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УТВЪРЖДАВАМ 
ДИРЕКТОР:................... 
/ Кармелина Колева/ 

ПЛАН 

                         ЗА ДЕЙНОСТТА НА  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ГР.ПОПОВО, ОБЩИНА ПОПОВО, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

 

 

 

 

Настоящият план е приет на заседание на педагогическия съвет 

с протокол № 9/10.09.2020 г. Утвърден със заповед №1181-188/11.09.2020г. 
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I. Водещи направления в работата на образователната институция: 

1. Иновативно образование, базирано на въвеждането и използването на модели, съчетаващи 

присъственото обучение с ефективни форми на обучение от разстояние  и обучението в дигитална среда. 

2. Преодоляване на последиците от COVID - 19 в образованието на базата на натрупания опит. 

3. Учене чрез прилагане на компетентностния подход и повишаване на резултатите от НВО. 

4. Реализиране принципите за приобщаващото образование за подкрепа за личностно развитие на 

учениците в училището 

5. Създаване на оптимални условия за повишаване качеството на образование  чрез изграждане и развитие 

на компетентностите на учителя 
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II.Основни приоритети в дейността на ОУ „Св.Климент Охридски”: 

 

1. Реализиране на държавната политика в областта на образованието на училищно ниво за повишаване 
качеството и ефективността на предучилищното и училищното образование 
 
2. Провеждане на ефективна и последователна политика в училището за осигуряване на социално 
сближаване и равен достъп до качествено  образование на децата и учениците от етнически уязвимите 
групи, децата и учениците със СОП и с хронични заболявания 

 
3. Предприемане на целенасочени действия на училищно ниво за превръщане на ученето през целия 
живот в реалност. Практическа насоченост на обучението с подкрепа за придобиване на ключови 
компетентности и ориентация към резултатите. 
 
4.Развитие на обучението в дигитална среда и чрез дигитални ресурси. 
 
6. Активно партниране с родителската общност за възпитаване на учениците в ценности и добродетели, 
за нетърпимост към агресията, нетолерантността и за зачитане на правата, спазване на правилата и 
задълженията. 
 
7. Подобряването на резултатите от образованието, ориентирано към прилагане на компетентностен 
подход. 
8. Усъвършенстване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти, подкрепа и 
мотивиране за  развитие и квалификация, насърчаване обмена на добри практики. 
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III.Дейности за реализиране на целите и приоритетите: 

№ Дейности по  Срок Индикатори за изпълнение Отговорник  Забележка 

Мерна единица 

(брой, процент) 

Базова 

стой- 

ност 

Целева 

стойност 

Отговорник  

1.  Изпълнение на Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната  система  

        

 1.1.Пълен обхват на 
учениците, живущи в 
района на училището, 
подлежащи на 
задължително обучение в 
І клас и ПГ. 

30.09.2020г Брой обхванати 

деца 

0  100% изпълнени 

дейности 

Директор  

 1.2.Провеждане на 
родителски срещи в ПДГ с 
цел запознаване на 
родителите с учебния 
план, условията за работа 
в училище 

30.09.2020 Брой родителски 

срещи 

0 1 Директор, 

учител ПГ 

 

 1.3. Осигуряване на 
познавателни книжки, 
учебници и учебни 
комплекти за 
безвъзмездно ползване 
от подготвителна група до 
VII клас. 

Учебна 
2020/2021 
година 

% ученици с 

осигурени 

безплатни 

учебници и брой 

ученици, за 

които е осигурен 

безплатен 

100 % от 

учениците с 

осигурени 

безплатни 

учебници 

100 % Директор,  

гл.учители 

учители ПГ 
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транспорт 

 1.4.Координиране 
работата на училището с 
отговорните институции - 
РУО, Отдел „ Закрила на 
детето“, Агенция „ Соци-
ално подпомагане“ 

През 

учебната 

година 

Брой 

осъществени 

съвместни 

действия 

0 2 Директор на 

училището, гл. 

учители, 

пед.съветник 

 

 1.5.Контрол на редовното 
посещение на 
училище и отсъствията на 
учениците. 

Учебна 
2020/2021 
година 

 0 Брой ученици с 
отсъствия 

Директор,зам. 
директор 

 

 1.6.Изпълнение и 
прилагане на Училищна 
програма за превенция на 
ранното напускане на 
училище 
(Приложение -Училищна 
програма за 
превенция на ранното 
напускане). 
 

Учебна 
2020/2021 
година 

Бр.документи  Бр.документи  

0 

Бр.документи  

 1 

Директор, гл. 
учител, 
пед.съветник 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.7. Изпълнение на 
дейностите, 
включени в целодневната 
организация. 
 (Приложение) 

През 
учебната 
година 

Бр.дейности  0   100% Директор,зам. 
директор, 
 
учители ГЦОУД 
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 1.8. Изпълняване на 
дейностите 
от плановете на екипите 
за  подкрепа на 
личностното 
развитие  на децата и 
учениците със специални 
образователни 
потребности (СОП). 

 Брой 

подкрепени 

деца и ученици 

със СОП.  

 

30 ученици  Пед.съветник,  
eкип  ресурсни 
учители, 
логопед 

 

 1.9.Осигуряване на достъп 
до разнообразни 
извънкласни и 
извънучилищни дейности. 

Учебна 
2020/2021 

година 

Брой дейности  

клуб шахмат, 

приложно 

изкуство, 

мажоретки идр.  

0 3 Класни 
ръководители 

 

2. Изпълнение на Стратегията за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието и 
науката (2014-2020г.) 

 2.1. Ефективно използване 

на възможностите за: 

 Образователните 
платформи и ресурси 

 електронни 
учебници, 

 мултимедийни 
уроци, 

 образователни 
портали; 

2020/2021 

уч. година  

% учители   0  100% Директор,  

Иван Иванов, 

 гл. учители, 
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 2.2. Работа с електронен 

дневник 

Септември 

2020г. 

% учители 0 100%  учители Директор  
 
 
 

 2.3. Участие в курсове на 

учители за иновативно 

използване на ИТ 

През 

учебната 

година 

Брой учители 0 Брой  учители Директор, гл. 

учители, 

комисия по кв. 

дейност 

 

 2.4.Приложение на ИКТ 

като ефективна 

подкрепяща среда при 

самоподготовката на  

учениците по учебни 

предмети в часовете  за 

самоподготовка в 

прогимназиален етап 

През 

учебната 

година 

Брой учители 0 4 Директор, 

учители 

 

 2.5. Разширяване 
използването на 
електронни учебници, 
мултимедийни уроци и 
други електронни ресурси 
в учебната работа по 
предмети. 

Учебна 

2020/21г. 

Брой учители 0 Брой  учители Директор, 

учители 

 

 2.6.Включване на ученици 
в олимпиадaта по ИТ, 
online-състезания и 
конкурси  

Учебна 

2020/21г. 

0  Брой ученици Учител ИТ  
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 2.7. Дейности по 
поддържане на интернет 
достъп в класните стаи, 
безжична (WiFi) 
инфраструктура в 
училището. 

Учебна 

2020/21г.. 

% 100%  % 100 % 100 Директор, 

учител по ИТ 

 

 2.8.Дейности за 
повишаване на 
мотивацията на учениците 
чрез компетентностния 
подход, в това число СТЕМ 
образование  
 

 Споделяне на 
добрия опит 

в интегрирането на 
учебните 
предмети при 
осъществяване на 
проектно базирано 
обучението I - IV клас 

  

 

 

 

Участие в брой 

работни срещи 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Начални 

учители 

 

3. Изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 - 2020 г. 

 3.1. Осигуряване на 
средства и създаване 
на мотивация за развитие 
и 
самоусъвършенстване на 
педагогическите кадри 
чрез участие в 
квалификационни 
курсове, 

Учебна 

2020/21г. 

бр. квалифика-
ционни форми 
/бр.обучени 
педагогически 
специалисти  

0 100%  Директор, 

гл.учители 
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организирани от РУО за 
формиране на 
компетентности по 
приоритетни 
направления 

 3.2. Създаване на условия 
за разнообразяване на 
дейностите по интереси в 
групите за целодневна 
организация на учебния 
ден 

Септември 

2020г. 

% 
подпомогна- 
ти групи от 
общия брой 
групи 

0 100%  Директор, 

учители в групи 

 

 3.3. Реализиране на план 
за подкрепа училищния 
екип за 
подкрепа за личностно 
развитие на ученици със 

СОП или хронични 

заболявания .Създаване 

на подкрепяща среда и 

условия за придобиване 

на социални умения за 

децата от рискови групи и 

със специални 

образователни 

потребности 

Учебна 

2020/21г. 

Брой ученици 

със СОП 

...... Брой обхванати 

ученици към общия 

брой ученици 

Директор, 

гл.учители, 

пед.съветник, 

училищен 

екип, 

 

 

 3.4. Създаване на условия 
и мотивиране на 
учениците за участие в 

Учебна 

2020/21г. 

Дейности  % дейности  Брой обхванати 

ученици към общия 

Директор, 

Учители 
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национални и 
международни конкурси и 
изяви. 

брой ученици 

 3.5.Осигуряване за 
безвъзмездно ползване на 
учебници и учебни 
помагала за учениците І-ІV 
клас и учебници за 
учениците V-VІІ клас. 

Септември 

2020 г. 

Брой ученици 0 360 Директор  

 3.6. Осигуряване на 
условия за създаване на 
мотивация за развитие и 
самоусъвършенстване на 
педагогическите кадри 
чрез участие в 
квалификационни форми 
на регионално и 
национално ниво. 
 
3.7. Обменен на добри 
практики в обучението по 
различни дисциплини и 
разширяване обхвата на 
ползване на ИКТ. 
 

Учебна 

2020/21г. 

 

 

 

 

Учебна 

2020/21г. 

% участници 

определени 

 от РУО 

 

 

 

Брой добри 

практики 

0 

 

 

 

 

 

0 

100% 

 

 

 

 

 

Брой добри 

практики 

 Директор, 
Комисия по 
квалификация 
 
 
 
 
 
 
 
Учители и 
ученици от ОУ 
„Св.Кл.Охрид- 
ски“ 
гр. Попово 

 

 3.8. Обмен на добри 
практики с училища 
Изпълнение на дейностите 
по иновативни дейности 
 „Заедно можем повече“ 

2020/21г. Брой срещи 0 2 Директор 
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 3.9. Информиране и 

консултиране на 

родителите за 

възможностите за 

продължаване на 

образованието или за 

придобиване на 

професионална 

квалификация на ученици 

със СОП. 

 

През 

учебната 

2020/21г. 

Брой обхванати 

ученици и 

родители 

0 Брой консултирани 

родители 

Директор, 

кл.ръководите-

ли 7 клас 

 

 Разработване на училищен 
План за квалификационна 
дейност през учебната 
2020/2021 година 
(Приложение План за 

квалификационна дейност 

през учебната 2020/2021 

година) 

Септември

2020г. 

Бр.документи  0 1 Комисия  

4. Изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (2015 – 2020) 

        

4.1.Отбелязване на 

Международния ден на 

толерантността /16 

ноември/ в детски 

Ноември 

2020 г. 

Брой 0 360 Пед.съветник  
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градини и училища. 

4.2. Пълен обхват на 

децата и учениците от 

етническите малцинства в 

полуинтернатни форми на 

обучение. 

През 

учебната 

година 

% деца 0 100% % ученици от 

етнически групи 

Директор, 

гл.учители, 

учители 

 

4.3. Включване в годишния 

план за дейността на 

училището на 

традиционен празничен 

календар с изяви на 

ученици от различните 

етнически групи. 

През 

учебната 

година 

Брой проведени 

инциативи 

0 2 Гл.учители  

        

5. Изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020) 

 5.1. Реализиране на 
училищен план за 
насърчаване и 
повишаване на 
грамотността за учебната 
2020/2021 година в 
изпълнение на 
Националната стратегия за 
насърчаване и 
повишаване на 

Септември 
2020г. 

0 1 Разработен 
училищен план 

Гл. учители, 
комисия 
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грамотността. 

 5.2. Създаване на 

благоприятна среда за 

насърчаване на 

четенето и повишаване 

на грамотността 

Учебна 

2020/21 

Бр. включени 

ученици   

0  300 Учители БЕЛ 
Начални 
учители 

 

 5.3.Публикуване на 

дейностите за 
реализиране 

на плана в училищния 

сайт и на ФБ-страницата 

на училището 

Учебна 
2020/21г. 

Брой  включени 
дейности 

0 Брой  дейности Гл.учители  

 5.4.Включване в 
национални прояви –
маратон на четенето, 
седмица на четенето, 
седмица на книгата, 
състезание по граматика и 
др. 

Учебна 
2020/21г. 
По график 
на МОН  

Брой 
инициативи 

0 Брой инициативи 
към общия брой 

Учители БЕЛ, 
учители 
начален етап, 
библиотекар 

 

 Приложение- Училищен 
план за насърчаване и 
повишаване на 
грамотността за учебната 
2020/2021 година 

      

6. Изпълнение на Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-
2020  
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 6.1.  Индивидуално 
кариерно консултиране: 

 На ученици при 
необходимост; 

 На ученици със 
специфични 
проблеми: 

 На ученици с 
хронични 
заболявания 

 На ученици с 
изявена дарба и 
талант в различни 
области 

Учебна 
2020/21г. 

Брой 

консултирани 

ученици 

0  Класни 
ръководители, 
учители 
по предмети 

 

 6.2. В тематичните 
планове за часа на 
класа класните 
ръководители да бъдат 
включени теми за ПО 

Септември
2020/21г. 

Брой тематични 

планове 

0 2 Класни 
ръководители 

 

 6.2. Изследване на 
професионалните 
нагласи и намерения на 
учениците от 
VII клас чрез анкети в часа 
на класа. 

Февруари 
2021г. 

Брой ученици  0 Брой ученици към 

общия брой 

ученици 

Кл.р-ли, пед. 
съветник 

 

7. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование 

  

 7.1.Национална програма „Квалификация“ 

 Изпълнение на дейностите 
по НП „Квалификация“  

Съгласно 

НП 

% изпълнени  % обучени 
специалисти 

Ив.Иванов-
зам.директор 
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съгласно 
квотата на 
МОН 

 Изпълнение на дейностите 
по НП „ИКТ“ 

      

 7.2. Национална програма „Национална програма „Иновации в действие“ 

  Изпълнение на 
дейностите по 

НП„Иновации в 
действие“ 

Партньорство за обмяна 
на иновации в 
образованието 

Посещение на училища.  

 

Съгласно 

НП 

 

 

2020 – 
2021 

уч. година 

% изпълнени 

 

 

% изпълнени 

дейност 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

Директор 
 
 
 
 
Директор 

 

  Дейности за 
повишаване на 
мотивацията на 
учениците чрез 
компетентностния 
подход, в това 
число СТЕМ 
образование 

 
Споделяне на добрия опит 
в интегрирането на 
учебните 
предмети при 
осъществяване на 

 

 

2020 – 
2021 

уч. година 

 

 

Април 

2021г. 

 

 

 

% изпълнени 
дейност 

 

 

 

Участие в брой 
работни 

срещи 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

100% 

 

 

 

 

1 

 

 

Директор 

 

 

 

 

Директор, 
гл.учители 
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проектно базирано 
обучението  
I- IV клас 

 

 

 

 

8. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми    

 8.1. Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех” 

 8.1.1.Организиранее 
провеждане  на  
допълнителни обучения 
като част от общата 
подкрепа за личностно 
развитие за преодоляване 
на пропуски в усвояване 
на учебното съдържание 
по български език и 
литература и математика в 
начален етап. 
 

Съгласно 
НП 

% изпълнени %  100% Директор  

        

9. Вътрешноинституционални дейности за квалификация на учителите и другите педагогически специалисти, определена чрез 
проучване на потребността от квалификация  

 9.1.Идентифициране на 

потребностите от 

продължаваща 

квалификация в училище, 

определяне на 

приоритетите в 

През 
учебната 
година 

Брой анкетирани  0 Брой учители Гл. учители 
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квалификационните 

дейности и целеви групи. 

 9.2.Разработване и 
приемане на 
планове за 
дейността на 
комисиите в 
училище и 
методическите 
обединения 

Октомври 
2020г. 

  Брой разработени 

планове 

Председатели 

МО 

 

 9.3.Актуализиране на 
Професионалното 
учителско портфолио на 
хартиен носител и в 
електронен вариант 

Септември
2020г. 

  100% Директор, 

гл. учители 

 

 9.4.  Осъществяване на 

контакти със звена за 

следдипломна 

квалификация на  

педагогическите кадри 

към ВУЗ и с Департаменти 

за усъвършенстване на 

учители– гр. София и 

гр.Варна 

През 

учебната 

година 

Брой контакти 0 Брой учители Гл. учители  

 9.5.Участие в 

квалификационни 

дейности, насочени към 

През 

учебната 

Брой 

квалификацион-

0 Брой учители Директор, 

гл. учители 
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съвременните методи на 

преподаване за 

повишаване на равнището 

на грамотността 

 

година ни форми 

Брой обучени 

учители 

 9.6. Участие на учители в 

подходящи 

квалификационни форми 

на обучение, предложени 

от РИО Търговище 

През 

учебната 

година 

Брой 

квалификационн

и форми 

Брой обучени 

учители 

0 Брой учители Директор, 

Ив.Иванов-ЗД 

 

 Квалификацията на 
учителите е 
организирана и се 
реализира в 
съответствие с плана за 
квалификация 
на педагогическите кадри 
от училището за учебната 
2020/2021година 

      

        

10. Дейности по прилагане на Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците 

 10.1. Приложение       

11. Организиране и координиране на дейностите по провеждането на националното външнно оценявание 

 11.1. Участия в съвещания 

във връзка с провеждане 

По график 
на РУО 

Брой съвещания  0 По график Директор  
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на на  Национално външно 

оценяване IV клас и 

мотивиране на учениците 

за тях. 

на РУО 

 11.2. Формиране на 

училищна комисия за 

организация и контрол на 

дейностите по  

Национално външно 

оценяване на знанията на 

учениците от  IV, VIIклас. 

2020/21год Брой комисии  100% 100% Директор  

 11.3. Провеждане на 

пробни НВО в ІV,VІІклас 

2020/21год ЗДУД-Ив.Иванов 0 Бр.проведени По 1 предмет  

 11.4. Анализ на 

резултатите от НВО в IV 

клас. 

Юни 

2021 г. 

Брой анализи 0 1 Директор, 

гл.учител 

 

 11.5. Участие в  

провежданите  работни 

срещи на учителите по 

предмети и направления 

от област Търговище. 

2020/21год Брой работни 
срещи 

 100% 100% Директор, гл. 
учители 

 

 11.6.  Изпълнение и 
контрол по изпълнение на 
График дейностите за 

2020/21год %дейности  100% 100% Директор, 
ЗДУД-
Ив.Иванов, 
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организацията, 
провеждането и 
оценяването на НВО 4 клас 
през уч. 2020/21година 

гл.учители 

 11.7.Изпълнение и 
контрол по изпълнение на 
График на дейностите за 
организацията, 
провеждането и 
оценяването на НВО 7 клас 
през уч. 2020/21год. 

2020/21год % дейности  100% 100% Директор, ЗД -
Ив.Иванов 
гл.учители 

 

 11.8. Анализ на 

организацията и 

провеждането на  НВО в 

VII клас  

юли 2021 г.  Брой анализи  100% 100% Директор, 

гл.учител 

 

12. Организиране на дейности в Националния календар за извънучилищните дейности и в Националния спортен календар на МОН, 
както и  други извънкласни и извънучилищни дейности 

  

 12.1.Изготвяне на 
Училищен 
спортен календар въз 
основа на 
Националния спортен 
календар 
за учебната 2020-2021 
година. 

09.2020  Бр.документи  

 

0 1 И. Иванов-зам. 

директор 

Али Кадънчев 

 

 12.2. Участие в дейностите 
на Националния спортен 
календар за учебната 

По график % ученици, 
включени в 
дейностите 

0 70% И. Иванов-зам. 

директор 
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2020-2021 година – 
състезания, турнири. 

Али Кадънчев 

учители 

 12.3 Участие на учениците  
в състезания, олимпиади, 
конкурси и др. 

По график % ученици, 

включени в 

дейностите 

0 60% И. Иванов-зам. 

директор, гл. 

учители, 

учители 

 

 12.4. Участие в общински и 

областен кръгове на 

Националната олимпиада 

„Знам и мога“ за 

учениците от 4 клас. 

По график % участие на 

ученици 

0 20 ученици за 

учебната 

2020/21год год. 

Гл. учители, 

учители 

 

 12.5. Участие в общински и 

областен кръг на 

Национално състезание 

„Ключът на музиката”. 

По график % участие на 

ученици 

0 10 ученици Гл. учители, 

учители 

 

 12.6. Участие на 

училището и учениците в 

Международното 

математическо 

състезание“Математика 

без граници“ и 

Математическо 

състезание„Европейско 

По график 

 

 

 

 

Брой ученици 0 Брой ученици към 

общия брой 

 

Гл. учители,  
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кенгуру“ 

12.7. Национално финално 

състезание на СБНУ 

 

Гл.учител 

начален етап 

 12.8.Планиране на 
ученическите 
екскурзии 

      

 12.9.Екскурзии в начален 
етап 

По график Брой ученици 0 Брой ученици към 

общия брой 

Учители 

начален етап, 

учители ГЦОУД 

 

 12.10. Екскурзии в 
прогимназиален 
етап: 

Юни 2020 Брой ученици  0 Брой ученици към 

общия брой 

Учители пети, 

шести седми, 

клас 

Учители ГЦОУД 

 

 Приложение- 
 1.План за гражданско, 
здравно, екологично и 
интеркултурно 
образование; 
2.Спортен календар 
 

      

 Популяризиране на 
информация 
с прояви за участие на 
учениците от 

През 

учебната 

година 

% 

популяризирани 

 Брой изяви учители  
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училището в състезания, 
олимпиади, конкурси и 
др. /чрез сайта на РУО, 
сайта на училището, ФБ 
страницата на училището, 
вестници/ 

изяви  

13. Контрол по спазването на държавните образователни стандарти в образователната институция 

 13.1. Тематични проверки 

 13.2. Изпълнение и 
контрол на дейностите по 
иновативни дейности 
 „Заедно можем повече“ 
 

2020/21год Съгласно плана 
на иновацията 

0 100% изпълнени Директор  

 13.3. Контрол и 
методическо подпомагане 
при прилагане на новата 
учебна програми в ІV клас. 
 

2020/21год  0 Брой проверки Директор 
ЗД-Ив.Иванов 

 

 15.2. Текущи проверки 

 15.2.1. Организация и 
провеждане на 
консултациите по учебни 
предмети. 

През 
цялата 
учебна 
година 

План за 
контролната 
дейност 

0 Брой проверки Директор 

ЗД-Ив.Иванов 

 

 15.2.2. Спазване на 
наредбата за оценяване 
на резултатите от 
обучението на учениците. 
Проверка ритмичността на 
изпитванията 

През 
цялата 
учебна 
година 

План за 

контролната 

дейност 

 Брой проверки Директор  
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 15.2.3. Проверка на 
документацията на 
учениците със СОП и на 
ресурсно подпомагане 

През 
цялата 
учебна 
година 

План за 

контролната 

дейност 

0 Брой проверки Директор  

 15.2.4. Проверка на 
организацията на 
учебно-възпитателната 
работа на 
учителите в учебните 
часове 
 

През 
цялата 
учебна 
година 

План за 

контролната 

дейност 

0 Брой проверки Директор  

 


