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УТВЪРЖДАВАМ:………….. 

Директор:  Цветелина Опрова                                                                                                                           Класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

ПЛАН  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

                      ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ СЛО ГЛОЖЕНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 
Приет на Педагогически съвет – Протокол № 11/13.09.2022 г., утвърден със Заповед №661 /14.09.2022г. 

I. Приоритетни области съгласно Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и 

ученето в Република България (2021 – 2030) 

1. Ранно детско развитие 

2. Компетентности и таланти 

3. Мотивирани и креативни учители 

4. Сплотени училищни общности и системна работа с родителите 

5. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция 

6. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие 

7. Реализация на професиите в настоящето и бъдещето 

8. Учене през целия живот 

9. Ефикасно управление и участие в мрежи 

 

II. Приоритети на национално ниво за учебната 2022/ 2023 година 

1. Ранно детско развитие. Разширяване на обхвата на децата в задължителното предучилищно образование. Ефективна 

социализация, качествено образование и грижи за всяко дете в задължителна предучилищна възраст.  
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2. Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. 

Междуинституционално сътрудничество и създаване на условия за ефективно включване в образователния процес на 

всяко дете и ученик.  

3. Подкрепа на деца и ученици с изявени дарби, от уязвими групи, на търсещи или получили международна закрила и на деца 

със специални образователни потребности. 

4. Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите 

специалисти за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип, за създаване на учебни ресурси и учебно 

съдържание, за прилагане на междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС. 

5. Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на педагогическите 

специалисти за развиване на дигитални компетентности на участниците в образователния процес, за стимулиране на 

активното учене и за формиращо оценяване на учениците, с акцент български език и литература, математика и 

профилирана подготовка.  

6. Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на 

професионални компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, компетентностен подход и 

иновативни методи на работа.  

7. Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на 

професионална подкрепа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди 

(дуално обучение). 

8. Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и 

диалог. Ефективно включване на семейството като партньор, в частност и при обучението от разстояние в електронна 

среда.  
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III.  Други приоритети на институцията 

1. Обединяване усилията на институцията за максимален  обхват и включване на учениците в  образователната система. 

2. Фокусиране на вниманието на училищния колектив  към повишаване на резултатите  от обучението на учениците с  целенасочено 

прилагане на компетентностния подход и иновативни методи на преподаване. 

3. Възпитателния процес в училищната общност – формиране на ценности, отговорности и норми на поведение в подрастващите. 

4. Предприемане на действия за превенция на агресията и за засилване на сигурността в училището.  

 

IV. Дейности за реализиране на националните и институционалните приоритети: 

№ Цели/мерки/дейности по: 
Срок за 

изпълнение 

Индикатори за изпълнение 

Отговорник Забележка 

Мерна 

единица 

(брой, %) 

Текуща 

стойност 
(Базови 

стойности) 

Целева 

стойност края 

на 2022/ 2023  
(Планирани 

стойности) 

1. 

Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. 

Междуинституционално сътрудничество и създаване на условия за ефективно включване в образователния процес на всяко дете и 

ученик. 

1.1. 

Организиране на срещи съвместно с кметство 

Гложене, община Козлодуй, МК БППМН, 

инспектор ДПС, Отдел „Закрила на детето“ . 

м.декември, 

м.февруари, 

м.април 

3 срещи 3 3 Диана Попова 

 

1.2. Тренинг с родители м.октомври 

10 

родител

и 

10 

родители 
17 родители Диана Попова 

 

1.3. 

Ефективен контрол по обхват и присъствието на 

учениците в училище и набелязване на конкретни 

мерки при отсъствия на ученици по 

неуважителни причини 

м.октомври, 

м.декември 

 м.март 

констати

вни 

протоко

ли 

3 

протокола 
4 протокола Директор 

 

1.4. Сформиране на ГЦОУД I- VI клас 
15 септем- 

ври 

80 

ученици 
80 ученици 97 ученици директор 

Максимален  

обхват на 
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учениците 

2. 
Подкрепа на деца и ученици с изявени дарби, от уязвими групи, на търсещи или получили международна закрила и на деца със 

специални образователни потребности. Дейности за превенция на агресията и тормоза. 

2.1. Анкета за тормоза в училище 31 октомври 

80% 

анкетира

ни 

ученици 

80% 89% 
Надя Пашова,  

Диана Попова 

Обобщен анализ 

на ниво клас, 

училище , 

набелязване на 

мерки и 

дейности 

2.2. Благотворителен базар „Алея на доброто“ 13 април 
15 

ученици 
15 ученици 20 ученици 

Деница 

Ангелова, 

Петрана 

Георгиева 

Събраните 

средства ще се 

използват за 

изявени ученици 

и ученици от 

уязвими групи 

2.3. Сформиране групи „Занимания по интереси“ 10 октомври 
30 

ученици 
30 ученици 35 ученици 

Катя Върбанова, 

Надя Пашова 

 

2.4. 
Осигуряване на дидактически материали за 

работа с ученици със СОП. 
м.ноември 200 лв. 200 лв. 300 лева Надя Пашова 

 

     2.5. „Ден на розовата фланелка” 
м.февруари, 

2023г. 
ученици 90 ученици 120 ученици 

Надя Пашова, 

Диана Попова 

 

    2.6. 
„Кибертормозът - опасности и превенция“- 

презентации, видеофилми –конкурс 5-7 клас 
М.март ученици 10 ученици 20 ученици Ирина Тодорова 

 

3. 

Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на подкрепа на педагогическите специалисти за 

осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип, за създаване на учебни ресурси и учебно съдържание, за прилагане на 

междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС. 

3.1. 

Вътрешноквалификационна дейност 

„Квалификация. Професионално мислене. 

Транслация на опита.“ 

м.септември  учители 15 учители 15 учители директор 

 

3.2. 

Проектно – базирано обучение.  Открита 

практика „Млад предприемач“ състезание 6-7 

клас. 

М.ноември  учители 10 учители 15 учители Диана Попова 

 

3.3. Вътрешноквалификационна дейност „Планиране М.ноември  учители 15 учители 15 учители Директор,  
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на урочната единица, междупредметни връзки,  
оценяване на ученици път за повишаване резултатите 

на учениците“. 

председатели на 

МО 

3.4. 
Активно учене –Открит урок по география и 

икономика „От най- високата планина на балканите до 
Българското Черноморие“ 

М.май  учители 7 учители 10 учители Юлия Василева 
 

4. 

Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Подкрепа на педагогическите специалисти за развиване на 

дигитални компетентности на участниците в образователния процес, за стимулиране на активното учене и за формиращо оценяване 

на учениците, с акцент български език и литература, математика и профилирана подготовка. 

4.1. 

Вътрешноквалификационна дейност „Изготвяне и 

прилагане  на електронни ресурси при 

присъствено обучение  и  при ОРЕС- ефективност 

и качество в съвременното обучение“. 

М.декември  учители 10 учители 15 учители 

Симона Цветанова 
– учител, 

Петрана 

Георгиева -  
учител 

 

4.2. 
Провеждане на пробно НВО по БЕЛ и 

математика в 4 и 7 клас 
м.март ученици 30 ученици 33 ученици 

Катя Върбанова, 

Симона 

Цветанова, 

Ирина Тодорова 

 

4.3. 

Обучение на ученици в I клас по проект „Равен 

достъп до качествено образование в условия на 

криза“ 

м.октомври ученици 15 ученици 20 ученици Стойчо Терчев 

 

4.4. 
Обхват и включване на ученици при ОРЕС. 

Изготвяне и използване на електронни  ресурси. 

2022/2023 

година 

подкреп

а , 

контрол

на 

дейност  

протоко

л 

 

4 

протокола 
6 протокола директор 

Превантивен  

контрол, 

Текущ контрол 

5. 

Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професионални 

компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, компетентностен подход и иновативни методи на 

работа. 

5.1. 
Използване  на електронни ресурси при 

присъствено обучение  и  при ОРЕС- 

М.декември 

м.  февруари 

 

контрол

4 

протокола 
6  протокола директор 
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компетентностен подход и иновативни методи на 

работа. 

на 

дейност  

протоко

ли 

5.2. Мобилност по НП „Иновации в действие“ м.март –май 
участни

ци 

6 

участници 
8 участници директор 

 

5.3. 

Анализ резултати НВО по БЕЛ и математика в 4 

и 7 клас. Установен дефицит и набелязване на 

мерки. 

М.октомври учители   

Симона 

Цветанова, 

Ирина Тодорова 

Педагогически 

съвет  

6. 
Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална 

подкрепа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди (дуално обучение). 

6.1. 

Междуинституционална квалификационна 

дейност „Иновациите в нашето и вашето училище 

– споделен опит“ 

27.06.2023 г. 
 

учители 

100 % 

учители 

100 % 

учители 
директор 

Съвместно със 

СУ „Христо 

Ботев“- 

Козлодуй  

6.2. 

Квалификация „Повишаване мотивацията към учене 

на ученици с ниска заинтересованост и проблемно 

поведение” – център Щастие 

13.09.2022г. 
14 

учители 
14 учители 14 учители директор 

 

6.3. Ефективно планиране на МО 14.09.2022г 
15 

учители 
15 учители 15 учители 

Председатели на 

МО 

Планове МО 

7. 
Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и диалог. 

Ефективно включване на семейството като партньор, в частност и при обучението от разстояние в електронна среда. 

7.1. Среща с родителските активи на класовете М. септември 
13 

родители 
13 родители 20 родители директор 

сътрудничестов

о 

7.2. 
Дейност 4. По проект „Равен достъп до качествено 

образование в условията на криза“ 
м.септември 2 групи 2 групи 3 групи Стойчо Терчев 

Обучение за 

родители 

7.3. 
 Европейски ден на спорта в училище –ученици, 
родители , общественост 

30.09.2022г. 
100 

ученици 

100 

ученици 
110 ученици 

Диана Попова 

Петрана 

Георгиева 

 

7.4. 
Конкурс „Горди наследници на Ботев“ ученици, 

родители , общественост 
6.01.2023 г. 

20 

ученици 
20 ученици 25 ученици 

Симона 

Цветанова, 

Петрана 

Георгиева 
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7.5. 
Кариерно ориентиране- професията на моите 

родители / среща с родители с различни професии/ 
М.май 

 

ученици 
18 ученици 30 ученици 

Юлия Василева, 

Катя Върбанова 

 

8. Реализиране на институционалните приоритети 

8.1. 
Партньорство с центъра за кариерно ориентиране с 

цел професионалното ориентиране на учениците   
м.април 

16 

ученици 
29 ученици 40 ученици Юлия Василева 

 

8.2. Конкурс „Народни будители“ 31 октомври 20 % 20 % 30% 
Симона 

Цветанова 

 

8.3. Училищен спортен турнир м.май 
50 

ученици 
50 ученици 60 ученици Диана Попова 

 

8.4. Пробно НВО по БЕЛ и математика  в IV и VII клас м.април 
30 

ученици 
30 ученици 30 ученици 

Катя Върбанова, 

Симона 

Цветанова, 

Ирина Тодорова 

 

8.5. Ремонт на класни стаи м.юли 
Класни 

стаи 

2 класни 

стаи 
3 класни стои 

Директор, 

Главен 

счетоводител, 

касиер- домакин 

 

8.6. 
Образователна програма „Съдебна власт- информиран 

избор и гражданско доверие.Отворени съдилища и 

прокуратури“ 
2022/2023 

Бр.учени
ци 

18 ученици 30 ученици 

Директор, Юлия 

Василева, Диана 

Попова 

Партньорство с 

Районен съд 

гр.Козлодуй 

9. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование през учебната 2022/2023 година  

9.1. НП «Иновации в действие» 

Учебна 

2022/2023 

година 

4 

учители 
4 учители 8 учители директор 

 

9.2. 
НП „Информационни и комуникационни технологии 

(ИКТ) в системата на предучилищното и училищното 

образование“ 

Учебна 

2022/2023 

година 

100 % 

средства 
100 % 

средства 
100 % 

средства 
директор 

Електронен 

дневник, 

интернет 

свързаност 

9.3. 
НП „Оптимизиране на вътрешната структура на 

персонала“ 
м. ноември 

100 % 

средства 

100 % 

средства 

100 % 

средства 
директор 

 

9.4. 
НП „Подкрепа на образователните медиатори и 
социалните работници“ 

01.07.- 

31.12.2022г. 
20 
родители 

25 родители 35 родители 
Образователен 

медиатор 

 

9.5. 
Национална програма „Заедно в изкуствата и в 

Учебна 

2022/2023 

17 

ученици 
17 ученици 17 ученици Диана Попова 

 



8 

 

спорта“  година 

10. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

10.1. Проект „Различни но заедно“ 

Учебна 

2022/2023 
година 

16 

педагоги

чески 
специали

сти 

16 
педагогичес

ки 

специалисти 

16 

педагогически 
специалисти 

директор 

 

10.2. 
Проект „Равен достъп до качествено образование в 

условията на криза“ 

Учебна 

2022/2023 
година 

19 

ученици 
19 ученици 19 ученици Стойчо Терчев 

 

11. Изпълнение на дейностите в Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН 

11.1 Ден на Земята 22.04.2023г 
10 

ученици 
10 ученици 15 ученици 

 Надя Пашова, 

Катя Върбанова 

 

11.2. Национален ученически празник „За хляба наш...“ 
Април, 

2023г. 

6 

ученици 
6 ученици 9 ученици 

Юлия Василева, 

Надка Тодорова 

 

11.3. 
Национален конкурс „Ветеринарният лекар – лечител 

на човечеството“ за рисунка, есе, фотография, 
презентация, репортажна статия 

Януари- 

май, 2023г. 

8 

ученици 
8 ученици 10 ученици 

Надя 

Пашова,Петана 

Георгиева 

 

11.4. 
Национален детски конкурс за рисунки на кулинарна 

тематика „Рецептите на баба” 

Април, 

2023г. 

4 

ученици 
4 ученици 6 ученици 

Диана Попова 

Изабел Ангелова 

 

11.5. 
Международен конкурс за детска рисунка „С очите си 

видях бедата” 

31 март 

2023г. 

11 

ученици 
11 ученици 14 ученици Стойчо Терчев 

 

11.6. Ученически игри 
м.октомври- 

м.юни 

12 

ученици 
12 ученици 12 ученици Диана Попова 
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ПЛАН ЗА ВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“  С.ГЛОЖЕНЕ 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА 

 

I. Квалификационна дейност 

                            Цели, приоритети и очаквани резултати. 

ЦЕЛИ 

1. Повишаване на  научната, педагогическата  и методическата подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие  и самоусъвършенстване 

на учителите. 

2. Усъвършенстване на професионалните умения и развитие на професионалните нагласи и ценности. 

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

 4. Изграждане на позитивна среда с цел образователна интеграция на децата и учениците от етническите  малцинства максимално обхващане 

на всички ученици. 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Да се разработи система за вътрешноинституционална квалификационна дейност в училище. Към него да  се добавят и плановете на 

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

опит. 

3. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност за постигане на успехи и преодолявне на възникнали 

проблеми и трудности. 

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

5. Да се работи за създаване на трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията. 

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

7. Ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието и науката. 

 

ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУП 

1.Самоусъвършенстване чрез вътрешноинституциоиална система за квалификация . 

2. Засилване работата по утвърждаването  на методическите обединения, като действена форма за професионално развитие  и създаване на 

система за съхранение  на материали и документация на методическите обединения. 

 3.Създаване на  възможности за разширена комуникация с останалите структури но образователната система. 

4.Приложение на съвременни форми, методи, и похвати за разчупване стереотипните форми на преподаване. 

                  Целеви групи: 

                 Педагогически кадри 15  и 1 директор 

     Методически  обединения: 

МО на учители в начален етап 

МО математически и природни науки 

МО хуманитарни науки 

МО на учители в група-целодневна организация на учебния ден 

ОЧАКВАНИ   РЕЗУЛТАТИ 

1.Повишаване на научната, педагогическа и методическа подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на 

учителите чрез участието им в различни вътрешно и извънучилищни квалификационни дейности. 

2.Подобряване качеството на педагогическия труд чрез усвояване и прилагане на нови образователни технологии.  

3.Постигане на по-висока ефективност в учебно-възпитателната дейност, изразяваща се в овладяване на трайни знания, умения и навици от 

учениците, успешната им социализация и социална позитивна идентификация. 

 

 

1.Вътрешноинституционална квалификационна дейност 
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№ 

Тема на 

квалификацията 

 

Целева група 

Форма на 

квалифика-

ция 

Продължи

телност  

Период на 

провеждане 

Обучаваща 

институция 
средства 

 

Очаквани резултати 

1. 

Квалификация. 

Професионално 

мислене. Транслация 

на опита. 

14 

педагогически 

специалисти 

Работна среща 

 2 

академичн

и  часа 

01.09.22г. Директор не 

Планиране дейностите по 

МО . 

Планиране 

квалификационната 

дейност в училище. 

2. 

1.Методически насоки 

2.Акценти за новата 

учебна година 

        15 

 учители 

 

Работна среща 

2 

академиче

н часа 

15.09.20202г директор не 

Целенасочени дейности 

на ниво институция 

 3. 

 

Актуални промени в 

Нормативната уредба 

15 

учители 

Методическа 

среща 

2 

академичн

и  часа 

М.септември директор не 

Познаване и спазване на 

нормативната уредба 

4. 

Открит урок по 

Биология и ЗО 

„Заболявания на 

човека, причинени 

от едноклетъчни 

паразити“ – 7 клас 

Учители в 

ГЦОУД, 

учители в 

начален и 

прогимназиален 

етап 

Открит урок 

2 

академиче

н час 

25.10.2022 г. 
Надя Пашова- 

старши учител 
не 

Проектно – базирано 

обучение за постигане на 

ефективен учебен процес 

5. 

Открит урок по БЕЛ  

„Неопределително 

местоимение. 

Относително 

Учители в 

ГЦОУД, 

учители в 

начален и 

прогимназиален 

Открит урок 

2 

академичн

и часа 

М.декември 

Симона 

Цветанова- 

учител 

не 

Показване на добри 

практики за качествено 

образование 
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местоимение“ 

упражнение – 6 клас 

етап 

6. 

Час по 

самоподготовка -5/6 

клас -Човекът и 

природата  

Учители в 

ГЦОУД, 

учители в 

начален и 

прогимназиален 

етап 

 

Открит урок  

2 

академиче

н час 

М.март 

Петрана 

Георгиева- 

учител 

не 

Показване на добри 

практики за качествено 

образование 

7. 

Открит урок по 

математика  

„Таблично 

умножение и 

деление“- 2 клас 

Учители в 

ГЦОУД, 

учители в 

начален етап 

Открит урок 

2 

академиче

н час 

М.март 

Веселка 

Поманова -  

старши учител 

не 

Ефективни методи на 

преподаване  

8. 

Активно учене -

Открит урок по 

география и 

икономика „От най- 

високата планина на 

балканите до 

Българското 

Черноморие“ 

/упражнение/ - 7 клас 

Учители в 

ГЦОУД, 

учители в 

начален и 

прогимназиален 

етап 

Открит урок 

2 

академиче

н час 

М. май 

Юлия 

Василева-  

старши учител 

не Активно учене  

9. 

Изготвяне и 

прилагане  на 

електронни ресурси 

при присъствено 

обучение  и  при 

ОРЕС- ефективност 

15 учители 
Практически 

дейности 

3 

академиче

н час 

М. декември 

Симона 

Цветанова 

учител, 

Петрана 

Георгиева-  

не  

Изготвяне и ефективно 

използване на 

електронни ресурси 
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и качество в 

съвременното 

обучение. 

учител 

13. 

Планиране на 

урочната единица, 

междупредметни 

връзки,  оценяване на 

ученици път за 

повишаване 

резултатите на 

учениците. 

15 

педагогически 

специалисти 

Работен 

семинар 

3 

академичн

и часа 

М.ноември 

Директор, 

председатели 

на МО 

не 

Ефективен образователен 

процес 

14. 

Междуинституциона

лна 

квалификационна 

дейност 

„Иновациите в 

нашето и вашето 

училище – споделен 

опит“ 

15 

педагогически 

специалисти 

Споделяне 

3 

академичн

и часа 

26.06.2023г. директор 200лв. 

Изграждане на 

професионални 

педагогическа 

общности за споделяне 

на добри практики и 

професионална подкрепа. 

Междуинституционална 

квалификационна 

дейност със СУ „Христо 

Ботев“ -Козлодуй 

15. 

Проектно – базирано 

обучение.  Открита 

практика „Млад 

предприемач“ 

състезание 6-7 клас.  

15 

педагогически 

специалисти 

Открит урок 

2 

академичн

и часа 

м.ноември Диана Попова не 

 

16. Контрол и мониторинг 

на  
Всички учители Работна среща 3 

академичн
юни Директор, 

председатели 
не Отчет на 

квалификационната 



14 

 

квалификационната 

дейност. 

Проучване на 

мнението на 

педагогическите 

специалисти. 

и часа на МО дейност в институцията 

.Проучван на  мнението 

на педагогическите 

специалисти за 

дефицитите и желанията 

за предстоящи 

квалификационни 

форми. 

  

№ 

Планирани тематични 

направления за 

квалификация 

 

Целева група 
Форма на 

квалификация 

Продължи-

телност  

Период на 

провеждане 

Обучаваща 

институция 

Очаквани 

резултати 
средства 

1. 

„Повишаване 

мотивацията към учене 

на ученици с ниска 

заинтересованост и 

проблемно поведение” 

14 учители обучение 

16 

академични 

часа 

13 септември 

2022 г. 

Център 

„Щастие“ 

Повишаване 

компетентности 

на учители при 

работа с ученици 

от уязвими групи 

420.00 лв. 

3. 
Компютърно 

моделиране 

1 учител в 

начален етап 
обучение  

16 

академични 

часа 

По график от 

обучаващата 

институция 

ИРОПК, 

РУО 

Повишаване 

квалификацията 

на учителите.  

Подобряване 

успеха на 

учениците. 

85.00 лв. 

4. Обучение в електронна 

среда – виртуална 
2 учители обучение  16 

академични 

По график от 

обучаващата 
ИРОПК, Повишаване 

квалификацията 
200.00лв 
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класна стая часа институция РУО на 

учителите.Повиша

ване мотивацията 

за учене. 

5. 
Проектно – базирано 

обучение 
5 учители обучение 

32 

академични 

часа 

По график от 

обучаващата 

институция 

ИРОПК, 

РУО 

Повишаване 

квалификацията 

на учителите 
600.00 

6. 
По проект „Различни 

но заедно“ 

16 

педагогически 

специалисти 

обучение 

16 

академични 

часа 

21-23 

октомври  

2022г. 

РААБЕ 

Ефективно 

взаимодействие в 

мултикултурна 

среда 

По проект 

 

Средства за квалификация  за 2022- 1,2  % от ФРЗ на педагогически специалисти  3 374 лева, от тях за вътрешно квалификационна дейност  

1687 лева. , размерът на средствата e гласуван на съвет и приет с  ПРОТОКОЛ №8/ 01.06.2022г. 

 

5.Контрол и мониторинг на квалификационната дейност. 
 

Пакетът съдържа: 

1.покана/съобщение/уведомление до педагогическите специалисти за участие в организираната квалификация с фиксирани точни дата, място, 

тема, ръководител и часове на провеждане; 

2.присъствен списък с трите имена, длъжност и личен подпис на всеки участник в квалификацията, независимо от ролята му в конкретната 

форма. Списъкът съдържа и задължителна информация за тема, дата, място и часове на провеждане на формата; 

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

4.финансова справка в свободен формат при изразходени средства за проведената форма – за размножаване на обучителните материали на 

хартиен носител и/или CD, флумастери, флипчарт и други административни разходи. 

5.Карта за Вътрешноинституционална квалификационна дейност 
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          - Картата се попълва от ръководителя/отговорника за провеждането на квалификационната форма в срок до три работни дни след 

приключването на дейността и се предава на директора за заверка и съхранение заедно с пакета от пълната документация на проведената 

квалификация.  

        -Картата се заверява от директора с подпис и печат и се съхранява от него в специално организирана папка за 

вътрешноинституционалната квалификация. 

        -  Пакетът от пълната документация на всяка проведена вътрешна квалификационна форма се съхранява в папка и/или класьор за 

вътрешната квалификация в институцията за всяка отделна учебна година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“  С.ГЛОЖЕНЕ 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА 

 

№ Време на провеждане  Тематика  Организационни бележки  



17 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. СЕПТЕМВРИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Избор на форми на обучение .    
2. Приемане на училищни учебни планове- 1, 2 ,3,4,5,6 и 7 клас 

3. Приемане на училищния правилник. (Правилник за дейността 

на училището.) 

4. Приемане на годишния план на училището, план за 

квалификационна дейност и план на педагогическия съвет.  

5.Приемане на програма за предоставяне на равни възможности и 

за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи в ОУ 

„Христо Ботев“ за учебната 2022/2023 година 

6. Приемане програма за превенция за  ранното напускане на 

училище. 

7.Приемане на училищна программа за гражданско, здравно, 

екологично и интеркултурно образование. 

8. Приемане  Етичен кодекс на училищната общност. 

9.Приемане на годишна училищна програма за целодневна 

организация на учебния ден. 

 10.Приемане на плановете на  комисии БДП, БППМН, Превенция 

на училищния тормоз,  Организиране и провеждане на тържества,  

методическите  обединения. 

11. Запознаване с плана за контролната дейност на директор 

12.План за тематична проверка 

13.Приемане на система от качествени показатели  за оценяване 

на учениците от I- III клас. 

14.  Приемане на правила за организиране и провеждане 

 

 

Отговорник :  

Директор, председатели комисии, 

председатели  МО 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. ОКТОМВРИ 

 

 

вътрешноистиуционална квалификация и за отчитане на 

участието на педагогическите специалисти в предлаганите форми 

за повишаване на квалификацията.  

15. Мерки за повишаване на качеството 

16.Определяне групи и ръководители  „Занимания по интереси”. 

17. План за преминаване от присъствено обучение към обучение в 

електронна среда от разстояние(ОЕСР)  ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022-

2023 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 

18. Кандидатстване по НП „Иновации в действие“ 

 

1.Приемане на плана за осигуряване на нормален учебен процес 

през зимата. 

2.Информация за здравословното състояние на учениците от 

медицинското лице. План за здравно образование. 

3.Анализ НВО по  БЕЛ и математика. Дефицити и набелязване на 

мерки. 

 4.Анализ на резултати входно равнище. 

 5.Училищна програма за подобряване на резултатите на 

учениците. 

6.Приемане на  мерки за обхват и включване на учениците в 

образователната система и намаляване броя на отсъствията. 

7.Приемане правилник за дейността на комисия по етика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отговорник: 

Директор, 

Мед.сестра, 

Учители по     предмети 

 

Деница Ангелова – председател на 

комисия по етика 
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8. Приемане на Училищна програма за Занимания по интереси. 

 

3. м. ДЕКЕМВРИ 

 

 

1. Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно 

обучение-информация от класни ръководители./отсъствия , 

предприети действия, мерки 

2. Разглеждане на нарушенията на училищния правилни. 

Предложения за налагане на наказания на ученици   

3.Ученици  със слаби резултати  - актуално състояние и ефективни 

мерки. 

 

 

Отговорник: 

Кл.ръководители 

Учители по предмети 

4. м. ЯНУАРИ 

 

Тематичен педагогически съвет „Възпитанието  и образованието 

на подрастващите  ангажираност, отговорност и резултати към 

успех ” 

Отговорник: 

Директор, координационен съвет за 

справяне с училищния тормоз, 

УКБППМН 

5. м. ФЕВРУАРИ 

 

 1.Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през 

първия учебен срок. Анализ, мерки. 

2.Отчет на дейността на постоянните комисии/ БДП, БПП/ и 

методически обединения. 

3.Доклад за контролната  дейност на директора  

 4.Доклад обща и допълнителна подкрепа 

5.Запознаване с бюджета на училище. Средства за квалификация. 

Отговорник: 

Учители по предмети, директор 

Председатели комисии и МО 

директор 

координатор 

директор 

6. М. МАРТ   1.План – прием за учебната 2023/2024 година Отговорник 
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 директор 

7. М.АПРИЛ 1.Обсъждане  нивото на усвояване на компетентности на 

учениците. Съвместни мерки  между учителите с цел подобряване 

на училищните резултати. 

2.Отчет за изпълнение бюджета на училището. 

3.Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и 

изявени учители по случай 24 май. 

 

Отговорник: 

Учители по предмети 

директор 

 

8. М.МАЙ 1.Обсъждане на резултатите 1-3 клас. Анализ, мерки 

 2. Отсъствия, застрашени ученициV-VII клас, мерки и конкретни 

дейности.- класни ръководители 

 3.Допълнителна работа с ученици 1-4 клас  

4. Избор на спортни дейности от определените по чл. 92, ал. 1 

ЗПУО за учебна 2023/2024 година 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Отговорник: 

класни ръководители 

 

 

учител/ треньор  

 

 

9. м. ЮЛИ 

 

 1.Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа 4-7клас- 

Анализ, мерки 

2.Изпълнението на годишния план- Отчет за учебна 2022/ 2023г. 

3. Отчет контролна дейност на директор. 

Отговорник: 

Учители по предмети 

директор 
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4.Отчет квалификационна дейност. 

 5.Отчет на дейността на училищните комисии/екипи и 

методически обединения. 

6. Избор на показатели и критерии за допълнително трудово 

възнаграждение за постигнати резултати от труда  през учебната 

година  на педагогически специалисти  .  Избор на комисия. 

7.Дейности за новата учебна година. 

                  

председатели комисии 

 

 


