затруднен контрол 

и охрана 

Невъзможност за 

големи инвестиции 

Неподходящо 

изполване на 

материалните ресурси 

Ненавременни, 

закъснели дейности по 

поддръжка и ремонт 

 

Неефективни 

програми за обучение 
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Технически средства 

 

 

Оборудване-

медии, екрани, 

бели дъски 

 

 

Изискват обучение 

за използването им 

 

и развитие на 

персонала 

Загуба на 

информация, поради 

отсъствие на 

архивиране 

Помещения/класни 

стаи/кабинети/адми

нистративни 

помещения 

 

 

 

 

 

Помещения СОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложни -столова 

  

Обновени  и 

оборудвани 

Класна система 

Опазване на 

имуществото  

Разпределени 

отговорности 

Възможност за 

специализирани 

занимания 

Развитие на 

потенциала на 

деца, нуждаещи се 

от обща и 

допълнителна 

подкрепа 

Безопасност за 

децата 

Топла храна и 

закуска 

Недостатъчен 

контрол при 

използването им 

 

 

 

 

 

 

Недостатъчно 

подготвени кадри за 

работа с деца със 

СОП 

 

 

 

Усложняване на 

организацията- 

допълнително 

време за учителите 

да хранят децата 

Непълноценно 

използване на 

ресурсите 

 

 

 

 

 

 

Неспособност да се 

разрешават проблеми 

Човешки ресурс- 

Педагогически 

персонал 

Силни страни Слаби страни Идентифицирани 

рискове 

Човешки ресурс-

непедагогически 

персонал 

Разпределени 

отговорности 

Изпълнение на 

задълженията 

  

Човешки ресурс- 

Педагогически 

персонал 

 

 

 

 

 

 

 

Админситрация 

Стил на ръководство 

Със съответнато 

образование и 

квалификация 

Мотивирани  

Разширяват 

спектъра на 

умения и 

способности 

 

 

Неформални 

взаимоотношения 

Застаряващ  

Незаинтересованост 

към процеса на 

взимане на решения 

 

 

 

 

 

Объркване на 

работа със 

забавление 

Назначаване на хора 

не за тази професия 

И съотвтно 

намаляване броя на 

учениците 

Непоемане на 

отговорност 

Неспособност да се 

поставят под въпрос 

решенията и мнението 

на ръководството 
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Планиране на 

дейностите 

 

 

 

Финансово 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация, 

процедури и 

комуникация на 

нивата 

 

 

 

 

 

Мониторинг и 

контрол 

Възможност за 

независимо 

вземане на 

решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирани 

значими дейности 

 

 

Професионализъм 

и отговорност 

Стриктоно 

спазване на 

изисквания и 

процедури 

Икономичност при 

разходване на 

средства 

Точно планиране 

на ресурсите 

 

Наличие на 

разписани и 

практични 

процедури  

Прехвърляне на 

отговорност при 

вземане на решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планиране по 

вертикала 

Ограничени 

допълнителни 

приходи 

 

Недостатъчен 

финансов ресурс 

поради срив в 

банковата система 

 

 

 

 

 

 

 

Застъпване на 

информацията и 

дублиране на 

дейности или 

обратното-

неизпъление, 

поради неяснота 

при 

разпределението 

 

Непълноценно 

използване на 

нематериалните 

активи 

Неспазване на 

управленските 

решения и контрол  

Ненавременна 

откриване и 

докладване на 

проблеми  

Неизпълняване на 

задълженията 

Неподходящо 

делегиране на 

правомощия 

Неправилно взимане 

на 

решения/неподходящ 

процес по взимане на 

решения и 

неподходящо 

делегиране на 

правомощия 

Решенията се взимат 

без адекватно да се 

вземат предвид 

всички свързани 

рискове 

Неспособност да бъдат 

наказани служителите 

в случай на неспазване 

на правилата.  

Недостатъчно 

публични инициативи  

 

Затруднения при 

поддръжка на 

активите 

 

Хаотичност на 

протичане на 

информацията-

несвършена работа 

или извършена от 

няколко човека. 
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Загуба на информация 

Непоследователност в 

обмена на 

информация 

Неефективни 

процедури 

Ученици  

Малцинства 

Ученици, нуждаещи 

се от обща и 

допълнителна 

подкрепа  

Административна 

политика, 

насочена към 

детето и за детето. 

Индивидуален 

подход в 

обучителния 

процес 

Намаляване общия 

брой на учениците. 

Преместване на 

ученици порди 

увеличаване на деца 

с проблеми и от 

малцинствата.  

Намаляване на 

средствата за 

издръжка 

Спад в нивото на 

образованост 

Оттегляне на деца с по 

високо ниво на 

потенциял 

Външни фактори възможности ограничения Заплахи/рискове 

Политическа среда-

стабилност, 

финансови 

отношения с 

държавата/община 

 

Относително 

постоянство на 

системата 

Централизиране на 

изборите в учебни 

планове; 

неподходящи 

управленски кадри  

Затруднения в 

комуникацията 

Невъзможност за 

поставяне на 

проблеми и 

решаването им 

Централизиране на 

системата 

Културна област-

морал и др. 

 

Персонализиране 

на изборите 

Широк спектър на 

възможности за 

развитие на 

способности 

Информационните 

канали са насители 

с противоречия 

Образованието не е 

сред значимите 

ценности 

Промяна в ценности 

Дисбаланс в цели на 

възпитание и 

реалности 

Намаляване броя на 

учиниците 

Негативизъм към 

училището като 

институция 

Правова – 

нормативна уредба 

 

Ясни правила и 

норми 

 

Силно ограничаване 

на иновативността в 

обучението 

Съществуване на 

институцията за 

институцията 

Бюрократизъм  

беззаконие 

Негативни 

нормативни промени, 

регулации с негативен 

за дейността ефект 

Работа с документи, не 

с хора 

Обезсмисляне на 

наказанията 

Икономическа –

трудова заетост 

 

Пазарна 

икономика 

Увеличаване на 

неквалифициран 

труд и 

обезсмисляне на 

обазованието 

Промени в 

макроикономическата 

среда 

Финансов риск 

Грижата за децата е от 

трети лица 
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Стеснен пазар на 

труда 

Родителите търсят 

препитание извън 

страната 

Обезценяване на 

образователните 

документи 

Социална-семейство  

 

Родителят има 

право 

Нормативна база 

свързана с детето 

Абдикиране на 

родителите  

Непълни семейства 

 

Вмешателство на 

неоторизирани нива 

 

Демографски-брой 

ученици 

 

 Намаляване на броя 

на учениците 

Финансов риск 

Институционална-

взаимоотношения с 

институциите 

 

Всеобхватност на 

грижите за децата 

Възможност да 

координираш 

действията 

 

Политически нюанс 

на разпоредбите 

Претрупани учебни 

програми 

Вмешателство в 

политически контекст 

Обезценяване на 

образованието 

 

Неоторизиран достъп 

до лични данни 

Технологична  

 

Подобрено 

качество на 

обучението 

Увеличаване 

времето за 

подготовка на 

преподаването  

Неподготвени кадри 

за работа с технологии 

 

На база извършен SWOT анализ и приети училищни стратегии, програми, планове 

са определени следните стратегически цели на Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” за 

периода 2016-2020 година: 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: 

Разработване и утвърждаване на единна и непротиворечива система за ефективно 

управление на институцията. 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: 

Изграждане на училищен механизъм за адаптиране на ученика към училищната 

средата. 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: 

Управление на образователния процес чрез внедряване на ефективна система за 

обучение и учене, ориентирана към мислене. 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4: 

Изгражадане на училищни политики за възпитание и социализиця на учениците. 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5: ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Разработване и утвърждаване на система от специални мерки за училищно 

партньорство, съдзаваща социална ангажираност и отговорности на педагогическите 

специалисти при  работа с родители, ученици и общественост. 

Цели на стратегията за управление на риска 

1. Утвърждаване на подход за идентифициране, оценяване и 

докладване на рисковете, застрашаващи постигането на целите на училището. 

2. Утвърждаване на методология за анализиране на контролните 

дейности, намаляващи рисковете до приемливи нива. 
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3. Ясно разделение на отговорностите по управление на риска, 

включително и докладванеза изпълнението им. 

4. Осигуряване на информираност на служителите на училището за 

приетите процедури за управление на риска. 

5. Финансова дисциплина  

 

Таблица за определяне на рисковете в дейността на Първо ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“за периода 2016-2020 година: 

РИСКОВЕ, ЗАТРУДНЯВАЩИ ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ 

№ Наименовение 

и/или характер на 

риска 

Описание на 

конкретните 

рискове 

Дейности за 

намаляване на 

риска /планирани 

мерки за 

подобрение/ 

Отговорни 

длъжностни 

лица 

Сроков

е за 

изпълне

ние 

І Управление и надзор     

 Неправилно взимане 

на 

решения/неподходя

щ процес по взимане 

на решения и 

неподходящо 

делегиране на 

правомощия 

Продуциране 

на проблеми 

Сформиране на 

работни групи 

Директор 

зам. 

директори 

постоян

ен 

 Решенията се взимат 

без адекватно да се 

вземат предвид 

всички свързани 

рискове 

Работа с 

документи, не с 

хора 

Документиране на 

решенията 

Директор постоян

ен 

 Неправилно 

функциониране на 

системата за 

документооборот 

загуба на време Изработена 

процедура 

Директор, 

зам. 

директори 

Технически 

секретар 

При 

възникв

ане на 

необход

имост 

 Неспазване 

правилата и 

процедурите по 

СФУК 

Забавяне 

изпълнението 

на конкретна 

дейност 

 

Анализ на 

причините и при 

нужда промяна в 

процедурите 

Директор, 

главен 

счетоводител 

постоян

ен 

ІІ Стратегии и 

планиране 

    

 Негативни 

нормативни 

промени, регулации 

с негативен за 

дейността ефект 

Попадане в 

капана на 

„бюрократизма

”  

Поддържане 

актуални контакти 

със значими 

„други”  

Синдикални 

ръководители 

Директор  

постоян

ен 
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 Невъзможност за 

синхронизиране на 

функционалните 

стратегии и цели с 

по-общите стратегии 

– звена с аработа с 

деца със СОП 

 

 

Намаляване на 

средствата за 

издръжка 

Спад в нивото 

на 

образованост 

Оттегляне на 

деца с по 

високо ниво на 

потенциал 

Разработване на 

индивидуални 

програми и гъвкав 

подход 

преподавател

ите 

при 

необход

имост 

 Финансов риск Невъзможност 

за големи 

инвестиции 

Неподходящо 

използване на 

материалните 

ресурси 

Ненавременни 

дейности по 

поддръжка и 

ремонт 

Отпадена на 

ученици от 

училище 

Спазване на 

законовите рамки 

Прецизно 

използване на 

средствата и 

документиране 

Използаване на 

зоконовите 

възможности за 

санкциониране на 

родители 

Инициативи сред 

локалната общност 

Директор  

зам. дир. АСД 

Главен 

счетоводител 

постоян

ен 

 Недостатъчно 

обществено значими 

инициативи 

Намаляване 

средствата за 

издръжка 

Годишен план  и 

отчет на 

изпълнението 

Директор  ежегодн

о 

 Неефективни 

програми за 

обучение и развитие 

на персонала 

 

Неподготвен 

персонал за 

работа при 

специфични 

условия 

Обучение за работа 

с технологии 

Със специфични 

групи и проблеми 

Директор 

Комесия по 

квалификацио

нна дейност 

ежегодн

о 

 Загуба на 

информация, поради 

отсъствие на 

архивиране 

Дублиране на 

един и същи 

документ 

„ Загуба на 

документ” 

Загуба на 

време за 

възстановяване 

на документ 

Функционално 

разпределение на 

процедурите 

зам. 

директори 

Домакин 

Техн. 

секретар 

ежегодн

о 

ІІ

І 

Оперативна дейност 

и инфраструкутра 

    

 Непълноценно 

използване на 

ресурсите 

Спадане 

ефективността 

на работа 

Банка с 

информация за 

умения  

Мария 

Калинова 

ежегодн

о 
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Финансови 

загуби поради 

намаляване на 

ученици 

Извънкласни 

дейности 

 Ненавременна 

детекция и 

докладване на 

проблеми 

Хаос в 

работата 

Точно и ясно 

разпределение на 

функциите и 

задълженията – 

длъжностни 

характеристики 

зам. дир. АСД 

Работни 

групи 

постоян

ен 

 Неоторизиран 

достъп до лични 

данни 

Нарушаване на 

личните данни 

Стриктно спазване 

на разписаните 

процедури 

Администрат

ивно 

ръководство 

постоян

ен 

 Решенията се взимат 

без адекватно да се 

вземат предвид 

всички свързани 

рискове 

Неефективни 

процедури 

Разработване на 

структурна и 

функционална 

система 

Директор  За три 

години 

 Неспособност да 

бъдат наказани 

служителите в 

случай на неспазване 

на правилата.  

Игнориране на 

задачите 

Процедура за 

мониторинг и 

контрол 

зам. 

директори 

постоян

ен 

 Дисбаланс в цели на 

възпитание и 

реалности 

Деструктивно 

поведение 

Гражданско 

образование 

Педагогическ

и съветник 

ежегодн

о 

 Неспособност да се 

разрешават 

проблемите 

Мултиплицира

не на проблем 

Работни групи Директор  При 

необход

имост 

 Централизиране на 

системата 

Затруднена 

комуникация и 

невъзможност 

за поставяне и 

решаване на 

проблеми с по 

високи нива на 

системата 

Идентифициране 

на възможни ниши 

Директор  ежегодн

о 

ІV Съответствие      

 Липса на програми 

за обучение за 

цялата организация 

Невъзможност 

за вземане на 

оперативно 

решение 

Квалификационен 

план 

Директор  ежегодн

о 

 Неспособност да се 

поставят под въпрос 

решенията и 

Непоемане на 

отговорност 

Разработване на 

оперативни 

процедури  

Председатели 

на МО и 

комисии 

постоян

ен 
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мнението на 

ръководството 

V Докладване     

 Липса на ефективен 

вътрешен контрол 

Неизпълнение 

на 

задълженията 

Затягане на 

трудовата 

дисциплина 

Администрат

ивно 

ръководство 

Постоян

ен 

 Ненавременна 

детекция и 

докладване на 

проблеми  

 

Лош имидж на 

училището 

Система за 

решаване на 

проблеми , а не 

отстраняването им 

Председатели 

на МО и 

комисии 

При 

необход

имост 

 Неподходящо 

делигиране на 

правомощия 

Поемане на 

чужда 

отговорност 

Ясни и конкретни 

разпоредби 

Директор  постоян

ен 

 

План  

за дейността на Комисията по етика за учебната 2019/2020 година 

 

Председател на комисията: Магдалена Цветкова-Бусарова 

Членове: 

Стойна Москова 

Величка Чевгънова 

Елвира Караманова 

Алтънка Сотирова-Давидова 

Мария Дарева 

Величка Писина-Златкова 

 

1.Цели: 

 

Комисията по етика участва в създаването, контролирането и следи за спазването на 

етичните норми и правила в Първо основно училище  ”Св. Св. Кирил и Методий”, които 

защитават интереса и морала на членовете на училищната общност. 

Спазване на принципите на законност, безпристрастност, отговорност, неутралитет. 

Осъществяване на действия, прилагане на решения, гарантиращи спазването на етичните 

норми в училището. 

Създаване на условия за адекватно, законно и етично разрешаване на проблемни 

ситуации в училищната общност. 

 

2. Задачи 

Контрол върху спазването на Етичния кодекс; 

Решаване на спорове и конфликти на интереси; 

Отчитане на резултатите от работата на комисията; 

 

 

3. Общи положения: 
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     3.1. Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с 

деца в училището и взаимоотношенията между членовете на колектива.  

 Етичният кодекс за работа с деца има за цел: 

1. Да представи основните ценности и принципи, които работещите с деца трябва да 

знаят и спазват в своята практика; 

2. Да утвърдят волята и стремежа на работещите с деца за етичност в практическата 

им дейност; 

3. Да насочват поведението и подпомагат работещите с деца в решаването на етични 

дилеми, които срещат в своята практика; 

4. Да очертаят моралните отговорности на работещите с деца: към детето, към 

семейството, помежду им и към обществото. 

5. Да следи за спазването на моралните и етични норми при взаимоотношенията 

между членовете на колектива. 

6. Да следи за спазването на етичните норми и отношение между членовете на 

колектива с гражданството. 

 

      3.2.Стандартите за етично поведение са представени в Етичен кодекс, определящ 

моралните ценности и правила, относно изпълнението на служебните задължения, 

конфликт на интереси, взаимоотношения със служители и граждани в Първо основно 

училище ,,Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Гоце Делчев, представени в девет раздела както 

следва: 

Първи раздел: Основни положения 

Втори раздел: Морални отговорности към детето 

Трети раздел: Морални отговорности към семейството 

Четвърти раздел: Морални отговорности към колегите 

Пети раздел: Морални отговорности към обществото 

Шести раздел: Взаимоотношения с организационните структури на район, община, РУО, 

МОН 

Седми раздел: Професионално поведение 

Осми раздел: Конфликт на интереси 

Девети раздел: Комисия по етика 

 

       3.3.  Конфликт на интереси 

1.Служителят не може да използва служебното си положение за лични и на семейството 

си облагодетелстване,давайки платени уроци по принуда. 

2.Служителя не може да извършва образователни услуги на ученици,които се обучават 

или ще полагат изпит в училището в което преподава.За целта декларира своята дейност 

пред директора. 

 

 

 

        3.4. Взаимоотношения с колегите и обществеността 

Служителите изграждат и поддържат отношение на уважение, доверие,сътрудничество 

и колегиалност и работа в екип. 

Обменят информация и ресурси,които имат отношение към благополучието и закрилата 

на правата на детето. 
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Работят за утвърждаване на собствения и колегите си авторитет, въздържайки се от 

действия,които биха уронили пристижа на професията и училището като институция, и 

проявяват нетърпимост към подобни действия.  

Служителите проявяват уважение към всеки гражданин, който има отношение към 

Първо основно училище ,,Св. Св. Кирил и Методий“ и е потърсил справка, информация, 

или помощ от наш служител, или от училището като институция. Проявяват търпимост 

и толерантност към всеки, дори когато е склонен към създаване на конфликти. 

 

 

         3.5. Приоритети  

Възпитание в отговорност и дисциплина. 

Ангажиране на родителската общност като подкрепа на целите на училището. 

Утвърждаване на работата в екип сред учителската колегия. 

Осигуряване на ред и дисциплина чрез спазване на всички норми и правила в училище. 

Въвеждане на политика на обществен,училищен диалог между учители, ученици, 

родители. 

Изисквания за лична отговорност и спазване на дисциплина към всички участници в 

процеса на обучение, възпитание и социализация. 

Професионално поведение на учителите и другите служители в училище. 

 

 

 

 

       4. Дейности на Комисията по етика: 

  1. Запознаване на новоназначени служители с Етичния кодекс за работа с деца и 

Етичния кодекс на училищната общност заседание на ПС на училището. 

  

Срок: при постъпване 

Отговорник: Директорът  

 

 

2. Поставяне на кутия за мнения, препоръки, жалби: 

                                                                                                                      Срок: 20.09.2019г. 

                                                                                              Отговорник: Стойна Москова 

 

 3. Завеждане на  тетрадка – регистър за постъпили жалби. 

 

Срок: м. септември 

Отговорник: Стойна Москова 

 

 

4. Представяне на материали на ученици и учители, свързани с празници и исторически 

личности, по подходящ начин – табла, презентации, радиопредаване и др. във връзка с 

утвърждаване на етичните ценности на учениците. 

  

Срок: постоянен 

Отговорник: членовете на Комисията 
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5. Комисията по етика следи за постъпването на жалби и реагира своевременно при 

наличие на такива по предварително приетия ред в плана на Комисията по етика. 

Срок: постоянен 

Отговорник: председателят 

 

6. Отчет на извършената дейност – в края на всеки учебен срок 

Срок: постоянен 

Отговорник: председателят 

 

 

5.Процедура при постъпване на жалба: 

 

Ход на процеса: 

 

1. Подаване на жалба от засегнатия до Комисията по етика. 

2. Въвеждане в регистъра. 

3. Първоначален преглед на жалбата от председателя и членовете на Комисията. 

4. Консултиране с членовете на комисията и отхвърляне. 

5. Уведомяване на жалбодателя. 

6. Изпращане на жалбата до засегнатата страна до искане на становище и разглеждане 

на становището. 

7. Оттегляне на жалбата. 

8. Осигуряване на медиатор. 

9. Подготовка на случая за разглеждане. 

10. Разглеждане на писмените материали. 

11. Представяне на гледните точки на заинтересованите страни. 

12. Обсъждане в комисията след изслушване на заинтересованете страни. 

13. Гласуване и вземане на решения. 

14. Изготвяне и подписване на протокол. 

15. Обявяване на решението и вписване в регистъра. 

16. Архивиране на жалбата. 

17. Лицето, подало жалба, получава отговор в десетдневен срок. 

 

 

ПЛАН 

НА КОМИСИЯТА ЗА ВРЪЗКИ С МЕДИИТЕ  ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

Членове на комисията: 

Председател: Веселка Сърбакова – начален учител 

Членове: Невена Гушкова – начален учител 

                  Дафина Николова – логопед 

               

Основни цели: 
4. Популяризиране  на дейността, постиженията и възможностите на Първо ОУ „ Св. Св.  

Кирил и Методий”, гр. Гоце Делчев пред обществото; 
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5. Изграждане и поддържане на връзки с медии, институции, с цел отразяване на 

училищния живот и изграждане на положителен имидж на Първо ОУ „ Св. Св.  Кирил и 

Методий”, гр. Гоце Делчев. 

 

Задачи: 
8. Предоставяне на информация за успехите на училището, на неговите ученици и учители;  

9. Осигуряване на своевременна информация и отразяване инициативите на училището в 

местни, регионални и национални медии. 
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Забележка: 

Планът е отворен за допълнения и промени в хода на работа на комисията за връзки с 

медиите през учебната 2019/2020 г. 

 

П л а н на комисията по превенция и противодействие на корупцията 

Председател: Олга Трайкова 

Членове:         Мария Менова 

                          Антоанета Киневирска 

Дейност Срок за 

изпълнение 

Отговорни 

лица 

Контрол  Критерии 

за оценка 

Финансиранe 

Предоставяне на 

информация в 

местните медии за 

откриване на учебната 

2019/2020 г. 

12.09.2019 г. Веселка 

Сърбакова 

Директор Изпълнение 

на дейността 

 

Информация за 

постиженията и 

резултатите на 

ученици и учители от 

състезания и 

конкурси. 

постоянен Всички 

членове на 

комисията 

Директор Изпълнение 

на дейността 

 

Своевременно 

предоставяне на 

информация в 

медиите за училищни 

тържества, празници и  

инициативи. 

постоянен Всички 

членове на 

комисията 

Директор Изпълнение 

на дейността 

 

Коледен търг декември Всички 

членове на 

комисията 

Директор Изпълнение 

на дейността 

 

Ден за борба с 

тормоза в училище  

февруари Всички 

членове на 

комисията 

Директор Изпълнение 

на дейността 

 

Национално 

състезание 

„Технологии, 

творчество и 

предприемачество“ 

април Всички 

членове на 

комисията 

Директор Изпълнение 

на дейността 

 

22 април –  

Международен ден на 

Земята /велопоход/ 

април Всички 

членове на 

комисията 

Директор Изпълнение 

на дейността 

 

Европейска седмица 

на спорта 

май Всички 

членове на 

комисията 

Директор Изпълнение 

на дейността 

 

Състезание „Знаете ли 

български?“ 

май Веселка 

Сърбакова 

Директор Изпълнение 

на дейността 

 

Патронен празник на 

училището 

май Всички 

членове на 

комисията 

Директор Изпълнение 

на дейността 

 

Закриване на учебната 

година 

юни и юли Веселка 

Сърбакова 

Директор Изпълнение 

на дейността 

 

http://anticorruption.government.bg/
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                          Борислава Мингова 

             

П л а н 

На Комисията по превенция и противодействие на корупцията 

Основни положения 

           За доброто управление и качество на образованието 

Защо е важно да отговорим на предизвикателствата на 

корупцията в образованието? 

Корупцията в образованието засяга пряко настоящето и бъдещето на повече от 1 

300 000 младежи в българските училища, както и на десетки хиляди преподаватели и 

непедагогически персонал, зает в системата на образованието. 

Корупцията в българското училище е първото поле на сблъсъка между 

публичното доверие, закона и морала, от една страна и тяхното нарушаване – от друга,на 

която младите хора стават свидетели ежедневно, за която чуват или дори са принудени 

лично да се сблъскват с различните й форми и прояви.  

Корупционните практики, от една страна, снижават качеството на образованието, 

а от друга – демонстрират институционална безпомощност в антикорупционното 

противодействие и дори включеност на служители от образователни институции и 

обслужващи звена в корупционни мрежи. 

Сред най-често посочваните щети, които корупцията нанася, са 

облагодетелстването за сметка на държавния и общинския бюджет; понижаването на 

качеството на образованието и равнището на подготовка на учениците; поставянето на 

оценки, които не съответстват на знанията и реално усвоените умения; пренасочване и 

дори бягство на добрите професионалисти извън образователната система, което от своя 

страна допълнително снижава нивото на преподаване. 

II.Цели 

1. Определяне на Вътрешни правила за проверка на сигнали за корупция, за 

измами и нередности. 

2. Описаните в тези Вътрешни правила процедури да се извършват при спазване 

на принципите установени в Закона за администрацията, Административно-

процесуалния кодекс, Етичния кодекс на служителите от Първо ОУ ”Св. Св. Кирил и 

Методий” и всички вътрешни правила, утвърдени от Директора на училището. 

3. Повишаване на ефективността по предотвратяване на корупционните практики 

и ограничаване на корупционния риск; 

4. Създаване на гаранции за прозрачност и отчетност в дейността и вземането на 

управленски решения; 

5. Утвърждаване на ценности като честност, почтеност и морал у всички 

работещи и учащи се в Първо ОУ. 

III.Мерки за превенция и противодеиствие на корупцията 

1. Ефективно прилагане и контрол на мерките, заложени в Етичния кодекс; 

2. Мобилност и ротация на учителите, участващи в комисии, особено 

чувствителни към корупционен натиск; 

3. Повишаване отчетността на Ръководството на училище пред учителския 

колектив; 

4. Прилагане на ефективен одитен процес чрез подобряване на връзката между 

разкриване на нарушенията и налагането на адекватни санкции; 

http://anticorruption.government.bg/
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5. Приемане, регистриране и отчитане на жалби и сигнали за корупция на 

граждани, юридически лица и служители на Първо ОУ. 

6. Процедура за разглеждане на сигнали за корупция. 

7. Водене на регистъра за постъпили сигнали за корупция. 

8. Защита на лицата, подали сигнал за корупция. 

9. Сигналите за корупция в Първо ОУ могат да бъдат подавани по следните 

начини: 

- по пощата на адрес: гр. Гоце Делчев,ул. ”Отец Паисий” №4; 

- в специално поставената  кутия за сигнали за корупция, измами и нередности, 

която се намира в сградата на Първо ОУ на партера. 

- по електронната поща на училището: parvo_gd@parvo-gd.org 

- На  телефон  0893 46 17 17 

IV. Регистрация  на сигналите за корупция, измами и нередности 

1. Всички жалби и сигнали, постъпили по различни начини се регистрират в 

Регистър за постъпили сигнали, заложен в регистратурата за класифицирана информация 

на  Комисията. 

2. Подадените по телефона сигнали или жалби се завеждат в регистъра за тази 

цел, като се записва: 

а/лично, бащино и фамилно име на подателя, адрес и др.координати за връзка 

/телефон, елекронен адрес и т.н/; 

б/в какво се изразява сигналът; 

в/час и дата на приемане; 

г/име, длъжност и подпис на лицето, приело сигнала. 

3. Пощенската кутия за сигнали и жалби се отваря от Комисията. 

4. Комисията проверява кутията за сигнали и жалби два пъти месечно до 15-то и 

30-то число на текущия месец, за което се съставя протокол, съдържащ: 

а/дата на отваряне и членовете на комисията; 

б/наличие или липса на сигнали и/или жалби; 

в/имената и адреса на подателя; 

г/кратко съдържание на подадения сигнал, ако има тъкъв; 

д/подписи на членовете на комисията, присъстващи при отварянето. 

5. Сигнал, препратен или получен в администрацията чрез електронната поща се 

адресира до всички членове на Комисия като същият се обработва от Председателя.След 

приключване на работа сигналът се архивира и пренасочва, ако е необходимо към 

съответния компетентен орган. 

6. Разглеждането и решаването на сигналите се осъществява в установените 

срокове, като се спазват принципите на обективност и законосъобразност. 

7. Жалба или сигнал във връзка с корупция или конфликт на интереси от 

служители на Първо ОУсе подават писмено при Директора.Разглеждането им се 

осъществява по реда на т.V от настоящия правилник. 

V. Процедури /правила/ по разглеждане на сигнали за корупция 

1. Процедурата за разглеждане на сигнал за корупция започва с извършване 

на проверка от Комисията. 

2. При фактическа или правна сложност може да се назначава комисия в по-

широк състав. 

3. При разглеждане на сигналите се събират, обобщават и анализират всички 

необходими доказателства за изясняване на обстоятелствата и се съставя констативен 

протокол. 

4. За резултатите от проверката се изготвя доклад и заедно с протоколите и 

събраните доказателства се представя на Директора на училището. 
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5. Директорът се  прознася по доклада в 7 /седем/ дневен срок от предаването 

му. 

6. На базата на становището, дадено от Директора, Комисията изготвя 

уведомително писмо, което се изпраща с обратна разписка до подателя на сигнала. 

7. Документите по преписките, протоколите и докладите за разглеждане на 

сигналите за корупция се съхраняват от Председателя на Комисията в папка за 

класифицирана информация . 

VI.Защита на подалия сигнала 

1. При постъпване на сигнали и жалби от граждани или от служители на 

администрацията за наличие на корупция и индикатори за измами и нередности, 

Комисията се събира и провежда заседания в пълен състав. 

2. Членовете на Комисията, на които съгласно заповед на Директора е възложено 

участие в разглеждането на сигнал за корупция/жалба по реда на т.V, са длъжни: 

а/ да не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала; 

б/ да не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във връзка 

с разглеждането на сигнала; 

в/ да опазват поверените им писмени документи от неразрешен достъп на трети 

лица. 

/3/ Лицата по т.2 подписват Декларация за конфиденциалност /Приложение № 

1/. 

 

Приложение № 1 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

Аз: ………………………………………………………………………………..  

/име и длъжност/  

Предвид следните определения:  

“Конфиденциална информация” е всяка информация, факти, данни и всички 

други въпроси, за които получа сведения пряко или косвено в резултат на моята работа 

в Постоянната комисия по превенция и противодействие на корупцията.  

“Конфиденциални документи” са всички чернови и оригинални документи, 

подготвителна информация и други материали с информацията съдържаща се в тях, до 

които имам достъп пряко или косвено в резултат на работата ми в Постоянната комисия 

по превенция и противодействие на корупцията. Всички записки или бележки 

направени от мен, свързани с конфиденциална информация се считат за конфиденциални 

документи.  

При участието си пряко или косвено в дейностите на Постоянната комисия 

по превенция и противодействие на корупцията се задължавам:  

1. Да работя с цялата Конфиденциална информация и документи при 

условия на пълна конфиденциалност.  

2. Да не разпространявам /или да упълномощавам друго лице да 

разпространява/ по какъвто и да е начин Конфиденциална информация или 

Конфиденциален документ на трето лице*.  

3. Да не използвам /или да не упълномощавам друго лице да използва/ 

Конфиденциална информация или Конфиденциален документ, свързан с 

работата ми във връзка с дейности на Постоянната комисия по превенция и 

противодействие на корупцията.  

Това задължение не е ограничено във времето и не се отнася за документ или 

информация, за които мога да докажа, че са ми били известни преди датата на това 
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задължение или които са станали публично достояние по начин, който не включва 

нарушение на горните задължения.  

…………………………………………..  

/дата и подпис на лицето/  

П Л А Н 

На Комисията по бюджет и финанси за учебната 2019/2020 година 

  Председател: Елвира Караманова 

  Членове: Миглена Буцева                                                                                         

Цели на комисията: 

           1. Да защитава интересите на училището. 

           2. Да откликва своевременно на възникнали нужди от финансово обезпечаване 

на училищни мероприятия. 

           3. Да прави обективна оценка на постъпилите искания. 

           4. Да се ръководи от принципите на разумно разходване на средствата на 

Бюджета на училището. 

Основни положения: 

 Комисията заседава винаги в пълен състав 

 Работата на Комисията не е подчинена на предварително изготвен график, а 

зависи от постъпилите предложения от други комисии и от отделни колеги. 

 Комисията взема решения в срок при пълно съгласие на всички членуващи в 

нея. 

 Комисията заседава безпристрастно и винаги търси оптималния вариант за 

реализиране на конкретния казус. 

 Комисията съгласува своите решения с Ръководството на училището. 

 Комисията изготвя протокол с подробно описание на взетите от нея решения. 

 

 

ПЛАН 

на комисията по награди за учебната 2019/2020 година 

 

Председател: Янка Лазарова 

       Членове: Мария Менова 

                       Дафинка Попова 

Цели:  

1. Да се удостоят с публично признание ученици, постигнали значителни успехи 

в различни конкурси и състезания. 

2. Да се насърчат и стимулират учениците за по-активно участие в състезания и 

конкурси. 

Задачи: 

10. Предложенията за награди да бъдат разглеждани предварително, за да бъде 

информирана комисията по награди. 

11. Своевременно предоставяне на списъците на отличилите се с цел да не се 

затруднява работата по вписванията на наградените ученици. 

Основен приоритет на комисията: 
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Популяризиране на дейността, постиженията и възможностите на ученици от 

Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев пред 

обществото. 

Основни положения:  

 Наградите се присъждат съгласно следните принципи: 

1. Публичност, прозрачност и обективност; 

2. Честна конкуренция; 

3. Справедливост, равнопоставеност на всички ученици; 

4. Средствата за награди се осигуряват от бюджета на училището. 

Дейности: 

Дейност Срок за 

изпълнение 

Отговорни 

лица 

Контрол  Критерии 

за оценка 

Финанси

ране 

 

Дейностите на 

Комисията по награди 

са подчинени на 

мероприятията, 

провеждани   в 

училището през 

учебната година. 

постоянен Всички 

членове на 

комисията 

Директор Изпълнение 

на дейността 

 

       

ПЛАН 

на методическо обединение начални учители за учебната 2019/2020 година 

Председател:  

Марияна Георгиева Рускова 

Членове:   

 

1. Мария Николова Менова 

2. Силва Стоянова Тричкова 

3. Олга Димитрова Трайкова 

4. Лина Костадинова Петкова 

5. Стойна Димитрова Москова 

6. Невена Ангелова Гушкова 

7. Антония  Николова Григорова  

8. Лина Иванова Панделиева 

9. Величка Георгиева Чевгънова 

10. Янка Любенова Терзиева 

11. Мария Лазарова Дарева 

12. Веселка Александрова Сърбакова 

13. Миглена Руменова Буцева 

14. Алтънка Димитрова Сотирова-Давидова 

15. Вангелия Николова Тодориева 

 

Стратегии в дейността на методическото обединение: 

 

4. Повишаване резултатите от процеса на обучение, възпитание и социализация на 

учениците; 

5. Усъвършенстване работата с изоставащите и напреднали ученици; 
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6. Обогатяване  дейността на учители и ученици, чрез прилагане на иновации и 

интерактивни  методи на обучение; 

7. Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и 

поставяне на ученика в активна позиция по отношение на овладяване на 

знанията; 

8. Превантивна дейност за подобряване на дисциплината в училище и 

преодоляване на агресията при децата. 

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

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

обогатяване на училищния живот, осигуряване на условия за личностна изява, 

инициатива и творчество; 

10. Активно взаимодействие с родителите. 

 

Основни приоритети: 

1. Повишаване ефективността на процеса на обучение, възпитание и 

социализация  чрез подобряване организацията  на учебния процес и 

повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на 

началните учители; 

2. Училището –желано място за ученика. 

3. Създаване на условия за превенция на агресията на учениците. 

4. Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно 

участие в решаване на училищните проблеми; 

 

Цели: 

1.  Актуализиране и обогатяване методите на учебната дейност с цел постигане на 

по-високи резултати в НВО. 

2. Прилагане на единни критерии за контрол и оценка на знанията и уменията на 

учениците. 

3. Споделяне на добри практики и целенасочено утвърждаване на ефективни 

модели на взаимодействие учител-ученик. 

4. Обмяна на идеи и опит за съвременни методи  и форми на обучение между  

колегите. 

5.  Тясно сътрудничество с родителите и привличането  им като партньори в 

процеса на образование, възпитание и социализация на учениците. 

6. Използване на информационни и комуникационни технологии за оптимизиране 

на обучението и повишаване на неговата ефективност. 

7. Възпитаване на нравствени и естетически ценности у учениците и развиване на 

тяхната любознателност чрез участието им в разнообразни извънкласни 

дейности. 

8. Практическа насоченост на обучението. 

 

Задачи: 

  Образователни 

1. Планиране на урочната работа чрез съобразяване обема на знания с 

възрастовите особености на учениците и с учебните програми. Провеждане на 

входяща, междинна  и изходяща  диагностика. 
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2. Усвояване минимума от знания и умения по учебните предмети от всеки  

ученик, съобразно индивидуалния му темп на развитие. 

3. Прилагане  на ефективни, разнообразни и атрактивни  методи на преподаване за 

овладяване на знанията и тяхното прилагане. 

4. Осигуряване на оптимално разгръщане на личностния потенциал на учениците. 

5. Стимулиране интереса на учениците чрез използване  на диференцирани задачи 

за напреднали и изоставащи. 

 Развиващи 

1. Повишаване квалификацията на учителите. 

2. Организиране на работни срещи за обмяна на опит и идеи. 

3. Участие в  обучителни семинари  по теми, свързани със съвременното  

обучение. 

 

 

Дейност Срок за 

изпълнение 

 

Отговорни 

лица 

Контрол Критерии за 

оценка 

Финан

сиране 

 

1. Избор на нов     

председател 

02.09.2019г.  учителите в 

начален етап 

Директор Присъстващи 

начални 

учители  

 

2. Споделяне, обсъждане 

на идеи и изготвяне на 

план на МО на 

учителите в начален 

етап. 

 

05.09.2019 г. учителите в 

начален етап 

Председател 

на МО 

Директор 

Присъстващи 

начални 

учители 

 

3. Тържествено откриване 

на учебната 2019/2020 г.  

16.09.2019г.  учителите на 

III клас 

Председател 

на МО 

Директор 

Изпълнена 

дейност 
 

4. Провеждане на 

тържества за посрещане 

на първокласниците 

16.09.2019г. учителите на 

първи клас 

Председател 

на МО   

Директор 

Изпълнена 

дейност 

 

5. Обсъждане на идеи и 

съгласуване при избора  

на учебни помагала, 

които ще се използват в 

часовете по разширена 

подготовка и час на 

класа, през настоящата 

учебна година. 

Споделяне на добри 

практики, нагледни 

пособия и помагала 

между членовете на МО. 

до 

13.09.2019г.  

учителите в 

начален етап 

Председател 

на МО 

Директор 

Изготвен план 

на МО. 

Присъстващи 

начални 

учители 

- 
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6. Сбирка на учителите по 

випуски за изготвяне  на 

тестове за определяне 

входното равнище на 

учениците от I - IV клас . 

17.09.2019г.   учителите в 

начален етап 

Председател 

на МО 

Директор 

Изготвен план 

на МО. 

Присъстващи 

начални 

учители 

 

7. „Нетрадиционни 

техники за стимулиране 

на четене с разбиране“ – 

споделяне на добри 

педагогически практики 

октомври 

2019 г. 

 Стойна 

Москова 

Председател 

на МО 

Директор 

Изготвен план 

на МО. 

Присъстващи 

начални 

учители 

карта за 

квалификацион

на дейност 

 

8. Провеждане на тестове 

за входно равнище и  

анализиране на 

резултатите. 

Набелязване на мерки за 

отстраняване на 

пропуските и постигане 

на по-високи резултати. 

до 

04.10.2019г.  

учителите в 

начален етап 

Председател 

на МО 

Директор 

Изготвен план 

на МО. 

Присъстващи 

начални 

учители 

 

9. Радиопредаване за 

отбелязване деня на 

народните будители 

31.10.2019 г. Учителите на 3 

клас 

Председател 

на МО 

Директор 

Изготвен план 

на МО. 

 

10. Осъществяване на 

методическа подкрепа и 

сътрудничество по 

отношение на 

новопостъпили в 

училището млади 

учители. 

постоянен старши 

учители в 

начален етап 

Председател 

на МО 

Директор 

Изготвен план 

на МО.  

 

11. Да се използват  

училищната и градската  

библиотека като място за 

провеждане на уроци  по 

български език и 

литература  с учениците 

от начален етап  през 

учебната година. 

постоянен учители в 

начален етап 

Председател 

на МО 

Директор 

Изготвен план 

на МО. 

 

12. Участие на ученици в 

конкурси, състезания и 

олимпиади на 

национално, областно и 

градско ниво. 

постоянен учителите от 

начален етап 

Председател 

на МО 

Директор 

Изготвен план 

на МО. 

 



 

 

 

78 

13. Повишаване 

квалификацията на 

учителите от начален 

етап – курсове, 

семинари, ПКС 

постоянен учителите от 

начален етап 

Председател 

на МО 

Директор 

Участващи 

учители от МО, 

карта за 

квалификацион

на дейност 

 

14. Семинар на тема:„ 

Заекване. Как да 

помогнем на заекващото 

дете“ 

ноември  

2019 г. 

Дафина 

Николова 

Председател 

на МО 

Директор 

Участващи 

учители от МО, 

карта за 

квалификацион

на дейност 

 

15. Открит урок по 

методика на JUMP Math 

на тема: „Повърхнина на 

масиви“. 

27. ноември 

2019 г. 

Силва 

Тричкова 

Председател 

на МО 

Директор 

Участващи 

учители от МО, 

карта за 

квалификацион

на дейност 

- 

16. Открит урок по Човекът 

и обществото 

ноември 

2019 г. 

 Величка 

Чевгънова 

План на МО 

Директор 

Участващи 

учители от МО, 

карта за 

квалификацион

на дейност 

 

17. Отбелязване Седмицата 

на бащата 

ноември  

2019 г. 

Класните 

ръководители 

 

Председател 

на МО 

Директор 

Изготвен план 

на МО. 

- 

18.  Открит урок - Час на 

класа 

декември 

2019 г. 

 

Янка Терзиева План на МО 

Директор 

Участващи 

учители от МО, 

карта за 

квалификацион

на дейност 

 

19. Открит урок по 

български език и 

литература 

декември 

2019 г. 

 

Алтънка 

Сотирова-

Давидова 

План на МО 

Директор 

Участващи 

учители от МО, 

карта за 

квалификацион

на дейност 

 

20.  Открит урок по околен 

свят  

декември 

2019 г. 

Антония 

Григорова 

Председател 

на МО 

Директор 

Участващи 

учители от МО 

карта за 

квалификацион

на дейност  

 

 

21. Сбирка на началните 

учители по випуски за 

изготвяне  на тестове за 

отчитане на междинното 

равнище на учениците. 

15.01.2020 г. Учителите 

начален етап 

Председател 

на МО 

Директор 

Участващи 

учители от МО, 

 

 

22.  Споделяне на добри 

практики по програма 

Еразъм+“ Динамика в 

процеса на образование, 

януари 

2020 г. 

Невена 

Гушкова, 

Марияна 

Рускова, 

Председател 

на МО 

Директор 

Участващи 

учители от МО, 
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възпитание и 

социализация в 

иновативните училища“ 

Гергана 

Вълчева 

карта за 

квалификацион

на дейност 

23. Интегративен открит 

урок на тема:“ 

Пътешествие из 

градовете на Южна 

България“ 

    януари 

2020 г. 

Стойна 

Москова 

 

Председател 

на МО 

Директор 

Участващи 

учители от МО, 

карта за 

квалификацион

на дейност 

 

24. Провеждане на тестове 

за междинна 

диагностика и отчитане 

на резултатите. 

Набелязване мерки за 

отстраняване на 

пропуските. 

31.01.2020 г. учителите  в 

начален етап 

Председател 

на МО 

Директор 

Изготвен план 

на МО. 

 

25. Проучване интересите на 

първокласниците за 

избор на чужд език във 

втори клас. 

февруари 

2020 г. 

класните 

ръководители 

на I клас 

Председател 

на МО 

Директор 

Изготвен план 

на МО. 

 

26. Семинар на тема: 

„Специфични трудности 

в обучението-дислексия, 

дисграфия,дискалкулия“ 

февруари 

2020 г. 

Дафина 

Николова 

Председател 

на МО 

Директор 

Участващи 

учители от МО, 

карта за 

квалификацион

на дейност 

 

27. Почитане паметта на  

Васил Левски пред 

паметника. Рецитал и 

поднасяне на цветя. 

19.02.2020 г. класните 

ръководители 

на 4 клас 

Председател 

на МО 

Директор 

Изготвен план 

на МО. 

 

28. Празнично шествие за 3- 

ти март. 

3.03.2020 г. Учителите на  2 

клас 

Председател 

на МО 

Директор 

Участващи 

учители от МО, 

 

 

29. Открит урок по 

български език и 

литература и музика на 

тема: „ Прилагателно 

име“ по метода на 

сугестопедията 

март 

2020 г. 

Марияна 

Рускова 

Председател 

на МО 

Директор 

Участващи 

учители от МО, 

карта за 

квалификацион

на дейност 

 

30. Да бъдем толерантни в 

игрите – Отбелязване на 

Деня на търпението. 

25.03.2020г.  учители първи 

клас 

Председател 

на МО 

Директор 

Изготвен план 

на МО. 

Присъстващи 

начални 

учители 

 

31. Организиране и 

провеждане на Празник 

Последната 

седмица на 

март 

учители първи 

клас 

Председател 

на МО 

Директор 

Изготвен план 

на МО.  
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на буквите в първите 

класове. 

32. Интердисциплинарен 

урок 

март 

2020 г. 

 

 

Менова, 

Трайкова 

Председател 

на МО 

Директор 

Участващи 

учители от МО, 

карта за 

квалификацион

на дейност 

 

33. Открит урок по 

български език и 

литература 

март 

2020 г. 

Мария Дарева Председател 

на МО 

Директор 

Участващи 

учители от МО, 

карта за 

квалификацион

на дейност 

 

34. Открит урок по 

български език и 

литература 

март 

2020 г. 

Лина Петкова Председател 

на МО 

Директор 

Участващи 

учители от МО, 

карта за 

квалификацион

на дейност 

 

35. Презентация на тема:      

„ Предоставяне на 

допълнителна подкрепа 

за личностно развитие на 

ученици“ 

април 

2020 г. 

Вангелия 

Тодориева 

Председател 

на МО 

Директор 

Участващи 

учители от МО, 

карта за 

квалификацион

на дейност 

 

36. Презентация на тема: 

Умения за работа с гнева 

и агресивното 

поведение“ 

април 

  2020 г. 

Мария 

Калинова 

Председател 

на МО 

Директор 

Участващи 

учители от МО, 

карта за 

квалификацион

на дейност 

 

37. Открит урок по 

математика 

април 

 2020 г. 

Невена 

Гушкова 

Председател 

на МО 

Директор 

Участващи 

учители от МО, 

карта за 

квалификацион

на дейност 

 

38. Открит урок по Околен 

свят 

април 

 2020 г. 

Лина 

Панделиева 

Председател 

на МО 

Директор 

Участващи 

учители от МО, 

карта за 

квалификацион

на дейност 

 

39. Комбиниран урок пред 

родителите 

май 

2020 г. 

Миглена 

Буцева 

Председател 

на МО 

Директор 

Участващи 

учители от МО, 

карта за 

квалификацион

на дейност 

 

40. Открит урок по 

математика 

април/май 

 2020 г. 

Веселка 

Сърбакова 

Председател 

на МО 

Директор 

Участващи 

учители от МО, 

карта за 

квалификацион

на дейност 

 

41. Проучване интересите на 

четвъртокласниците за 

     май  

2020 г. 

Класните 

ръководители на 

Председател 

на МО 

Изготвен план 

на МО 

- 
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избор на Избираеми 

учебни часове и 

Факултативни учебни 

часове в прогимназиален 

етап. 

IV клас 

 

Директор 

42. Проучване  желанията на 

учениците за ЦОУД  

през следващата  учебна 

година. 

май  

2020г. 

учителите 

начален етап 

Председател 

на МО 

Директор 

Изготвен план 

на МО 

- 

43. Тестове за национално 

външно оценяване на 

четвъртокласниците. 

май  

2020 г. 

класните  

ръководители на 

  IV клас 

Председател 

на МО 

Директор 

Изготвен план 

на МО 

- 

44. Подаване на заявление за 

часа по спортни 

дейности за избор на вид 

спорт 

30.05.2020 класни 

ръководители 

Председател 

на МО 

Директор 

Изготвен план 

на МО 

 

45. Обсъждане, обобщаване 

и отчитане на 

резултатите от  

проведените писмени   

работи за изходно 

равнище на учениците. 

юни  

2020 г. 

учители  

начален етап 

Председател 

на МО 

Директор 

Изготвен план 

на МО. 

Присъстващи 

начални 

учители 

- 

46. Програма за закриване 

на учебната година 

юни  

2020 г. 

Учителите на  

III клас 

Председател 

на МО 

Директор 

Изготвен план 

на МО. 

Присъстващи 

начални 

учители 

 

47. Отчет за дейностите на 

учителите в начален етап 

на Първо основно 

училище и равносметка 

на постигнатите 

резултати в края на 

учебната година 

 юни  

2020 г. 

председателят 

на МО начален 

етап 

Председател 

на МО 

Директор 

Изготвен план 

на МО. 

Присъстващи 

начални 

учители 

- 

 

 

 

ПЛАН 

на методическо обединение на учителите по български език и литература и 

история              

за учебната година 2019/2020 година 

 

Председател: Христина Попаркова – старши учител по БЕЛ  

Членове: 1. Ангелина Маркова - старши учител по БЕЛ 

                2. Атанас Терзиев - старши учител по БЕЛ 

                3. Теодора Пашалиева - старши учител по история и цивилизации 

Стратегии в дейността на методическото обединение: 
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 Да повиши авторитета на образователната институция, като я направи 

търсена и конкурентоспособна. 

 Ориентация  към постиженията на образователните политики в страната ни и 

тези на ЕС чрез повишаване квалификацията на учителите и кариерното им 

развитие.  

 На преден план се извежда интелектуалното, емоционалното, социалното, 

духовно нравственото и физическото развитие и подкрепа на всеки ученик в 

съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му, 

залегнали в дейностите по постигане на заложените цели.  

 Осигуряване на равен достъп до качествено и всеобхватно образование. 

 Активно използване на информационните технологии в учебно-

възпитателния процес по български  език и литература и по история и 

цивилизации. 

 Работа с талантливи деца и включването им в олимпиади, конкурси и 

състезания. 

 Допълнителна работа в часовете за консултации и самоподготовка с 

изоставащите ученици. 

 

Основни приоритети: 

 Повишаване на професионалната квалификация и обогатяване на 

методическата дейност.  

 Повишаване ефективността на учебния процес по БЕЛ и история и 

цивилизации, като се използват разнообразни иновативни методи.  

Цели:  

 Основна цел на МО през учебната 2019/2020 година е утвърждаване 

престижа на училището чрез възпитание и обучение според ДОС и стандарти на ЕС 

в духа на демократичните ценности. 

 Утвърждаване на методическото обединение като център за вътрешна 

квалификационна дейност, усъвършенстване на професионалните умения, 

повишаване качеството на учебно-възпитателната работа и 

усъвършенстване организацията на учебния процес. 

 Реализиране на ефективна комуникация между членовете на обединението, 

екипна работа, взаимопомощ.  

 Използване на иновативнни методи в часовете по БЕЛ и история и 

цивилизации за повишаване мотивацията за учене – ПБО, екипна работа, 

изнесени уроци, използване на Mikrosoft Office 365 и др. 

 Взискателност към учениците за повишаване на комуникативните им 

способности, адекватни на нуждите на обществото. Осъществяване на 

ефективен учебно-възпитателен процес и постигане на езиковите, 

социокултурните и литературните компетентности по роден език.  

 Откриване и развитие на творческите заложби на учениците. Стимулиране 

участието на учениците в училищни и извънучилищни обществени и 

културни дейности, конкурси, състезания и мотивиране на стремежа към 

творческа самоизява. 
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 Възпитаване у учениците уважение към родния език, историята  и 

културата. Работа за изграждане и съхранение  на нравствените 

добродетели в национален и общочовешки план. 

 Показване на практическа приложимост на изученото учебно съдържание 

по БЕЛ НВО в 7. клас. 

 

Задачи: 

1. Повишаване квалификацията на учителите чрез посещение на курсове, 

свързани с методиката на преподаване и промените на обучението по БЕЛ. 

2. Самоусъвършенстване на преподавателите, като се следят новостите в 

специализираната литература. 

3. Ефективна комуникация между членовете на МО, споделяне на опит 

между преподавателите. 

4. Мотивиране на учениците за участие в олимпиади, конкурси и състезания. 

5. Развитие на комуникативните способности на учениците чрез участие в 

рецитали, изготвяне и защитаване на изготвени презентации, проекти. 

6. Обогатяване творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на 

нови форми и методи на обучение. 

7. Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и работа с 

различни  електронни и  книжни източници на информация.  

 

Дейности: 

Дейност Срок за 

изпълнен

ие 

Отговорни 

лица 

Контрол  Критерии за 

оценка 

Финансира

не 

 

1. Провеждане на 

учредителна 

сбирка за избор на 

председател на 

МО. Набелязване 

на целите, 

задачите и 

мероприятията за 

учебната 

2019/2020 учебна 

година. 

02.09.2019 

г. 

Членовете  от 

МО 

Председате

лят на МО 

Присъствали 

всички 

членове на МО 

 

2. Изготвяне на 

годишните 

разпределения и 

планове в 

определените 

срокове. 

 До 

13.09.2019 

г. 

Преподаватели

те от МО 

Председате

лят на МО 

Изготвени 

годишни 

разпределения 

от всички 

преподаватели 

в МО 

 

3. Подготовка и 

провеждане на 

входящо равнище.  

 

Септември 

2019 г. 

Преподаватели

те от МО 

Председате

лят на МО 

Изготвени и 

проведени 

входящите 

равнища от 

всички 

 



 

 

 

84 

преподаватели 

в МО 

4. Анализ на 

резултатите от 

входящото 

равнище и 

набелязване на 

мерки за 

преодоляване на 

констатираните 

пропуски. 

 

Октомври Преподаватели

те от МО 

Председате

лят на МО 

Направен 

анализ на 

входящото 

равнище  по 

предмети и 

набелязване на 

мерки за 

преодоляване 

на 

констатиранит

е пропуски от 

преподаватели

те в МО 

 

5. Работа с 

културни 

институции. 

Постоянен Преподаватели

те от МО 

Председате

лят на МО 

В потока на 

учебната 

година  

проведени 

мероприятия 

съвместно с 

културни 

институции  

(музей, 

библиотека, 

Дом на 

културата и 

др.)  - 

рецитали, 

посветени на 

бележити 

личности и 

дати, участия в 

празнични 

програми и др. 

 

6. Открит урок на 

тема „Употреба на 

местоименията в 

изречението и в 

текста“ в шести 

клас. 

15-20. 11. 

2019 г. 

А. Терзиев Председате

лят на МО 

Участвали 

определен 

брой ученици 

от шести клас 

и 

преподавателя

т, Атанас 

Терзиев, 

членовете на 

МО, гости 

 

7. Рецитал, 

посветен на 1-ви 

ноември – Ден на 

народните 

будители 

31.10.2019 

г. 

А. Маркова 

 

Председате

лят на МО 

Участвали 

определен 

брой ученици 

от шести клас 

и 

 



 

 

 

85 

съвместно с 

комисията по 

ККМД. 

преподавателя

т Ангелина 

Маркова  

8. „Бит и култура 

на българите през  

Възраждането в 

Неврокопска та 

епархия“ 

15 и 

16.11.2019 

г. 

А. Маркова 

Хр. Попаркова  

Председате

лят на МО  

Участвали  

ученици от  

пети и седми 

клас, 

преподаватели

те Маркова, 

Попаркова 

 

9. „Древният свят 

– вяра и култура“ 

– 

интердисциплина

рен открит урок 

по БЕЛ, история и 

цивилизации, ИТ, 

музика в 5. клас. 

 

Ноември  Т. Пашалиева 

А. Маркова 

Е. Спириева 

Председате

лят на МО 

Участвали  

учениците от  

пети клас, 

преподаватели

те Маркова, 

Пашалиева, 

Спириева. 

Присъствали 

всички 

членове на 

МО, гости    

 

10. ,,Българинът 

във 

възрожденския 

свят“ – 

интердисциплина

рен открит урок 

по БЕЛ, история и 

цивилизации, 

музика, 

изобразително 

изкуство, ИТ в 7. 

клас. 

 

Ноемвмвр

и 

Х. Попаркова 

Т. Пашалиева 

Е. Спириева, Д. 

Сърбов 

Председате

лят на МО 

Участвали  

ученици от 

седми клас, 

преподаватели

те Попаркова, 

Пашалиева, 

Спириева, 

Сърбов. 

Присъствали 

всички 

членове на 

МО, гости 

 

11. Подготовка на 

учениците за 

олимпиади, 

състезания, 

конкурси. 

 

Постоянен Преподаватели

те от МО 

Председате

лят на МО 

Участвали 

около 40 

ученици и 

преподаватели

те, които ги 

подготвят 

 

12. Участие в 

квалификационни 

семинари и 

курсове, свързани 

с новости в 

обучението по 

БЕЛ и история и 

цивилизации. 

Постоянен Директор, 

заместник-

директор по 

УД, 

преподавателит

е от МО 

Председате

лят на МО 

Участие в 

обучителни 

семинара 

 

13. Участие в 

олимпиадите по 

Според 

графика на 

Преподаватели

те от МО 

Председате

лят на МО 

Участвали 

около 40 
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БЕЛ и история и 

цивилизации. 

 

РУО 

Благоевгра

д 

ученици и 

преподаватели

те, които ги 

подготвят 

14. Литературно 

упражнение върху 

„Троица братя 

града градяха“ – 

интердисциплина

рен урок по БЕЛ и 

изобразително 

изкуство. 

Януари  А. Маркова 

Д. Сърбов 

Председате

лят на МО 

Участвали  

ученици от  

пети клас, 

преподаватели

те Маркова, 

Сърбов. 

Присъствали 

всички 

членове на 

МО, гости 

 

15. Анализ на 

резултатите от 

първия учебен 

срок и 

набелязване на 

мерки за 

подобряване на 

резултатите. 

Февруари  Преподаватели

те от МО                                                                                                        

Х. Попаркова – 

обобщение 

 

 

Заместник-

директор 

по УД, 

председате

лят на МО 

Направен 

анализ на 

резултатите от 

първия учебен 

срок по 

предмети от 

всички 

преподаватели 

в МО 

 

16. Рецитал за 

отбелязване 147 

години от 

обесването на 

Васил Левски 

съвместно с 

ККМД. 

18 

февруари 

2020 г. 

Х. Попаркова Председате

лят на МО 

Участвали 

определен 

брой ученици 

и 

преподавателя

т, който ги 

подготвя 

 

17. 142 години от 

Освобождението 

на България – 

рецитал по случай 

3 март съвместно 

с ККМД .   

03.03.2020  

г.                                                                                 

А. Терзиев Председате

лят на МО 

Участвали 

определен 

брой ученици 

и 

преподавателя

т, който ги 

подготвя 

 

18. 

Интердисциплина

рен открит урок 

на тема 

„Историческата 

действителност  и 

поведението на 

българите в 

разказа „Една 

българка“ на Иван 

Вазов. 

Април Хр. Попаркова 

Т. Пашалиева 

Д. Сърбов 

Председате

лят на МО 

Участвали  

ученици от 

седми клас, 

преподаватели

те Попаркова, 

Пашалиева, 

Спириева, 

Сърбов. 

Присъствали 

всички 

членове на 

МО, гости 
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19. „Изпитанията 

пред добрата 

душа“ – 

интегриран урок 

пети и седми клас 

 А. Маркова 

Хр. Попаркова  

Председате

лят на МО 

 

Участвали  

ученици от  

пети и седми 

клас, 

преподаватели

те Маркова, 

Попаркова 

 

20. Провеждане на 

уроци в 

библиотеката 

Постоянен Преподаватели

те от МО 

Председате

лят на МО 

Проведени  

уроци в 

библиотеката 

 

21. Подготовка и 

провеждане на 

патронния 

празник на 

училището 

съвместно с 

ККМД.   

Май  Преподаватели

те по БЕЛ и 

История и 

цивилизация 

 

Председате

лят на МО 

Участвали 

около петдесет 

ученици и 

всички 

членове на МО 

 

22. Анализ на 

резултатите от 

НВО по БЕЛ в 7. 

клас. 

Заключителна 

сбирка за 

отчитане 

дейността на МО 

по БЕЛ и история 

Юни Преподаватели

те по БЕЛ и 

История и 

цивилизация; 

обобщение – Х. 

Попаркова 

 

Заместник-

директор 

по УД, 

председате

лят на МО 

Изготвен 

анализ на 

резултатите от 

НВО от Хр. 

Попаркова. 

Присъствали 

всички 

членове на МО 

 

Забележка: 

В течение на 

учебната година 

ще бъдат 

изготвяни 

доклади, постери 

и мултимедийни 

презентации за 

исторически 

личности и 

бележити дати, 

съгласувани с 

плановете на 

ККМД, МО на 

класните 

ръководители и 

МО на учителите 

от начален етап на 

образованието,  

както следва: 

-  22 септември 

2019 г. – 111 

години от 

обявяване на 

Постоянен  Т. Пашалиева 

 

 

Председате

лят на МО 

Изготвени 

седем 

продукта, 

свързани с 

исторически 

личности и 

бележити дати 
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независимостта на 

България 

- 18 октомври 

2019 г. – 107 

години от 

освобождението 

на Неврокоп от 

османска власт 

- 1 ноември – Ден 

на народните 

будители 

- 19 февруари  - 

147 години от 

обесването на 

Васил Левски – 

Апостола на 

свободата 

- 3 март – 142 

години от 

Освобождението 

- 4 май – 117 

години от смъртта 

на Гоце Делчев 

- 24 май – Ден на 

славянската 

писменост, 

просвета и 

култура 

 

 

 

ПЛАН 

на методическо обединение по чужди езици за учебната 2019/2020 година 

 

Председател: Елена Карпатова 

Членове:  Надка Динева 

                 Валери Шехинов 

                Дафинка Попова 

Стратегии в дейността на методическото обединение: 

1. Осигуряване на равен достъп до качествено и всеобхватно обучение по чужд 

език 

2. Работа с талантливи ученици и включването им в конкурси и езикови 

състезания. 

3. Допълнителна работа в часовете за консултации и самоподготовка с 

изоставащите ученици. 

Основни приоритети: 

1. Повишаване ефективността на учебния процес по чужд език чрез задълбочено 

проучване новата учебна програма, избор на учебници и учебни помагала 
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2. Повишаване на професионалната квалификация и обогатяване на 

методическата дейност 

Цели:  

1. Осъществяване на ефективен учебен процес и постигане на чуждоезикова 

компетентност в съответствие с Държавните образователни изисквания и 

Европейската Езикова Рамка. 

2. Изграждане у учениците на стратегия за ефективно учене и повишаване 

качеството на образователно–възпитателната работа. 

3. Формиране на умения за търсене на реална връзка на знанията с практическата 

им приложимост. 

 

Задачи: 

1. Изграждане на комуникативна компетентност у учениците, позволяваща им 

пълноценно да общуват в различни ситуации на реалния живот в зависимост от 

техните познавателни, културни и бъдещи професионални потребности. 

2. Използване на интерактивни методи в учебния процес за превръщане на ученика 

в негов активен участник. 

3. Мотивиране на учениците за участие в проекти и езикови състезания 

4. Реализиране на ефективна комуникация между учителите, екипна работа и 

определяне на приоритети. 

Дейности: 

Дейност Срок за 

изпълнени

е 

Отговорни 

лица 

Контрол  Критерии за 

оценка 

Финансира

не 

 

Организиране на учебната 

работа за 2019/2020 година. 

Изготвяне на план на 

методическото обединение. 

11.09.2019 Учителите 

по чужди 

езици 

Председа

тел на 

МОЧЕ 

Директор 

Изготвен план на 

МОЧЕ. 

Присъстващи 

учители от МОЧЕ 

Не е 

необходимо 

Участие на учители по 

чужд език при разработване 

на проекти по програма 

Еразъм + KД1 и КД2 

През 

учебната 

година 

Елена 

Карпатова  

Надка 

Динева 

Председа

тел на 

МОЧЕ 

Директор 

Разработени и 

одобрени проекти 

по КД1 и КД2 

Не е 

необходимо 

Участие на учители по 

чужд език в проекти на 

портала etwinning, 

съвместно с колеги от 

други европейски страни 

През 

учебната 

година 

Елена 

Карпатова  

Надка 

Динева 

Председа

тел на 

МОЧЕ 

Директор 

Участващи  учители от 
МОЧЕ 

Не е 

необходимо 

Участие на учители по 

чужд език в 

квалификационни 

курсове. 

През 

учебната 

година 

Учителите 

по чужди 

езици 

Председа

тел на 

МОЧЕ 

Директор 

Участващи  учители от 
МОЧЕ 

Да, от 

бюджета на 

училището 

Провеждане на консултации 

и индивидуална работа с 

изоставащи и напреднали 

ученици 

През 

учебната 

година 

                                                                                                                             

Учителите 

по чужди 

езици 

Председа

тел на 

МОЧЕ 

Директор 

Тетрадки с 

информация за 

присъстващите 

ученици на 

консултации 

Не е 

необходимо 

Участия в състезания по 

чужд език 

Според 

календара 

на 

Учителите 

по чужди 

езици 

Председа

тел на 

МОЧЕ 

Директор 

Участващи ученици Платена 

такса 
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състезания

та 

Анализ на резултатите от 

входните нива 

м. 

октомври 

2019 

Учителите 

по чужди 

езици 

Председа

тел 

на МОЧЕ 

Директор 

Изготвени анализи 

по английски и 

руски език 

Карта за 

квалификационна 

дейност 

Не е 

необходимо 

Споделяне на добри 

практики по "Erasmus+ 

„Boosting employability and 

promoting cooperation with 

the world of work" семинар  

м. 

октомври 

Надка 

Динева 

Председа

тел 

на МОЧЕ 

Карта за 

квалификационна 

дейност 

Не е 

необходимо 

Открит урок по проект 

иновативно уилище на тема 

„Fun and easy English” 4 клас 

м. ноември Елена 

Карпатова 

Председа

тел на 

МОЧЕ 

Директор 

Карта за 

квалификационна 

дейност 

Не е 

необходимо 

Открит урок по проект 

иновативно уилище-  

Интердисциплинарен урок 

по английски език и 

информационни технологии 

5 клас 

м. ноември Надка 

Динева 

Председа

тел на 

МОЧЕ 

Директор 

Карта за 

квалификационна 

дейност 

Не е 

необходимо 

Семинар „Иновативни 

ресурси за училищата на 21 

век“ 

м. 

декември 

2019 

Надка 

Динева 

Председа

тел 

на МОЧЕ 

 

Карта за 

квалификационна 

дейност 

Не е 

необходимо 

Споделяне на добри 

практики. 

М. Януари Дафинка 

Попова 

Председа

тел 

на МОЧЕ 

 

Карта за 

квалификационна 

дейност 

Не е 

необходимо 

Анализ на резултатите по 

ЧЕ през първия учебен срок. 

 

м. 

февруари 

2020 

Учителите 

по чужди 

езици 

Председа

тел на 

МОЧЕ 

Директор 

Изготвени анализи 

по английски и 

руски език 

Карта за 

квалификационна 

дейност 

Не е 

необходимо 

Открит урок по проект 

иновативно уилище-  

Интердисциплинарен урок 

по английски език и 

информационни технологии 

5 клас 

м. април 

2020 

Надка 

Динева 

Председа

тел на 

МОЧЕ 

Директор 

Карта за 

квалификационна 

дейност 

Не е 

необходимо 

      

Споделяне на добри 

практики по проект „ 

Ключови фактори за 

подобряване на качетвото в 

иновативното 

училище“workshop 

м.април 

2020 

Елена 

Карпатова 

Председа

тел 

на МОЧЕ 

 

Карта за 

квалификационна 

дейност 

Не е 

необходимо 



 

 

 

91 

Отбелязване Деня на Европа м. май 2020 Учителите 

по чужди 

езици 

Председа

тел на 

МОЧЕ 

Проведени 

дейности 

Не е 

необходимо 

Анализ на резултатите на 

учениците по чужд език за 

учебната 2019/2020 година 

м.юни 2020 Учителите 

по чужди 

езици 

Председа

тел на 

МОЧЕ 

Директор 

Изготвени анализи 

по английски и 

руски език 

Карта за 

квалификационна 

дейност 

Не е 

необходимо 

 

ПЛАН 

на методическо обединение на учителите от културно-образователна област 

математика, информатика и информационни технологии, природни и обществени 

науки  

за учебната 2019/ 2020 година 

Председател: Соня Божикова 

Членове: 

1.Костадинка Пирнарева 

2.Цветанка Хаджидиманова 

3.Димитър Агов 

4.Василка Маджирова 

5.Борислава Мингова 

 

Стратегии в дейността на методическото обединение: 

1. Да повиши авторитета на образователната институция, като я направи търсена и 

конкурентоспособна. 

2. Ориентация  към постиженията на образователните политики в страната ни и тези 

на ЕС чрез повишаване квалификацията на учителите и кариерното им развитие.  

3. На преден план се извежда интелектуалното, емоционалното, социалното, 

духовно нравственото и физическото развитие и подкрепа на всеки ученик в 

съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му, 

залегнали в дейностите по постигане на заложените цели.  

4. Осигуряване на равен достъп до качествено и всеобхватно образование. 

5. Активно използване на информационните технологии в процеса на обучение, 

възпитание и социализация. 

6. Работа с талантливи деца и включването им в олимпиади, конкурси и състезания. 

7. Допълнителна работа в часовете за консултации  с изоставащите ученици. 

Основни приоритети: 

1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка на 

учителите от МО. 

2.  Създаване на трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез използване на 

разнообразни форми на преподаване.  

3.  Стимулиране на учителите към  самоподготовка, усъвършенстване, активно 

преподаване и обучение чрез обмяна на педагогически опит. 

Цели:  

1. Утвърждаване на методическото обединение като център за вътрешна 

квалификационна дейност, усъвършенстване на професионалните умения, 
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повишаване качеството на работа и усъвършенстване организацията на учебния 

процес. 

2. Реализиране на ефективна комуникация между членовете на обединението, 

екипна работа, взаимопомощ.  

3. Използване на иновационни методи в часовете за повишаване мотивацията за 

учене. 

4. Създаване на трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез използване 

на разнообразни форми на преподаване.  

5. Съобразяване на учебната работа с изискванията при НВО. 

6.  Развиване на индивидуалните способности и таланти на учениците. 

Задачи: 

1. Да се създадат условия в методическото обединение за хуманна и делова 

атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи, проблеми и 

трудности.  

2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване чрез 

обмяна на педагогически опит. 

3.  Развиване на интелектуалните способности на учениците, тяхната 

самостоятелност и индивидуалност, чрез търсене на ефективни технологии за 

учене. 

4. Да се постави ученикът в активна позиция при усвояване на учебното 

съдържание по различните дисциплини.  

5.  Да се осигури определено равнище на общообразователна и професионална 

подготовка на личността, адекватна на съвременните условия и начин на живот. 

 

Дейности: 

Дейност Срок за 

изпълнени

е 

Отговорни 

лица 

Контрол  Критерии за 

оценка 

Финансиран

е 

1. Изготвяне и 

приемане на 

план за 

работата на 

методическото 

обединение за 

настоящата 

година. 

септември Председател на 

МО, Членове на 

МО 

Директор 

Помощник 

директор 

Проведено 

заседание 

Присъстват 

всички 

преподаватели. 

Представяне на 

плана за 

одобрение от 

ПС 

 

2. Обсъждане на 

критерии за 

проверка и 

оценка на 

знанията според 

ДОС. 

октомври Председател на 

МО, Членове на 

МО 

Директор 

Помощник 

директор 

Проведено 

заседание 

Присъстват 

всички 

преподаватели 

 

3. Участие в 

курсове за 

повишаване на 

квалификацията. 

постоянен Председател на 

МО, Членове на 

МО 

Директор 

Помощник 

директор 

Председате

л на МО 

Участие на 

всички 

преподаватели 

при наличие на 

курсове 

подходящи за 
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дейността им 

като учители    
4. Използване на 

теста като метод 

за  проверка и 

оценка на 

знанията на 

учениците чрез 

входни, текущи 

и изходни 

равнища. 

постоянен Председател на 

МО, Членове на 

МО 

Директор, 

Помощник 

директор, 

Председате

л на МО 

Проведени, 

проверени и 

оценени 

тестове 

 

5. Анализиране на 

резултатите от 

входното 

равнище и 

набелязване на 

мерки за 

отстраняване на 

допуснатите 

пропуски. 

октомври Председател на 

МО, Членовете 

на МО 

Директор, 

Помощник 

директор, 

Председате

л на МО 

Заседание на 

МО и ПС 

 

6. Европейска 

седмица на 

програмирането 

октомври Преподавателит

е по ИТ 

Директор, 

Помощник 

директор, 

Председате

л на МО 

Включване на 

ученици в 

инициативата 

 

7. Инструменти за 

изчертаване и 

рисуване със 

свободна ръка 

/урок в 5 клас/ 

декември Б. Мингова Директор, 

Помощник 

директор, 

Председате

л на МО 

Проведен урок 

в присъствието 

на 

преподаватели 

от МО и 

ученици 

 

8. Часът на кода декември Преподавателит

е по ИТ 

Директор, 

Помощник 

директор, 

Председате

л на МО 

Включване на 

ученици в 

инициативата 

 

9. Международен  

ден за безопасен 

Интернет 

февруари Преподавателит

е по ИТ 

Директор, 

Помощник 

директор, 

Председате

л на МО 

Табло с 

материали за 

Международни

я ден за 

безопасен 

Интернет, 

презентация 

 

10. Подготовка и 

участие на 

ученици на 

олимпиади по 

всички учебни 

предмети. 

постоянен Преподавателит

е по предмети 

Председате

л на МО 

 

Участие на 

ученици 

  

11. Подготовка и 

участие на 
постоянен Преподавателит

е по ИТ 

Председате

л на МО 

Участие на 

ученици 
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ученици в 

състезания по 

ИТ. 

12. Анализ на 

резултатите през 

първия учебен 

срок на 

учениците по 

предмети от  

МО. 

февруари Преподавателит

е по предмети 

Председате

л на МО 

Проведено 

заседание и 

присъствие на  

всички 

преподаватели 

 

13. Хранене на 

растенията /урок 

в 5 клас/ 

април Маджирова, 

Божикова, Агов 

Председате

л на МО 

Проведен урок 

в присъствието 

на 

преподаватели 

от МО и 

ученици 

 

14. Анализ на МО 

по математика, 

природни  и 

обществени 

науки, 

информатика и 

информационни 

технологии за 

изяви на 

ученици и 

резултати от 

състезания, 

олимпиади и 

конкурси. 

април Костадинка 

Пирнарева 

 

Председате

л на МО 

Представен 

анализ на 

заседание на 

МО и ПС 

 

15. Организиране и 

провеждане на 

Национално 

състезание 

"Технологии, 

творчество, 

предриемачество

" 

май Преподавателит

е по ИТ 

Директор, 

Помощник 

директор, 

Председате

л на МО 

Проведено 

състезание. 

Участие на 

ученици 

от бюджета 

на училището 

16.  Халогенните 

елементи и 

човешкото 

здраве- урок в 7 

клас 

май Маджирова, 

Божикова, Агов 

Директор, 

Помощник 

директор, 

Председате

л на МО 

Проведен урок 

в присъствието 

на 

преподаватели 

от МО и 

ученици 

 

17. Провеждане на 

изходни 

равнища по 

всички предмети 

от МО.  Анализ 

на резултатите. 

Май, юни Преподаватели 

по предмети 

Директор, 

Помощник 

директор, 

Председате

л на МО 

Подготовка, 

провеждане и 

анализ на 

резултатите от 

изходното 

равнище от 

всички 

преподаватели 

 



 

 

 

95 

18. Анализ на 

резултатите през 

втория учебен 

срок на 

учениците по 

предмети от МО. 

юни Преподавателит

е от МО 

Председате

л на МО 

Изготвен и 

представен на 

председателя 

на МО  

 

19. Обобщен анализ 

на резултатите за 

учебната 

2019/2020г. 

юни Председател на 

МО 

Директор, 

Помощник 

директор 

Изготвен и 

представен 

анализ на 

заседание на 

ПС  

 

20. Отчет за 

дейността на МО 

през учебната 

2019/2020 г. 

юни Председател на 

МО 

Директор, 

Помощник 

директор 

Изготвен и 

представен 

отчет на 

заседание на 

ПС  

 

 

 

           ПЛАН 

на методическо обединение изкуства и спорт за учебната 2019/2020 година 

Председател: Иван Николов 

Членове: Елена Спириева 

                Димитър Сърбов 

                Бойко Грошков 

                Димитър Агов 

                Ангелина Маркова 

                Христина Попаркова 

Стратегии в дейността на методическото обединение: 

1. Повишаване качеството на обучението и постигането на добра подготовка 

по всички предмети от художествено – естетическия цикъл . 

2. Повишаване на квалификацията на учителите и усъвършенстване методите 

на преподаване чрез използване на технически средства и ИКТ. 

 

Цели:  

1. Формиране  на естетическия вкус и физическата култура на подрастващите 

, като компоненти за цялостното образование на учениците . 

2. Развиване  на умения за търсене на реални връзки на  знанията с 

практическата им приложимост. 

 

Задачи: 

1. Включване на ученици в конкурси, изложби и концерти, с цел формиране 

на естетически вкус.  

2. Участие на ученици в спортни дейности за формиране и поддържане на 

физическа култура.  

3. Изграждане на умения за работа с различни материали и прилагането им 

в реалния живот. 
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4. Мотивиране на учениците за активно участие в образователно-

възпитателния процес. 

Дейности: 

 

Дейност Срок за 

изпълнен

ие 

Отговорни 

лица 

Контрол  Критери

и за 

оценка 

Финансира

не 

 

1.Организацион

на сбирка на 

методическото 

обединение. 

Избор на 

председател  на 

обединението. 

Обсъждане 

плана за работа 

на 

обединението 

за 

предстоящата 

учебна година. 

 

       м. 

септември 

И.Николов Председат

ел на МО 

 

Присъств

ат всички 

членове 

на МО 

 

2.Оказване на 

методическа и 

педагогическа 

помощ на  

колеги 

м. 

октомври 

преподаватели

те от МО 

Председат

ел на МО 

Участват 

всички 

членове 

на МО 

 

3. Запознаване 

и разучаване с 

членовете на 

МО Дунавско 

хоро,  и 

затвърждаване 

на пайдушка 

тройка, 

свищовско 

хоро, право 

тракийско 

хоро, тракийска 

ръченица и 

малешевско 

хоро с цел 

обучаване на 

четвърти, пети, 

шести и седми 

клас  по новата 

учебна 

програма по 

ФВС. 

м.декемвр

и 

Е.Спириева Председат

ел на МО 

Присъств

ат  

всички 

членове 

на МО 
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4. Ролята на 

хандбалната 

игра за 

развитие на 

физическата 

култура  на 

децата в 

училище – 

открит урок в  6 

клас. 

м. април И.Николов 

 

Председат

ел на МО 

Присъств

ат всички 

членове 

на МО 

 

5. Човешка 

глава-форми и 

пропорции – 

открит урок в 6 

клас. 

м.април Д. Сърбов Председат

ел на МО 

Присъств

ат всички 

членове 

на МО 

 

6.Повишаване 

на физическата 

култура и 

физическата 

дееспособност 

в часовете по 

лека атлетика - 

открит урок в 5 

клас. 

м.май Б.Грошков Председат

ел на МО 

Присъств

ат всички 

членове 

на МО 

 

7.Подготовка 

на учениците за 

участие в 

календарни и 

училищни 

празници. 

м.май преподаватели

те по 

предмети 

Председат

ел на МО 

Присъств

ат всички 

членове 

на МО 

 

8.Заключителна 

сбирка за 

отчитане 

дейността на 

МО. 

М.юни преподаватели

те по 

предмети 

Председат

ел на МО 

Присъств

ат всички 

членове 

на МО 

 

 

                                                                              

 

План на методическо обединение на класните ръководители 

през учебната 2019/2020 година 

 

Председател: Цветанка Хаджидиманова 

Членове: 

Iа клас- Невена Гушкова 

Iб клас - Антония Григорова 

Iв клас- Лина Панделиева 

 

IIа клас- Янка Терзиева 
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IIб клас- Веселка  Сърбакова 

IIв клас- Мария Дарева 

IIг клас- Марияна Рускова 

  

IIIа клас- Силва Тричкова 

IIIб клас- Миглена Буцева 

IIIв клас- Оля Трайкова 

IIIг клас- Мария Менова 

 

IVа  клас – Лина Петкова  

IVб клас – Алтънка Давидова 

IVв клас – Стойна Москова 

IVг клас – Величка Чевгънова 

 

Vа клас-Надка Динева  

Vб клас-Цветанка Хаджидиманова 

Vв клас- Василка Маджирова 

 

 

VIа клас – Елена Спириева    

VIб клас – Костадинка Пирнарева   

VIв клас – Теодора Пашалиева 

 

VIIа клас – Димитър Агов    

VIIб клас-Соня Божикова    

VIIв клас – Христина Попаркова   

 

Стратегии в дейността на методическото обединение: 

1. Утвърждаване на методическото обединение като център на 

вътрешноквалификационна дейност. 

2. Усъвършенстване на професионалните умения и развитие на професионалните 

нагласи и ценности. 

Основни приоритети: 

   1. Създаване на предпоставки за водене на активен диалог между учители, ученици и 

родители-атмосфера на сътрудничество и толерантност. 

   2. Активно участие в затвърдяване и издигане престижа на училището, като се 

включва във всички училищни прояви. 

  

Цели: 

  1.  Да се стимулират класните ръководители към самоподготовка и усъвършенстване, 

чрез обмяна на педагогически опит.     

   2. Ангажиране на родители и ученици за реализиране на мероприятия, залегнали в 

плана на класа-съвместни проекти. 

 

    

  Задачи:     
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   1. Да се продължат традициите на откритост и гласност при постигане на успехи и 

неуспехи, трудности и проблеми. 

   2. Поддържане на постоянни контакти между класните ръководители с оглед 

усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите. 

 

 Дейности:  

 

Дейност Срок на 

изпълнен

ие 

Отговорни 

лица 

Контрол Критер

ии за 

оцен-ка 

Финанси

ране 

1. Изготвяне   планове 

на класните 

ръководители, 

съобразени със 

спецификата на всяка 

паралелка.                         

септември 

2019 г. 

класните 

ръководите

ли 

Зам. 

директор  

по УД 

 не се 

изисква 

2.Изготвяне на 

правилник на класа 

септември 

2019 г. 

класните 

ръководите

ли 

Зам. 

директор 

по УД 

 не се 

изисква 

3. Запознаване с 

училищния правилник, 

графиците   и 

отговорностите на 

дежурните учители и 

ученици. 

 

септември 

2019 г. 

класните 

ръководите

ли 

Зам. 

директор 

по УД 

 не се 

изисква 

4. Естетизиране на 

класните стаи. 

 

постоянен кл. 

ръководите

ли и уч. 

съвети 

  не се 

изисква 

5.Родитело-учителски 

срещи – учредяване на  

активи за 

осъществяване на 

съвместна 

възпитателна дейност. 

 

1 клас-

04.09.2019г. 

5 клас-

04.09.2019г. 

класните 

ръководите

ли на 1 и 5 

клас 

Зам. 

директор 

по УД 

 не се 

изисква 

6.Провеждане на 

родитело-учителски 

срещи  

Два пъти 

годишно 

класните 

ръководите

ли 

Зам. 

директор 

по УД 

 не се 

изисква 

7.  Оказване на помощ 

и съдействие на 

новопостъпилите 

членове на МО и с 

кратък педагогически 

стаж. 

постоянен председате

лят на МО 

 

Зам. 

директор 

по УД 

 не се 

изисква 
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8. Осъществяване 

сътрудничество с 

основните социални 

фактори: семейство, 

културни институции, 

сдружения, фондации, 

производствени 

предприятия, научни 

звена, други 

институции и 

организации, имащи 

отношение към 

младите хора. 

 

постоянен 

 

кл. 

ръководите

ли 

Зам. 

директор 

по УД 

 не се 

изисква 

9. В часа на класа да се 

разискват теми, 

свързани с 

екологичното 

възпитание на 

учениците, с 

природосъобразно 

поведение и начин на 

живот. Привличане на 

родители като лектори. 

 

съобразен с 

плановете 

за часа на 

класа на 

всяка 

паралелка 

 кл. 

ръководите

ли и уч. 

съвети 

Зам. 

директор 

по УД 

 не се 

изисква 

10.В часа за 

консултиране на 

родители и ученици и 

водене на училищна 

документация 

учителите да 

провеждат 

индивидуални 

консултации с 

родителите за успеха, 

дисциплината и 

цялостното развитие на 

ученика по 

предварителен график. 

 

постоянен 

 

класните 

ръководите

ли 

Зам. 

директор 

по УД 

 не се 

изисква 

11. Организиране на 

излети, екскурзии и 

спортни състезания по 

паралелки съвместно и 

с  родители. 

 

съобразен с 

плановете 

на 

училището 

и 

паралелките 

и с график 

класните 

ръководите

ли и 

учители по 

ФВС 

Зам. 

директор 

по УД 

 не се 

изисква 
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на учебното 

време 

12. Откриване на деца 

с изявени наклонности 

в дадена област на 

науката, изкуството 

или спорта и създаване 

на условия за тяхното 

развитие и реализация-

участия в конкурси, 

олимпиади, състезания 

и концерти. 

 

 

постоянен 

 

 

кл. 

ръководите

ли, 

учители и 

пед. 

съветник  

 

 

   

не се 

изисква 

13. 

Вътрешноквалифика

ционна дейност на 

методическото 

обединение:- 

„Преминаване през 

кръстовище при 

хлъзгав път, пътни 

знаци и оказване на 

долекарска помощ“ 

 -„Форми и методи на 

работа на класните 

ръководители“  

-„Създаване на учебно 

съдържание с добавена 

реалност 

(АR) с помощта на 

онлайн инструмент 

Smart Create AR“ 

-„Отбелязване на 

годишнина от 

обесването на Васил 

Левски“ 

 

-„ Да бъдем 

толерантни в игрите. 

Отбелязване Деня на 

търпението“ 

 

 

 

-„Иновативни подходи 

и добри практики на 

 

 

 

 

 

октомври 

2019 г. 

 

 

 

ноември 

2019 г. 

 

януари- 

2020г. 

 

 

 

 

февруари 

2020 г. 

 

 

 

Март 

2020г. 

 

 

 

 

 

Март  

2020г. 

 

Хаджидим

анова и 

класните 

ръководите

ли на пети 

клас 

 

Менова и 

класните 

ръководите

ли на трети 

клас 

Рускова и 

Сърбакова, 

Гушкова и  

кл.ръковод

ители на 

втори клас 

Давидова и 

класните 

ръководите

ли на 

четвърти 

клас 

Панделиев

а и 

класните 

ръководите

ли на 

първи клас 

Пашалиева 

и класните 

 

 

председате

л на МО 

 

 

 

 

 

председате

л на МО 

 

 

 

 

 

 

председате

л на МО 

 

 

 

 

 

председате

л на МО 

 

 

 

 

 

Председате

л на МО 

  

 

 

 

 

 

не се 

изисква 
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учителите и учениците 

в I ОУ 

-„ Завършвам седми 

клас , а сега накъде?“ 

 

 

Април 

2020г. 

ръководите

ли на 

шести клас 

Божикова 

и класните 

ръководите

ли на 

седми клас 

 

Председате

л на МО 

 

председате

л на МО 

14. Професионално 

ориентиране. 

- Запознаване на 

класните ръководители 

с условията за прием 

след VII клас. 

-Среща с 

представителите на 

средните училища. 

-Среща с 

представителите на 

ПБЗН и МВР 

 

 

 

април  

2020 г. 

 

 

Май 

 2020 г. 

 

Май-юни 

2020г. 

кл. 

ръководите

ли на VII 

клас 

 

кл. 

ръководите

ли на VII 

клас 

кл. 

ръководите

ли на VII 

клас 

председате

л на МО 

 

 

 

 

председате

л на МО 

 

 

председате

л на МО 

 

  

 

не се 

изиск-ва 

15. Отчет на 

дейностите през 

учебната година. Нови 

идеи за по-ефективна 

реализация на целите 

на обединението. 

юни 2020 г. 

 

председате

лят на МО 

и пед. 

съветник 

      

 

Директора 

на 

училището 

 не се 

изисква 

 

 
 ПЛАН за работа на Методическо обединение  на учителите в ЦОУД 

през учебната 2019/2020 година 

Председател: Петрана Пицева 

Членове: Катя Цирова  

                Ани Разманова 

                Янка Лазарова  

                Илия Динев 

                Гергана Вълчева  

                Антоанета Киневирска 

      Мария Икономова 

      Катерина Головодов 

                Елвира Караманова                                                  

I.  СТРАТЕГИИ  В ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ 

      

      1.  Осигуряване на достъпно, всеобхватно и качествено образование на учениците в 

целодневната организация на учебния ден; 
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      2.  Обогатяване на материалната база в посока на използване на новите технологии 

в целодневната организация на учебния ден; 

      3.  Усъвършенстване работата с изоставащите и талантливите ученици в групите; 

      4.  Активно взаимодействие с родителите; 

      5.  Акцент върху активната позиция на ученика в групата; 

      6.  Да поставим детето в центъра и да съобразим всички образователни и 

възпитателни въздействия с неговата личност; 

      7.  Личностното развитие на учениците да бъде постигнато чрез по-добро качество 

на самоподготовката, засилване на естетическото възпитание и отношение към 

природата;                            

      8.  Да спортуват активно. 

 

II. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ: 

     

1. Училището – желано място за ученика; 

     2.  Образованието – съобразено с възрастовите и индивидуалните особености на   

всеки ученик; 

3. Развитие на заниманията по интереси и извънкласната  дейност на учениците; 

     4.  Създаване на условия за превенция на агресията на учениците; 

     5.  Приобщаване на родителската общност за активно участие в решаването на 

училищните проблеми. 

 

III. ЦЕЛИ : 

1. Повишаване качеството на образователния  процес чрез насърчаване развитието 

на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, 

необходими на учениците в съвременното общество при зачитане интересите, 

съобразно възможностите и възрастовите им особености;   

2. Създаване на предпоставки за общуване и опознаване между учениците от 

различни социални, етнически и културни общности чрез специално подбрани 

дейности, включени в целодневната организация на учебния  ден; 

3. Повишаване на педагогическата и методическата подготовка и създаване на 

мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите в ЦОУД; 

4. Създаване на възможности за 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. 

IV.   ЗАДАЧИ: 

1.   Опазване здравето и живота на учениците; 

2.   Създаване на трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез  

       разнообразни форми на работа за надграждане на знания в               

       съответствие с новите образователни изисквания; 

3.   Усвояване минимума знания и умения по учебните предмети от всеки ученик    

съобразно индивидуалния  му темп на развитие; 

4.   Осигуряване подходяща среда, даваща възможност за формиране на     

      социално адекватно поведение у учениците. 
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            Дейности Срок за 

изпълнен

ие 

Отговорни 

лица 

Контрол Критерии за 

оценка 

Финанси

ране 

Провеждане на заседание  на МО  

на учителите в ЦОУД  за  избор на 

председател. 

Протокол. 

02.09 Антоанета 

Киневирск

а 

 

Директор 

 

Изпълнение на 

дейността 

Не се 

изисква  

 

Изготвяне на годишна учебна 

програма за целодневна 

организация на учебния ден.  

10.09. 

 

Всички 

учители в 

ЦОУД 

Директор 

 

Изпълнение на 

дейността 

Не се 

изисква 

 

Разработване на план за дейността 

на МО. 

04.09. Всички 

учители в 

ЦОУД 

Директор 

 

Изпълнение на 

дейността 

Не се 

изисква 

Подготвяне на дейности по 

самоподготовка, занимания по 

интереси и организиран отдих и 

физическа активност. 

10.09. 

 

Всички 

учители в 

ЦОУД 

Директор 

 

 

Изпълнение на 

дейността 

 

Не се 

изисква 

 

Повишаване компетентностите на 

учителите от ЦОУД за 

организиране извънурочната 

дейност. 

Вътрешноучилищна 

квалификация. 

ноември Елвира 

Караманов

а 

Директор Изпълнение на 

дейността 

Не се 

изисква 

Припокриване на изискванията на 

учителите в ЦОУД с тези на 

преподавателите по всички учебни 

предмети за овладяване и 

надграждане на учебното 

съдържание в целодневната 

организация на учебния ден. 

постоянен 

 

 

 

 

Учители в 

ЦОУД 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

Изпълнение на 

дейността 

Не се 

изисква 

 

 

 

Открито занятие в ЦОУД – 1 клас декември Катерина 

Головодова 

Директор 

 

Изпълнение на 

дейността 

Не се 

изисква 

Включване в инициативи, 

организирани от училището. 

постоянен Учители в 

ЦОУД 

Директор 

 

Изпълнение на 

дейността 

Не се 

изисква 

Украса на класните стаи и 

празнично отбелязване на Коледа. 

10.12. Учители в 

ЦОУД, 

ученици и 

родители 

Директор 

 

Изпълнение на 

дейността  

Не се 

изисква 

Анализиране на резултатите, 

отчитане на слабости, успехи  и 

пропуските на всеки ученик от 

групата и набелязване на 

необходимите мерки за 

подпомагане на отстраняването 

им. 

в края на 

първи 

учебен 

срок 

Учители в 

ЦОУД 

 

 

Директор 

 

Изпълнение на 

дейността  

 

Не се 

изисква 

 

Анализ и отчитане на резултатите 

от първия учебен срок на ПС. 

Обобщен вариант. 

дата за 

ПС 

 Директор 

 

Изпълнение на 

дейността  

Не се 

изисква 
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ГОДИШЕН ПЛАН  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЛОГОПЕДА 

2019/2020 учебна година 

I. Предмет 

Заразни и простудни заболявания 

Беседа от медицинско лице. 

Вътрешноучилищна 

квалификация. 

ноември Антоанета 

Киневирск

а 

Директор 

 

Изпълнение на 

дейността  

Не се 

изисква 

Открито занятие в ЦОУД – 5 клас януари Янка 

Лазарова 

Директор Изпълнение на 

дейността 

Не се 

изисква 

Открито занятие в ЦОУД – 4 клас 

 

 

февруари Мария 

Икономова 

Директор 

 

Изпълнение на 

дейността 

Не се 

изисква 

Споделяне на добри практики по 

програма Erasmus + 

февруари Гергана 

Вълчева 

Невена 

Гушкова 

Марияна 

Рускова 

Директор Изпълнение на 

дейността 

Не се 

изисква 

Бинарен урок в ЦОУД – 2 – 6 клас 

Рисуване върху камък. Древните 

каменни надписи 

/История и цивилизация и 

Занимания по интереси/ 

март Гергана 

Вълчева 

Теодора 

Пашалиева          

 

Директор 

 

Изпълнение на 

дейността 

Не се 

изисква 

Открито занятие в ЦОУД – 3 клас април Ани 

Разманова 

Петрана 

Пицева 

Директор Изпълнение на 

дейността 

Не се 

изисква 

Открит урок в ЦОУД – 1 клас април Елвира 

Караманов

а 

Антоанета 

Киневирск

а 

Директор Изпълнение на 

дейността 

Не се 

изисква 

Открито занятие в ЦОУД – 4 клас  

май 

Илия 

Динев 

Директор 

 

Изпълнение на 

дейността 

Не се 

изисква 

Анализиране на резултатите, 

отчитане на слабости, успехи и 

пропуски на всеки ученик от 

групата през годината. 

юни Всички 

учители в 

ЦОУД 

Директор 

 

Изпълнение на 

дейността  

Не се 

изисква 

 

 

Отчет за работата на МО през 

учебната 2019/ 2020 година на ПС.   

Протокол. 

дата за 

ПС 

Председате

лят на МО 

на ЦОУД 

Директор 

 

Изпълнение на 

дейността 

Не се 

изисква 
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Предмет на дейност на логопедичния кабинет в Първо основно училище „Св. Св. 

Кирил и Методий“ са диагностиката, рехабилитацията и корекцията на 

артикулационните нарушения, нарушенията на темпа и ритъма на речта, езиковите 

нарушения и нарушенията на четенето и писането при учениците. 

II. Цели  

Целта на логопедичната терапия е преодоляването на езиково- говорните 

нарушения и нарушенията на четенето и писането. Логопедичната терапия е различна 

при всеки отделен случай. Тя е съобразена както с типа нарушение и неговата степен на 

тежест, така и с индивидуалните темпове на усвояване и развитие на учениците. 

Своевременно организираната и проведена логопедична работа гарантира 

преодоляването на първичното езиково недоразвитие или нарушение и съпътстващите 

дефицити в развитието на познавателните процеси, а също така и на личностното 

развитие на детето. Правилното усвояване на устната реч е превантивна мярка за 

овладяване на процесите на четене и писане. 

Преодоляването на логопедичния проблем е продължителен процес, при който са 

необходими многократни повторения на придобитите навици и умения, за да могат да 

останат трайни и да изместят погрешните модели на говорно поведение. Екипната работа 

дете, логопед, семейство- е единствения начин за постигане на висока ефективност на 

корекционния процес. 

III. Задачи   

 

1. Диагностика на комуникативните, езиковите  нарушения нарушенията на 

четенето и писането при учениците. 

2. Изготвяне на терапевтични програми за всеки ученик, нуждаещ се от 

логопедична терапия. 

3. Логопедична терапия. 

   IV.  Дейности 

1. Обследване на учениците 

1.1. Проследяване езиковото развитие на учениците посещавали логопедичен кабинет 

през предходната учебна година. 

Срок: 20.09.2019 г. 

Отговорник: логопед 

2. Диагностициране на учениците от 1-ви клас, нуждаещи се от логопедична помощ. 

Срок: 20.09.2019 г.  

Отговорник: логопед 

3. Снемане на подробен речеви статус и попълване на речеви карти за всеки ученик. 

Срок: 25.10.2019 г. 

Отговорник: логопед 

4. Провеждане на диагностика и оценяване на образователните потребности на 

учениците нa допълнителна подкрепа. 

4.1. Изготвяне на доклади за установяване входното равнище на учениците на 

допълнителна подкрепа. 

4.2. Изготвяне на План за подкрепа за всеки идентифициран към началото на учебната 

година ученик. 

Срок: 11.10.2019 г. 

Отг. Логопед, Екип за подкрепа на личностното развитие 
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5. Изготвяне на седмичен график за индивидуалната работа на учениците. 

Срок: 30.09.2019 г. 

Отговорник: Логопед 

6. Семинар на тема „Заекване. Как да помогнем на заекващото дете.“ 

Срок: м. ноември 2019 г. 

Отговорник: логопед 

7. Изготвяне на индивидуален план на корекционно-възпитателната работа според 

нуждите от логопедична помощ. 

Срок: постоянен 

Отговорник: логопед 

9. Семинар на тема: „Специфични трудности в обучението – дислексия, дисграфия, 

дискалкулия“ 

Срок: м. февруари 

Отговорник: логопед 

8. Отчитане на резултати 

8.1. Отчитане дейността и развитието на логопедичната група през 1-ви учебен срок на 

учебната година. 

8.2. Оценяване на динамиката в развитието на комуникативните възможности на 

учениците със специални образователни потребности, обучаващи се по индивидуална 

образователна програма. 

Срок: 04.02. 2020 г. 

Отговорник: логопед 

8.3. Отчитане на дейността и развитието на логопедичната група през 2-ри  учебен срок на 

учебната година. 

8.4. Отчитане на резултатите от изпълнението на Плановете за подкрепа на учениците от 

прогимназиален етап на образование.  

Срок: 16.06.2020 г. /на учениците от начален етап/ 

02.07.2020г. /на ученици от прогимназиален етап/ 

Отговорник: логопед 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТНИК ЗА 

УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА 
 

ЦЕЛИ: 

1. Осигуряване на възможности за развитие и пълноценно участие на учениците 

във всички аспекти на живота в училищната общност на Първо ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“ – гр. Гоце Делчев; 

2. Осигуряване на съдействие и подкрепа за интелектуално, емоционално, 

социално и духовно-нравствено развитие на всеки ученик в съответствие с 

възрастта, потребностите, способностите и интересите му; 

3. Подпомагане осъществяването на процеса на приобщаващото образование; 

4. Подпомагане процеса на придобиване на компетентности, необходими за 

успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот 

на подрастващите в съвременните общности; 

5. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене; 
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6. Подпомагане на психичното развитие на учениците в Първо ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“ – гр. Гоце Делчев; 

7. Осигуряване на подкрепа на учениците и педагогическите специалисти в 

Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Гоце Делчев при изграждане на 

благоприятна психологическа среда и условия за осъществяване на 

образователния процес; 

8. Подпомагане на педагогическите специалисти в Първо ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ – гр. Гоце Делчев при осъществяване на основните дейности на 

образователния процес; 

9. Повишаване качеството на образованието на учениците в  Първо ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“ – гр. Гоце Делчев. 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1. Наблюдение, оценяване и подкрепа на психичното здраве и развитие на 

децата и учениците, подкрепа за разбиране на влиянието на 

психичноздравните проблеми върху обучението и участие в преодоляването 

им, участие в изграждането на училищната политика за закрила на детето и 

за превенция на тормоза и насилието между учениците, активно участие в 

изграждането на позитивен психологически климат в образователната среда, 

подкрепа в създаването на училищна култура на ценене на различията, 

толерантност, сътрудничество и взаимопомощ. 

2. Да работи в екип с учителите и другите педагогически специалисти за целите 

на оценката на потребностите на децата и учениците за предоставяне на 

общата подкрепа, като подпомагат и координират дейността на екипа; 

3. Да участва в екип с учителите, другите специалисти и родителите за целите 

на разпознаването на децата и учениците, които имат нужда от допълнителна 

подкрепа, като организират и координират дейността на екипа; 

4. Да участва в извършването на оценката на потребностите и функционирането 

на детето или на ученика в училище с прогноза и насоки за личностното му 

развитие; 

5. Да разширява възможностите за подкрепа на децата и учениците в процеса на 

възпитание, обучение и социализация; 

6. Да взаимодейства активно с родителите, като насърчават участието им в 

създаването на училищни политики и определянето на потребностите на 

децата и учениците; 

7. Да извършва ранно оценяване на развитието на детето съгласно държавния 

образователен стандарт за приобщаващото образование и  превенция на 

обучителни трудности чрез прилагане на програми за развитие на децата 

съгласно държавния образователен стандарт за приобщаващото образование; 

8. Да осъществява дейности по превенция на зависимостите,  насилието и 

тормоза, като разпознава различните им проявления и форми, оценява 

поведенческите прояви на децата и учениците в училище, като предлага и 

прилага форми на въздействие и дейности за мотивация за преодоляване на 

проблемното поведение на деца и ученици; 

9. Да взаимодейства с родители, учители и с другите педагогически 

специалисти, като консултира и предлага възможни решения за справяне с 

даден проблем или за вземане на решение по конкретен случай; 

10.  Да осъществява индивидуално консултиране, работа по конкретен случай, 

групова работа по определен проблем, кризисна интервенция, превенция на 

психичноздравни проблеми и други форми на подкрепа; 
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11.  Да организира срещи с другите педагогически специалисти и медицинското 

лице в училището, да участва в обсъждане на методите на работа, в 

консултирането и в даване на препоръки. 

ДЕЙНОСТИ: 

І. ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ: 

1. Диагностично проучване на училищната и психичната готовност на 

новопостъпилите ученици. 

2. Извършване на оценка на индивидуалните потребности на учениците със 

СОП; 

3. Провеждане на индивидуална диагностика и оценка на потребностите на 

ученици със затруднения в училищната адаптация; 

4. Проучване, идентификация, диагностика и оценка на потребностите на децата 

в риск, в неравностойно социално положение и с хронични заболявания; 

5. Наблюдение на адаптацията на новопостъпилите ученици и интервенция при 

необходимост от подкрепа; 

6. Проучване и диагностика на ученици, застрашени от ранно напускане на 

училище; 

7. Диагностика на ученици с девиантно поведение и асоциални прояви; 

8. Провеждане на анкети по Механизма за противодействие на тормоза между 

учениците в училище; 

9. Провеждане на анкети и прилагане на въпросници при необходимост по 

желание на класните ръководители. 

 

ІІ. КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ С УЧЕНИЦИ: 

1. Индивидуално и групово консултиране на ученици по проблеми свързани с 

функционирането в училищна и семейна среда и затруднения в личностното 

функциониране и реализация; 

2. Индивидуално и групово консултиране на ученици със затруднения в 

училищната адаптация; 

3. Индивидуално и групово консултиране на ученици с цел повишаване на 

мотивацията за учене и активността в участието в образователния процес, 

както и за преодоляване на проблемно поведение; 

4. Индивидуално и групово консултиране на ученици застрашени от ранно 

напускане на училище. 

5. Индивидуално консултиране на ученици със специални образователни 

потребности – социализация и интеграция в училището, класа и  училищната 

общност; 

6. Провеждане на тренинги за социални умения в класове със затруднения в 

междуличностните взаимоотношения и интеракции с учители; 

7. Посредничество при конфликтни ситуации; 

8. Консултативна работа за формиране на мотивация за продължаване на 

образованието; 
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9. Осъществяване на превантивни дейности, по проблеми свързани с рискове за 

здравето на учениците, превенция на зависимости, инфекции предавани по 

полов път. 

 

ІІІ. КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ С РОДИТЕЛИ: 

1. Индивидуално консултиране на родители на ученици по проблеми, свързани 

с трудности във взаимоотношенията в семейството; 

2. Индивидуално консултиране на родители на ученици по проблеми, свързани 

с трудности във взаимоотношенията в училище; 

3. Индивидуално консултиране на родители на ученици по въпроси, свързани с 

етапите на детското развитие и проблемите, които ги съпътстват; 

4. Индивидуално консултиране на родители на ученици с девиантно или 

рисково поведение; 

5. Консултиране на родители на ученици със социално-битови проблеми и 

неблагоприятни условия на живот в семейството; 

6. Индивидуално консултиране на родители на ученици със специални 

образователни потребности по проблеми, свързани с развитието и 

индивидуалните особености на техните деца; 

7. Индивидуално консултиране на родители на ученици застрашени от ранно 

отпадане от сферата на образованието; 

8. Консултиране на родители на ученици във връзка с професионалната 

ориентация, личностния избор и интереси на техните деца. 

 

ІV. СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ И КОНСУЛТАЦИИ С УЧИТЕЛИ: 

1. Консултиране и подпомагане на учителите при предоставяне на обща и 

допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците; 

2. Консултиране на учители по проблеми на детското развитие и интеракции в 

училищната среда; 

3. Консултиране, информиране и подкрепа при осъществяване дейността на 

класните ръководители; 

4. Съвместно планиране с учителите на диагностични проучвания, оценка на 

индивидуалните потребности и корекционната работа с ученици, класове и 

родители; 

5. Провеждане на обучения на педагогическия колектив по теми, свързани с 

актуалните потребности в хода на осъществяване на образователния процес; 

6. Консултиране на учители по проблеми свързани с обучението на деца със 

специални образователни потребности. 

V. ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ: 

1. Подпомагане работата на Ученическия съвет; 

2. Участие в доброволчески клуб „Подай ръка“ при Първо основно училище 

„Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев. 

 

VІ. ИЗВЪНКЛАСНА И ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ: 
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1. Координиране на дейности и сътрудничество с ръководителите на групи и 

занимания по интереси при включване и ангажиране на ученици с проблемно 

поведение; 

2. Участие и взаимодействие с училищния координационен съвет по прилагане 

на Механизма за противодействие на тормоза между учениците в училище и 

превенция на противообществените прояви; участие и взаимодействие с 

екипа за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст. 

3. Участие в проекти; 

4. Взаимодействие и сътрудничество с извънучилищни институции, държавни 

и общински организации и центрове, осъществяващи дейности за личностна 

подкрепа и за развитие на учениците. 

 
 

 

ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 

НА УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА В ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  

„СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“  

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

I. АНАЛИЗ 

Училищните библиотеки са съчетание между традиционна библиотека или 

библиотечно-информационен център, който да създава и предоставя подходяща среда 

за интелектуалното, емоционалното и социалното съзряване на своите читатели, както 

и да предоставя необходимите за тази цел информационни ресурси.Училищната 

библиотека е най-достъпният за децата източник, където те могат да получат нужната 

им информация. Важна задача е осигуряването на подходящи информационни ресурси, 

защото те трябва да могат да се ориентират в информационните потоци, а училищната 

библиотека е не само място, където се събират книги, а и място за социална 

комуникация, където децата се срещат и общуват помежду си. Ключът за повишаване 

на грамотността на нацията е ЧЕТЕНЕТО. Колкото повече учениците четат за 

удоволствие, толкова по-високи са техните постижения в училище, толкова по-успешно 

изявяват и реализират своя потенциал и таланти. 

II. ЦЕЛИ 

1. Основните цели в работата и дейността на библиотеката са насърчаване и 

повишаване на грамотността при учениците. 

2. Създаване на благоприятна среда за четене  

3. Приобщаване на все по-голям брой ученици към четенето и насърчаване на 

тяхното активно участие в този процес. 

III. ЗАДАЧИ 

1. Популяризирането на четенето на художествена, научно-популярна и 

научна литература чрез използването на фонда на училищната библиотека и участието в 

различни извънкласни дейности, посветени на четенето. 

2. Осигуряване на учениците в училище на бърз и лесен достъп до книгите 

чрез библиотечния фонд. 

3. Организиране на дарителски кампании сред ученици, учители и родители 

за обогатяване на училищния библиотечен фонд. 

4. Възпитаване у учениците на траен интерес към четенето. 

I. ДЕЙНОСТИ 
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1. Работа на библиотеката по график – обслужване на желаещите да вземат 

или върнат книги, ползване на читалня. 

2. „Моята първа среща с книгите в библиотеката“ – организирано посещение 

на децата от начален етап по класове в библиотеката с цел запознаване с книжния фонд 

и организацията на работа. 

3. Инициативи, свързани с Националния ден на четенето и седмицата на 

детската книга и изкуствата за деца през месеците март и април. 

4. Верижно четене „Четящо влакче“ – деца от начален курс четат приказки на 

деца от предучилищната група. 

5. Състезания за най-бърз четец и най-сладкодумен разказвач на приказки. 

6.  „Да върнем децата при книгите“ – инициатива за даряване на книги на 

библиотеката от учители и родители с цел обогатяване на библиотечния фонд. 

7. Определяне на най-четената книга при учениците от начален и 

прогимназиален етап. 

 

П Р А В И Л А 

ЗА РАБОТА НА БИБЛИОТЕКАТА 

НА IОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
1. В библиотеката се пази тишина или се разговаря тихо. 

2. Книгите се вземат за максимален срок от 20 дни срещу подпис в 

библиотечния картон на ученика. 

3. Книгите се ползват внимателно при четене. Когато книгата е повредена 

или изгубена, се закупува същата нова.  

4. Не се разрешава вземането и ползването едновременно на повече от 2 

книги от един читател. 

5. Енциклопедиите, както и други скъпоструващи единични екземпляри на 

книги се ползват само в библиотеката и не могат да бъдат взимани за домашен прочит. 

6. В края на учебната година всички взети от учениците книги се връщат 

преди раздаване на ученическите книжки и свидетелствата за завършен клас. 

7. Закупените или дарени нови книги се вписват в инвентарната книга на 

библиотеката. 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА 
понеделник до  петък 

от 0800 до 1200 часа 

от 1300 до 1700 часа 

 

П Л А Н 

за контролната дейност 

на заместник-директора по учебна дейност за учебната 2019/2020 г. 

 

   І. ЦЕЛ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

    Осигуряване на условия в училището за осъществяване на държавната политика в 

областта на образованието, спазване изискванията на МОН за организация на процеса на 

обучение, възпитание и социализация - изпълнението на ЗПУО, ДОС, Правилника за 

дейността на училището и други нормативни документи или документи, приети от 

Педагогическия съвет. Участие в процеса на подобряване на качеството на предлаганото 

от училището образование и постигане на максимално добро съответствие с държавните 

образователни изисквания. 

II. ЗАДАЧИ 
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    Осъществяване на действен и ефективен превантивен контрол, с оглед ограничаването 

на пропуски и нарушения. 

    Използване на разнообразни методи, форми и средства за контрол за осигуряване на 

качество на изпълнението на задълженията на работещите в училището. 

    Координация и контрол при изпълнение на задълженията на педагогическите 

специалисти по организацията, провеждането и постигането на резултати в процеса на 

обучение, възпитание и социализация. 

   Анализиране на резултатите от контролната дейност и използването им за набелязване 

на подобрения на цялостната дейност в училище. 

 

III. ОБЕКТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

1. Учебната, педагогическата и организационната дейност на учителите. 

2. Резултатите от учебната дейност на учениците. 

3. Правилното водене и съхраняване на учебната и училищна документация от 

определените длъжностни лица. 

 

VІ. МЕТОДИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

1. Наблюдение и анализ на педагогическата дейност на учителите, на планирани 

дейности и резултати от тях. 

2.  Проучване и проверка на документация – свързана с образователния процес 

(тетрадки на учениците, техни писмени или други разработки по време на 

обучението) и задължителните училищни документи. 

3. Провеждане на контролни работи и тестове за проверка, регистриране и 

оценяване на резултатите от дейността на учителите и учениците.  

4.  Анкетиране на ученици, учители, родители; беседа с ученици, учители, 

родители и др 

V. ФОРМИ НА КОНТРОЛ 

А/ ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

1. ПРЕВАНТИВНИ ПРОВЕРКИ 

 Провеждане на разговори с педагогически специалисти. 

 Провеждане на разговори с МО по предмети за проблеми, свързани с 

преподаването, учебниците, форми на оценяване и др. 

 Посещение на учебни часове – самостоятелно и заедно с директора. 

 Проверка и установяване на входното равнище на резултатите от процеса на 

обучение, възпитание и социализация. 

 Проверка на изходното ниво. 

2. ТЕКУЩИ ПРОВЕРКИ 

 Посещение на учебни часове на учителите за наблюдаване на организацията 

на учебния час по учебни предмети. 

Срок: постоянен 

 Посещение на часове на класа. 

Срок: напостоянен 

 Проверка на знанията на учениците чрез провеждане на тестове и контролни 

работи. 

Срок: в края на ІІ срок 

 Проверка на работата на учителите съвместно с експерти от РУО на МОН. 

Срок: по плана на РУО 
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 Проверка на организацията и провеждането на допълнителната работа с 

учениците. 

Срок: веднъж месечно 

 Контрол върху допълнителната работа на учителите с ученици със 

специфични образователни потребности. 

Срок: веднъж месечно 

 Периодични проверки на работата на педагогическия съветник. 

          Срок: веднъж месечно 

 Контрол върху организацията и провеждането на различните видове изпити. 

Срок: за всеки изпит 

       Б/ АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ 

 Контрол върху обхвата на децата, подлежащи на задължително обучение. 

Срок: постоянен 

 Проверка на книгата за подлежащи на задължително обучение ученици и 

съответствието й с документите, отразяващи движението на учениците и 

паралелковите дневници. 

Срок: постоянен 

 Проверка на отразяването на отсъствия на учениците в електронния дневник 

и съотвествието им с ученическите книжки и документи за извинение на 

отсъствията. 

Срок: веднъж месечно 

 Проверка на спазването и изпълнението на учебните планове и програми. 

Срок: постоянен 

 Проверка на отразяването на лекторски часове. 

Срок: веднъж месечно 

 Проверка на ритмичността на изпитванията. 

Срок: постоянен 

 Проверка на провеждането и регистрирането на текущите изпитвания на 

учениците. 

Срок: най-малко веднъж за всеки учебен срок 

 Проверка на наложените наказания в съответствие с нормативните 

документи, отразяването им в задължителната училищна документация и 

спазването им. 

 Проверка по спазване и изпълнение на седмичното разписание. 

Срок: постоянен 

  Проверка по спазване на училищния правилник. 

Срок: постоянен 

  Проверки по спазване на организацията на учебния процес. 

Срок: постоянен 

  Проверки по спазване графика на времетраене на учебните часове. 

Срок: постоянен 

  Проверки по спазване на трудовата дисциплина и изпълнение на 

длъжностните характеристики. 

Срок: постоянен 

  Проверки по спазване на графика за дежурство и изпълнение на 

задълженията на дежурния учител. 

Срок: постоянен 

  Проверка на документацията, свързана с провеждането на изпити. 

Срок: постоянен 
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  Проверка върху издаваните документи на учениците. 

Срок: постоянен 

  Проверка на правилното водене и съхранение на училищния архив.  

Срок: постоянен 

  Проверка на воденето на електронния дневник на паралелките, ученическите 

книжки. 

Срок: постоянен 

 Друго по поръчение на директора и в съответствие с длъжностната 

характеристика. 
 

  

П Л А Н  

за контролната дейност 

на заместник-директора по административната дейност 

за учебната 2019/2020 г. 

 

І. ЦЕЛ НА КОНТРОЛНАТАДЕЙНОСТ 

 Подпомагане на директора при организирането на контрола на административната 

дейност в училището и спазването и изпълнението на основните нормативни актове и 

изисквания. 

ІІ. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

1. Работата на педагогическия и непедагогическия персонал. 

2. Водене на документацията по трудово-правните отношения с персонала в 

училището. 

3. Снабдяване на учебното заведение с учебно-технически  средства и материали. 

4. Изпълнението на текущите и основните ремонти. 

5. Опазване, разширяване и обогатяване на материално техническата база в 

училище. 

ІІІ. ФОРМИ НА КОНТРОЛ И ГРАФИК НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

4. Проверка по спазването на изискванията на Правилника за вътрешния трудов 

ред и разпоредбата на Кодекса на труда от педагогически и непедагогически персонал. 

5. Проверка по спазването на длъжностната характеристика и изпълнението на 

възложената работа на всички служители. 

6. Проверка на поддържаната хигиена в училището и дворните площи. 

7. Проверка върху изпълнението на поставените ежедневни задачи на 

непедагогически персонал. 

8. Проверка върху столовото хранене и обслужване в училището. 

СРОК:  ВЕДНЪЖ СЕДМИЧНО 

9. Проверка върху изпълнението и спазването на изискванията за противопожарна 

охрана и безопасност на труда. 
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СРОК: ПОСТОЯНЕН 

10. Проверка върху изпълнението и спазването на изискванията за хигиената на 

труда. 

СРОК: ПОСТОЯНЕН 

11. Проверка на картотеката по трудовоправните отношения. 

СРОК: ВЕДНЪЖ МЕСЕЧНО 

12. Проверка на сключените трудови договори и допълнителни споразумения към 

тях. 

СРОК: ВЕДНЪЖ НА СРОК 

13.  Проверка на водената документация от техническия секретар. 

СРОК: ВЕДНЪЖ МЕСЕЧНО 

14.  Проверка на водената документация от касиер – домакин. 

СРОК: ВЕДНЪЖ  МЕСЕЧНО 

15.  Проверка върху съхранението на учебната и училищна документация. 

СРОК: ВЕДНЪЖ  МЕСЕЧНО 

16.  Проверка на потребностите от учебно – технически средства и материали. 

СРОК: ВЕДНЪЖ СЕДМИЧНО 

17.  Проверка на използването и съхранението на наличните учебно-технически 

средства и материали. 

СРОК: ВЕДНЪЖ СЕДМИЧНО 

18.  Проверка на необходимостта на училището от учебна и училищна 

документация, необходима за учебния процес. 

СРОК: ВЕДНЪЖ СЕДМИЧНО 

19.  Проверка на изпълзването и съхранението на техниката, материалите и 

нагледните средства в училище. 

СРОК: ВЕДНЪЖ МЕСЕЧНО 

20.  Проверка на навременното отремонтиране на счупеното или повредено 

имущество и издирване на виновника на повредата. 

СРОК: ДНЕВЕН 

21.  Проверка по опазването на училищното имущество от педагогически и 

непедагогически персонал. 

СРОК: ДНЕВЕН 

22.  Проверка по опазване на имуществото в учебните стаи от учениците. 

СРОК: ДНЕВЕН 

23. Проверка по спазване на изискването за заключването на учебните стаи и 

кабинети при липса на учебни занятия в тях. 

СРОК: ДНЕВЕН 

24. Проверка на документацията и изпълнението на договорните отношения по 

текущите и основни ремонти. 

СРОК: ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ 

                                                          

ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

за учебната 2019/2020 г. 



 

 

 

117 

Месец септември 

1. Отчет на изпълнението на решенията на предходния ПС.   

2. Актуализиране  на училищни документи. 

3. Избор на комисия за оценяване на труда на педагогическите специалисти.  

4. Запознаване с резултати от проверки на контролни органи. 

5. Други.               

 

Месец октомври 

6. Отчет на изпълнението на решенията на предходния ПС.                    

7. Информация и анализ на резултатите от входното ниво на учениците и 

набелязване на мерки за преодоляване на пропуските. 

8. Информация за здравословното състояние на учениците от медицинското лице, 

обслужващо училището. 

9. Приемане план за осигуряване на нормален учебен процес през зимата. 

10. Приемане на спортен календар на училището за учебната 2019/2020г. 

11. Запознаване с резултати от проверки на контролни органи. 

12. Други. 

Месец декември 

1. Отчет на изпълнението на решенията на предходния ПС. 

2. Анализ на причините за отсъствията на учениците и набелязване на мерки за задържане  

 в училище 

3. Работа с ученици, нуждаещи се от обща и допълнителна подкрепа. 

4. Приемане на доклад за оценка на тормоза в училище. 

5. Запознаване с резултати от проверки на контролни органи. 

6. Други.  

Месец февруари 

1. Отчет на изпълнението на решенията на предходния ПС. 

2. Приемане на резултатите от процеса на обучение, възпитание и социализация 

през І учебен срок. 

3. Отчет на изпълнението на плановете на методическите обединения и комисии. 

4. Училищен план-прием за учебната 2020/2021година 

5. Резултати от прилагането на иновативните практики в училището. 

6. Запознаване с резултати от проверки на контролни органи. 

7. Други  

Месец май 

1. Отчет на изпълнението на решенията на предходния ПС 

2. Приемане план за приключване на учебната година 

3. Разглеждане на предложения за награждаване на изявени учители и  ученици 

4. Отчет на изявите на учениците през учебната година в олимпиади, състезания, 

конкурси. 

5. Запознаване с резултати от проверки на контролни органи. 

6. Други  

Месец юли 

1. Отчет на изпълнението на решенията на предходния ПС 

2. Приемане на резултатите от процеса на обучение, възпитание и социализация 

през учебната година. 
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3. Запознаване с докладите на екипите за подкрепа на личностното развитие. 

4. Отчет на изпълнението на планове и програми на МО и комисии. 

5. Анализ на резултатите от НВО. 

6. Доклад-самооценка на прилаганите иновации в училището. 

7. Представяне на училищни учебни планове за 2020/2021 учебна година. 

8. Запознаване с резултати от проверки на контролни органи. 

9. Други  

 

 

 

Настоящият план за контролната дейност на директора е изготвен и съобразен с чл. 258, 

ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование  и чл. 31, ал. 1 от Наредба 

№15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти. 

 

На контрол подлежат следните дейности, осъществявани в училище: 

 Образователно - възпитателна; 

 Квалификационна; 

 Административно-управленска; 

 Социално - битова и стопанска; 

 Финансова. 

I. Цел на контролната дейност 

Осигуряване на условия в училището за осъществяване на държавната политика 

в областта на образованието. Постигане на държавните образователни стандарти и 

реализация на учебните планове и програми, съгласно съществуващите нормативни 

документи. 

II. Задачи на контролната дейност 

1. Осигуряване на творческа свобода на учителите за възможно най-пълно 

реализиране целите на процеса на обучение, възпитание и социализация. 

     2. Създаване на условия за повишаване активността на учениците в процеса на 

обучение, възпитание и социализация. 

     3. Опазване и обогатяване на материално-техническата база. 

     4. Осигуряване на реда и сигурността в училище. 

III. Обект и предмет на контролната дейност 

1. Дейността на учителите и другите специалисти с педагогически функции във 

връзка с организацията на образователно-възпитателния процес в училище, прилагането 

и спазването на ДОС (за системата на оценяване, за общообразователната и профилирана 

подготовка, за усвояването на българския книжовен език, за информацията и 

документите в системата на предучилищното и училищното образование) и на други 

нормативни актове; дейността на педагогическите специалисти за поддържане и 

повишаване на професионалната квалификация, за подобряване на професионалните 

умения, както и за прилагане на усъвършенстваната професионална компетентност в 

практиката и подобряване на качеството за преподаване и учене. 

2. Учебната дейност на учениците и техните учебни резултати. 
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3. Дейността на заместник-директорите, на административния и помощен персонал. 

4. Спазването на Правилника за вътрешния трудов ред от работещите в училище. 

5. Спазването на изискванията на трудовата дисциплина и седмичното разписание. 

6. Правилното водене на училищната документация от определените длъжностни 

лица. 

7. Косвен контрол върху организации, свързани с училищните дейности. 

IV. Методи на контрол 

1. Методи на педагогически контрол 

 Наблюдение и анализ на педагогическата дейност; 

 Проверка на документация –  урочно планиране, тетрадки на ученици, техните 

писмени или други разработки по време на обучението; 

 Самооценка; 

 Социоологически методи- анкетиране, беседа, интервю и др. 

 Оценяване на дейността на учителя посредством измерване постиженията на 

учениците; 

2. Методи на административен контрол 

 Проучване на документация; 

 Обсъждане с проверените лица. 

 

V. Организация на контролната дейност, относно: 

1. Прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти, на 

нормативните и поднормативните актове в средното образование. 

       2. Спазване на правилника за устройство и дейността, правилника за вътрешния 

трудов ред в училището и трудовата дисциплина. 

       3. Спазване на седмичното разписание. 

       4. Реализиранe на национални програми и проекти:  

 Национална програма „Ученически олимпиади и състезания”, Модул 

„Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите 

олимпиади“; 

 Национална програма „Заедно за всяко дете“; 

 Национална програма „Без свободен час“, Модул „Без свободен час в училище“; 

 Национална програма „Заедно в грижата за ученика“ 

5. Дейността на заместник-директорите, административния и помощен персонал. 

6. Готовността за действие в екстремни ситуации. 

7. Административната и стопанската дейност. 

8. Опазване и обогатяване на материално-техническата база. 

9. Изпълнение на наложени наказания. 

10. Изпълнение на бюджета 
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VI. Форми на контрол и график на контролната дейност 

Контролна 

дейност 

Видове проверки Обект на 

контрола 

Метод на контрол Форма на контрол Срок 

Педагогическа 

 

Цел:  

Проверка на 

организацията 

на ОВП по 

отделните 

учебни 

предмети  

Проверка на резултатите от входното, 

междинното и изходното равнище на 

учениците 

Всички 

преподаватели 

Проверяване на 

тестове, анализи, 

числов резултат, 

изводи 

Преки наблюдения до 15.10. 2019 г.     

до 05.02. 2020 г.        

до 30.06. 2020 г. 

Проверка на въведената информация 

в електронния дневник  

Всички учители Проверка  Преки наблюдения до 27.09.2019 г. 

Установяване обхвата на учениците и 

посещаемост на учебни занятия в 

групите за целодневна организация 

на учебния ден. 

Класните 

ръководители 

Учители в ЦОУД 

Проверяване на 

училищната 

документация 

Пряко наблюдение до 05.10.2019 г. 

 

март, 2020 г. 

Проверка на изпълнението и 

резултатите от провежданите 

иновотивни дейности. 

 

Учителите, 

работещи по 

проект 

Иновативно 

училище 

Посещение на 

часове, проверка на 

документация 

Посещение на 

часове, проверка на 

документация 

Декември 2019 

Април 2020 

Юни 2020 

Подкрепа на новоназначени учители  Проверяване на 

документацията 

Събеседване  

Посещение на урок 

декември 2019 г. 

февруари 2020 г. 

Текущи 

проверки 

Контрол върху изготвянето на 

графиците за консултации, на 

допълнителния час на класа, за 

контролни и класни работи 

ЗДУД Проверяване на 

документацията 

Преки наблюдения До 27.09.2019 г. 

 

До 10.02.2020г. 

 Контрол върху навременното 

започване на учебните часове и 

присъствие на учениците в час 

Всички учители Наблюдение  Преки наблюдения октомври, 2019 

г. 

януари,  2020 г. 

април, 2020 г. 

 Изборът на нестандартни форми и 

методи на обучение, мотивиращи за 

Природни науки  Посещение в 

учебни часове 

Ноември 2018 

Февруари 2019 
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учебен труд и тяхната роля за 

повишаване на познавателната 

активност на учениците, чрез 

посещение на учебни часове. 

 Проверка ритмичността на 

изпитванията 

Всички класове и 

учители 

Наредба № 11  за 

оценяването 

Преки наблюдения 

 

 

 

 

ноември, 2018 г. 

април, 2019 г.  

 

 

 Контрол на дейността на 

методическите обединения и 

постоянните комисии. 

Председателите Проверяване на 

заседания и  

планираните 

дейности 

Събеседване 

 

декември, 2019 

г. 

март, 2020 г. 

 НП „Ученически олимпиади и 

състезания”, Модул „Осигуряване на 

обучение на талантливи ученици за 

участие в ученическите олимпиади“ 

Ръководител на 

група за обучение 

по ИТ и История 

и цивилизации 

Проверка на 

задължителната 

документация, 

срещи 

Посещение на 

занятия, 

събеседване с 

ученици,  

анкети с ученици  и 

родители 

Веднъж в срок: 

декември, 2019 

г. 

март, 2020 г. 

 Модул „Без свободен час в училище“ Счетоводител  Проверка на 

документация 

Преки наблюдения, 

разговори 

ноември, 2018г. 

 Проверка на дейностите по 

приемствеността 

Екип 1 клас 

Екип 5 клас 

Проверяване 

спазването на  

планираните 

дейности 

Посещение на 

урочни занятия, 

състезания и 

тържества 

По график 

(за ІІ срок ) 

 Контрол върху организацията и 

провеждането на НВО 4 и 7 клас 

Членове на 

комисията, 

квестори 

Подготовка, 

организация и 

провеждане 

Преки наблюдения 

и протоколи от 

НВО 

май, 2020 г. 

юни, 2020 г. 
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Административ

на 

Проверка на графика, плановете и 

документацията, водена от 

педагогическия съветник  

Педагогически 

съветник  

 

 

 

 

Проверяване на 

документация, 

графици, 

консултации 

Събеседване, анкети, 

преки наблюдения 

октомври, 2019 г. 

 Контрол при  организирането 

провеждането на училищните 

олимпиади 

ЗДУД Проверка на 

документация 

Преки наблюдения, 

разговори 

м. І–ІІ.2020 

 Проверка на плановете на методически 

обединения  и постоянни комисии към 

ПС 

Председателите Проверяване на 

документация 

Събеседване  В началото на м. 

ноември 2019 г. 

 

 Проверка на воденето на книгата с 

протоколите на ПС 

 Протоколчик Проверяване на 

протоколна книга 

Преки наблюдения декември, 2019 г. 

 Проверка на книгата за подлежащи на 

задължително обучение и 

съответствието й с дневниците 

Класните 

ръководители, 

 ЗДУД 

Проверяване на 

посочената ЗУД 

Преки наблюдения октомври, 2019  г. 

 Проверка на електронните дневници на 

класове и групи 

Всички учители, 

учители ДЦО, 

пед. Съветник 

логопед 

Проверяване 

коректното 

попълване на 

информацията 

Преки наблюдения Веднъж на срок: 

септември, 2019 г. 

февруари, 2020 г. 
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ресурсен учител 

 Проверка на издадените удостоверения 

за завършен първи клас, начален етап и 

основно образование и съответствието 

им с другата училищна документация. 

Класните 

ръководители и 

ЗДУД 

Проверяване на 

регистрационна 

книга 

Преки наблюдения май, 2020 г. 

юни, 2020 г. 

 Проверка на воденето на летописната 

книга 

Педагогически 

съветник 

Проверяване на 

летописната книга 

Преки наблюдения февруари, 2020 г. 

 Проверка на воденето и съхраняването 

на документацията по трудово-правните 

отношения с персонала- Регистър на 

издадените болнични листи и Регистър 

на трудовите книжки 

ЗАС 

 счетоводител 

Проверяване на 

досиета, договори и 

заповедна книга 

Преки наблюдения декември, 2019 г. 

 

април, 2019г. 

 

Проверка на документацията свързана с 

финансовата дейност  

Домакин 

Главен 

счетоводител, 

ЗДАСД 

Проверяване на 

инвентарни книжа 

Преки наблюдения януари,2020 г. 

 

Проверка на социално-битовата и 

стопанска дейност. 

касиер-домакин 

 

Проверяване на 

складови разписки и 

описи 

Преки наблюдения март, 2020 г. 

 

Проверка  спазването Правилника за 

вътрешния трудов ред. 

Ученици, 

учители и 

служители 

Проверяване според 

правилника 

Преки наблюдения, 

събеседване 

Постоянен 
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 Проверка  спазването на Правилника за 

устройство и дейността на училището. 

 

Ученици, 

учители и 

служители 

Проверяване според 

правилника 

Преки наблюдения, 

разговори анкети 

Постоянен 

 

Проверка  спазването на ПОБУВОТ 

 

 

 

ЗДАСД 

 

 

 

 

 

Проверяване на 

документация, 

инструктажи, схеми и 

др. 

 

Преки наблюдения 

 

 

 

 

Два пъти в 

годината  

 

 

 

 

 Готовността за действие в екстремни 

ситуации 

 

Комисия по ГЗ Провеждане учебни 

занятия 

Преки наблюдения 

 

Веднъж в годината 
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