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Настоящият Годишен план за дейността на училището е приет с Решение № 3, взето на 

заседание на Педагогическия съвет - Протокол № 17/10 септември 2019 г., утвърден със заповед 
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МИСИЯ, ВИЗИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

М И С И Я 

Мисията на Основно училище „Екзарх Антим І“ е да осигури качествено образование на учениците 

от начален и прогимназиален етап в съответствие с държавните образователни стандарти и 

съвременните образователни тенденции. 

 

В И З И Я 

Основно училище „Екзарх Антим І” да бъде модерна и конкурентоспособна образователна 

институция със собствен облик и училищна култура, основаваща се на партньорство и споделена 

отговорност.  

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА УЧИЛИЩЕТО 

Изграждане на позитивна училищна среда, осигуряваща високо качество на образование чрез 

ефективно и резултатно управление на ресурсите и прилагане на съвременни образователни 

технологии за придобиване и развитие на ключови компетентности у учениците. 

 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ  

 

1. ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ  

2. ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА 

3. КОМПЛЕКСЕН МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА/ГРУПАТА 

4. ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

УСЛУГИ 

5. ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

6. ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ПРОЦЕСА НА ВЪЗПИТАНИЕ И 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

7. ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ПРОЦЕСА НА ПАРТНЬОРСТВО И 

СЪТРУДНИЧЕСТВО  

8. ЕФЕКТИВЕН ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ   
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ 

ЦЕЛИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 

ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ  

Планиране, набиране и подбор на човешките ресурси за удовлетворяване на 

организационните потребности 

№ Действие Отговорник Срок 

1 2 3 4 

1. Анализ на състоянието на работните места; 

Определяне на потребностите от персонал 

(педагогически специалисти, работници и 

служители) и  планиране на човешките ресурси за 

удовлетворяване на организационните потребности   

Д. Смиленова, 

Заместник-

директор, АСД; 

Л. Христова, 

Заместник- 

директор по УД, 

Биляна Вълева, 

Заместник-  

директор по УД 

м. юни 2020 г. - 

м. август 2020 г. 

2. Набиране и подбор на педагогически специалисти и 

работници и служители, съответстващи на работата 

и на организационните потребности  

Д. Смиленова, 

Заместник- 

Директор, АСД; 

Л. Христова, 

Заместник - 

директор по УД, 

Биляна Вълева - 

Заместник- 

директор по УД 

м. юли 2020 г. - 

м. септември 

2020 г. 

при констатирана 

необходимост 

3. Подбор и съкращаване на педагогически 

специалисти и работници и служители,  

несъответстващи на организационните потребности 

Д. Смиленова, 

Заместник - 

директор-АСД, 

Л. Христова, 

Заместник - 

директор по УД, 

Биляна Вълева - 

Заместник - 

директор по УД, 

Комисия по 

подбор 

при констатирана 

необходимост 

 

Разработване на нови и/или актуализиране на съществуващи правила и процедури, делегиране 

на правомощия задължения и нива на докладване за ефективен мениджмънт на човешките 

ресурси 
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№ Действие Отговорник Срок 

1 2 3 4 

1. Актуализиране на правила и балансирани критерии 

за идентифициране, номиниране и награждаване 

педагогически специалисти, работници и служители  

Д. Смиленова,  

Заместник - 

директор-АСД, 

Л. Христова, 

Заместник -

директор по УД,  

Биляна Вълева - 

Заместник -  

директор УД, 

М. Семерджиян, 

Н. Караиванова 

м. ноември 2019 

г. 

2. Актуализиране на Процедура за заместване на 

педагогически специалисти 

Л. Христова, 

Заместник - 

директор по УД, 

В. Кузманова,  

М. Бъчварова 

м. октомври 2019 

г. 

3. Актуализиране на правила за ефективна 

комуникация, която да протича по хоризонтала и 

вертикала и актуализирането им 

Д. Смиленова, 

Заместник - 

директор-АСД 

Л. Христова, 

Заместник - 

директор по УД 

Биляна Вълева - 

Заместник -  

директор УД, 

М. Пилафова 

Я. Паскалева 

м. ноември 2019 

г.  

 

4. Актуализиране и прилагане на правила за адекватно 

и етично поведение на педагогическите 

специалисти, работниците и служителите в 

училище  

Д. Смиленова, 

Заместник - 

директор-АСД, 

П. Илиева, 

М. Ковачева 

м. ноември 2019 

г.  

 

   5. Актуализиране и прилагане на  правила за 

наблюдение, установяване и докладване на 

сигналите за нарушение на правилата за адекватно и 

етично поведение на педагогическите специалисти, 

работниците и служителите в училище  

 

Д. Смиленова, 

Заместник - 

директор-АСД 

П. Илиева, 

М. Ковачева 

м. ноември 2019 

г.  

6. Докладване на сигнали за нарушение на правилата 

за адекватно и етично поведение на 

педагогическите специалисти, работниците и 

служителите в училище 

Етична комисия  

 

м. септември 

2019 г. – м. юни 

2020 г. 

 

7. Предприемане на последващи мерки при 

установени нарушения на правила за адекватно и 

етично поведение на педагогическите специалисти, 

Директор, 

Етична комисия 

 

При подаден 

сигнал 
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работниците и служителите в училище и 

актуализирането им 

 

8. Актуализиране на вътрешноинституционални 

правила и процедури по прилагане на Общ 

регламент на защита на личните данни 

Д. Смиленова, 

Заместник- 

директор, АСД 

Владимир 

Кършев,  

Ръководител на 

направление 

“ИКТ” 

м. октомври - м. 

ноември 2019 г. 

9. Актуализиране на съществуващи правила и 

процедури за ефективно управление на човешките 

ресурси чрез преглед на документи  

Д. Смиленова, 

Заместник-

директор, АСД 

Л. Христова, 

Заместник - 

директор по УД, 

Биляна Вълева - 

Заместник - 

директор по УД, 

Работни групи, 

определени със 

заповед на 

директора 

м. септември 

2019 г. – м. юни 

2020 г. 

10. Делегиране на правомощия, задължения и нива на 

докладване за ефективен мениджмънт на човешките 

ресурси 

Директор, 

Д. Смиленова, 

Заместник-

директор, АСД 

Л. Христова, 

Заместник - 

директор по УД, 

Биляна Вълева - 

Заместник - 

директор по УД 

В периода м. 

септември - м. 

октомври 2019 г. 

11. Въвеждане и актуализиране на система за 

ефективно административно осигуряване, 

включително чрез облачни технологии (правила, 

процедури, бланки и др. под.) 

Директор, 

Заместник - 

директори,  

Владимир 

Кършев,  

Ръководител на 

направление 

“ИКТ” 

ЗАС 

Счетоводител 

В периода м. 

октомври 2019 г. 

- 

– м. юни 2020 г.  

 

Квалификационно развитие на човешките ресурси 

№ Действие Отговорник Срок 
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1 2 3 4 

1. Реализиране на план за квалификационна дейност за 

учебната  2019/ 2020 година 

Биляна Вълева - 

Заместник - 

директор по УД, 

Комисия за 

квалификацион- 

на дейност  

(П. Георгиева, 

Ст. Садърска,  

Н. Караиванова) 

м. септември 

2019 г. - м. 

септември 2020 г. 

 

2. Актуализиране и/или разработване на нови Правила 

за организиране и провеждане на 

вътрешноинституционалната квалификация  

Биляна Вълева - 

Заместник - 

директор по УД, 

Комисия за 

квалификацион- 

на дейност  

(П. Георгиева, 

Ст. Садърска,  

Н. Караиванова) 

м. септември 

2019 г.  

 

3 Актуализиране и/или разработване на нови Правила 

за организиране и провеждане на квалификацията на 

непедагогическите специалисти и за отчитане на 

участието им в предлаганите форми за повишаване 

на квалификацията 

 

Д. Смиленова, 

Заместник- 

директор, АСД 

Биляна Вълева - 

Заместник - 

директор по УД, 

м. октомври 2019 

г.  

4 Проучване на възможности за включване на 

непедагогическите специалисти във форми за 

повишаване на квалификацията  

Д. Смиленова, 

Заместник- 

директор, АСД 

м. септември 

2019 г. – м. юни 

2020 г. 

 

Създаване на условия за оценяване на постигнати резултати от труда през учебната година 

и кариерно развитие на педагогическите специалисти 

№ Действие Отговорник Срок 

1 2 3 4 

1. Актуализация на портфолио на педагогическия 

специалист  

Биляна Вълева - 

Заместник - 

директор по УД 

Педагогически 

специалисти 

м. септември 

2019 г. – м. юни 

2020 г. 

2. Определяне на комисия за оценяването на 

постигнатите резултати от труда 

Директор м. септември 

2019 г.  

3. Оценяване на постигнатите резултати от труда на 

педагогическите специалисти 

Комисия за 

оценяването на 

постигнатите 

резултати от 

труда 

 

Не по-късно от 1 

октомври 2019 г. 
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4. Квалификационни форми от вътрешноинституцио- 

налната квалификация за запознаване с 

възможностите, условията и реда за кариерно 

развитие на педагогическите специалисти 

Директор, 

Биляна Вълева - 

Заместник - 

директор по УД 

В съответствие с 

плана за 

квалификация за 

учебната 

2019/2020 г.  

 

Наставничество на педагогически специалисти, които са постъпили за първи път на работа 

в системата на предучилищното и училищното образование; са назначени на нова 

длъжност; заемат длъжност след прекъсване на учителския си стаж за повече от две учебни 

години; ще прилагат нови или променени учебни планове и учебни програми 

№ Действие Отговорник Срок 

1 2 3 4 

1. Актуализиране и/или разработване на нова програма 

за наставничество за педагогически специалисти, 

които са постъпили за първи път на работа в 

системата на предучилищното и училищното 

образование; 

са назначени на нова длъжност; 

заемат длъжност след прекъсване на учителския си 

стаж за повече от две учебни години; 

ще прилагат нови или променени учебни планове и 

учебни програми 

Л. Христова, 

Заместник - 

директор по УД, 

Биляна Вълева - 

Заместник - 

директор по УД, 

М. 

Казанлъклиева 

 

м. октомври 2019 

г. 

2. Определяне на наставници/наставлявани Директор м. октомври 2019 

г. 

3. Реализиране на програма за наставничество за 

педагогически специалисти, които са постъпили за 

първи път на работа в системата на 

предучилищното и училищното образование; 

са назначени на нова длъжност; 

заемат длъжност след прекъсване на учителския си 

стаж за повече от две учебни години; 

ще прилагат нови или променени учебни планове и 

учебни програми 

Определени от 

директора  

наставници 

В срок до два 

месеца от 

встъпването в 

учителска 

длъжност на 

педагогическия 

специалист 

До 1 година 

 

 

Откритост и прозрачност при вземане на управленски решения 

№ Действие Отговорник Срок 

1 2 3 4 

1. Преглед и актуализиране на антикорупционни 

процедури  

Директор,  

Заместник - 

директори  

м. декември 2019 

г. - м. януари 

2020 г. 

 

Мониторинг на дейностите по ефективен мениджмънт  на човешките ресурси 

№ Действие Отговорник Срок 
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1 2 3 4 

1. Изработване на План за контролна дейност на 

директора  

Директор  

 

м. септември 

2019 г.  

2. Изработване на План за контролна дейност на 

заместник-директорите по учебна дейност  

Заместник - 

директори по 

УД 

м. септември 

2019 г. 

3. Изработване на План за контролна дейност на 

директора и заместник-директора, АСД 

Заместник-ди- 

ректор, АСД 

м. септември 

2019 г. 

4. Ефективен мониторинг на дейностите по управление 

на човешките ресурси 

Директор,  

Заместник-ди- 

ректори 

м. септември 

2019 г. – м. август 

2020 г. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 

ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ  НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА 

Достъп до законовата и подзаконовата нормативна уредба за осъществяване дейността на 

училището. Въвеждане на вътрешноинституционални документи и осигуряване на достъп 

до тях 

№ Действие Отговорник Срок 

1. Осигуряване на достъп до законовата и 

подзаконовата нормативна уредба за осъществяване 

дейността на училището (наличие на софтуерни 

продукти, програми, сайт, осигурен интернет 

достъп и др.) 

Директор,  

Заместник - 

директори, 

Владимир 

Кършев,  

Ръководител на 

направление 

“ИКТ” 

По време на 

учебната година 

2. Актуализиране и въвеждане на 

вътрешноинституционални документи (стратегия, 

планове, програми, правилници и др.) 

Директор,  

Заместник - 

директори, 

Работни групи 

По време на 

учебната година 

(при 

необходимост 

и/или промяна на 

нормативни 

документи) 

3. Осигуряване на достъп до 

вътрешноинституционалните документи 

(Публикации в сайта на училището, Google диск и 

др.) 

 

Б. Вълева, 

Заместник - 

директор по УД 

Владимир 

Кършев,  

Ръководител на 

направление 

“ИКТ” 

м. септември 

2019 г. 

По време на 

учебната година 

(при 

необходимост 

и/или 

актуализация) 

4. Изграждане на вътрешна система за движение на 

информацията и документите в образователната 

институция 

Директор,  

Заместник - 

директори, 

м. септември 

2019 г. – м. 

септември 2020 г. 
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Владимир 

Кършев,  

Ръководител на 

направление 

“ИКТ” 

Работна група 

5. Разработване на нови и/или актуализиране на 

съществуващи правила и процедури за съхраняване 

и архивиране на документите на училището 

(Актуализиране на Правилата за достъп до 

архивните документи за потребители на архивна 

информация в училище, номенклатура на архива и 

др.; Правила за работа на училищния архив; 

Номенклатура на делата; Правила във връзка с Общ 

регламент за защита на личните данни и др.) 

Д. Смиленова, 

Заместник- 

директор, АСД, 

ЗАС, 

Счетоводител 

при 

необходимост 

 

Модернизация на физическата среда, библиотечното и информационно осигуряване 

№ Действие Отговорник Срок 

1. Разработване на план за осъществяване на текущи и 

основни ремонти 

Осъществяване на текущи и основни ремонти 

Д. Смиленова, 

Заместник- 

директор, АСД 

Д. Танев 

м. декември 2019 

– м. януари 2020  

В съответствие с 

договора за СМР 

2. Актуализиране на план за модернизация на 

оборудване и обзавеждане на класни стаи и 

кабинети 

 

Д. Смиленова, 

Заместник- 

директор, АСД 

Работна група 

(Ю. Петрова, ) 

м. декември 2019 

– м. януари 2020 

г. 

3. Закупуване, доставка и монтаж на оборудване и 

обзавеждане на класни стаи и кабинети 

Д. Смиленова, 

Заместник- 

директор, АСД 

Д. Танев 

м. май 2020 г. при 

наличие на 

средства 

4. Актуализиране на план за модернизация на 

спортните съоръжения и пособия 

Закупуване, доставка и монтаж на спортни 

съоръжения и пособия 

Д. Смиленова, 

Заместник- 

директор, АСД 

А. Стоилов 

Я. Каменова 

м. декември 2019 

– м. януари 2020 

г. при наличие на 

средства 

5. Замерване факторите на работната среда Д. Смиленова, 

Заместник- 

директор, АСД 

Периодично в 

съответствие с 

нормативните 

документи 

6. Разработване на план за модернизация на техника и 

придобиване и/или актуализиране на образователни 

софтуерни продукти 

Закупуване, доставка и монтаж на техника  

Биляна Вълева, 

Заместник-

директор, УД 

Д. Смиленова, 

Заместник- 

м. декември 2019 

– м. януари 2020 

г. при наличие на 

средства 
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директор, АСД 

Владимир 

Кършев, 

Ръководител на 

направление 

“ИКТ” 

7. Обновяване на информацията в интернет 

страницата на училището 

Владимир 

Кършев, 

Ръководител на 

направление 

“ИКТ” 

м. септември 

2019 г. – м. 

октомври 2019 г. 

 

8. Поддържане на актуална информация в интернет 

страницата на училището 

Владимир 

Кършев, 

Ръководител на 

направление 

“ИКТ” 

Периодично 

9. Актуализиране на правила и процедури за 

приемане, връщане и съхраняване на учебници и 

актуализацията им  

 

Директор,  

Д. Смиленова, 

Заместник - 

директор, АСД 

Работна група 

(М. Пилафова, Г. 

Христова, 

Ант. Христова, 

В. Кузманова) 

при 

необходимост 

 

10. Избор на учебници и учебни комплекти за 

съответната учебна година 

Педагогически 

специалисти 

По график, 

определен със 

заповед на 

министъра 

11. Определяне на учебни помагала за разширена и 

допълнителна подготовка за учебната година, както 

и за БДП и др. 

Педагогически 

специалисти 

м. юни 2020 г. 

12. Осигуряване на учебници и учебни комплекти за 

съответната учебна година 

 

Директор,  

Заместник - 

директори 

 

По график, 

определен със 

заповед на 

министъра 

 

 

Мониторинг на дейностите по мениджмънт  на физическата среда 

№ Действие Отговорник Срок 

1 2 3 4 

1. Ефективен мониторинг на дейностите по 

мениджмънт на физическата среда 

Директор,  

Заместник - 

директори 

м. септември 

2019 г. – м. август 

2020 г. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ  
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КОМПЛЕКСЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за осъществяване на образователния 

процес  

№ Действие Отговорник Срок 

1 2 3 4 

1. Планиране на училищен план-прием в 1 клас и 

прием на ученици в класовете от 2 до 7 вкл. до 

запълване на свободните места  

Директор,  

комисии за 

дейности по 

приема 

м. март 2020 г. 

До 01 септември 

2020 г. 

2. Разработване и прилагане на училищен учебен план 

на паралелките с чуждоезиково и технологично 

обучение и паралелки, насочени към изкуствата 

 

Л. Христова, 

Заместник - 

директор по УД 

М. Семерджиян 

Владимир 

Кършев 

Ръководител на 

направление 

„ИКТ“ 

М. Бъчварова 

м. май 2020 г. 

През учебната 

година 

3. Разработване и прилагане на учебни програми за 

разширена подготовка и допълнителна подготовка 

за паралелките с чуждоезиково и технологично 

обучение и паралелки, насочени към изкуствата 

 

 

Л. Христова, 

Заместник- 

директор по УД, 

педагогически 

специалисти 

август 2020 г./м. 

септември 2020 г. 

През учебната 

година 

4. Дейности по изпълнение на разработено и одобрено 

проектно предложение за иновативно училище 

(обучение по метода на Монтесори педагогика в 1 

клас и проектно-базирано обучение по учебен 

предмет от областта на глобалното, 

гражданското и интеркултурното образование в 5 

клас в избираемите учебни часове ГАИТ в 5 клас) 

Педагогически 

специалисти 

През учебната 

година 

5. Разработване на проектно предложение чрез 

допълване и разширяване на иновацията  

Директор, 

Л. Христова, 

Заместник- 

директор по УД, 

Б. Вълева,  

Заместник- 

директор по УД 

Владимир 

Кършев, 

Ръководител на 

направление 

“ИКТ” 

М. Семерджиян 

М. Пилафова 

м. декември 2019 

г - м. февруари 

2020 г. 
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П. Илиева 

Я. Паскалева 

6. Въвеждане на G Suite For Education, Google 

Classroom и поетапно изнасяне на образователния 

процес в облака. Кандидатура за Google Reference 

School. 

Л. Христова, 

Заместник- 

директор по УД, 

Б. Вълева, 

Заместник- 

директор по УД, 

Владимир 

Кършев, 

Ръководител на 

направление 

„ИКТ“ 

Петя Илиева, 

Педагогически 

специалисти 

През учебната 

година 

7. Определяне на екипи за осъществяване на 

училищното образование 

Директор м. септември 

2019 г. 

 

Ефективен мениджмънт на качеството на образователния процес 

№ Действие Отговорник Срок 

1 2 3 4 

1. Актуализиране и прилагане на мерки за повишаване 

на качеството на образованието и актуализирането 

им 

 

Б. Вълева, 

Заместник - 

директор по УД, 

М. Пилафова 

Педагогически 

специалисти 

м. септември 

2019 г. 

През учебно 

време 

При констатирана 

необходимост 

2. Въвеждане на електронни 

продукти за комуникация, информация и 

автоматизация на училищни процеси 

Директор 

Д. Смиленова, 

Заместник- 

директор, АСД 

Заместник - 

директори по 

УД 

Ръководител на 

направление 

„ИКТ“ 

Педагогически 

специалисти 

През учебната 

година 

3. Актуализиране и прилагане на училищен план за 

изпълнение на Националната стратегия за 

насърчаване и повишаване на грамотността 

Работна група  

(Н. Караиванова, 

Л. Иванова, 

М. Ковачева) 

Педагогически 

специалисти 

м. септември 

2019 г. 

 

През учебната 

година 
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4. Създаване на условия за консултиране на ученици 

по учебни предмети чрез ранно оценяване на 

потребностите и превенция на обучителните 

затруднения, график за консултиране на ученици по 

учебни предмети  

Л. Христова, 

Заместник- 

директор по УД, 

Педагогически 

специалисти 

 

м. септември 

2019 г./м. 

октомври 2019 г. 

През учебната 

година 

 

 

Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за осъществяване на целодневна 

организация на учебния ден 

№ Действие Отговорник Срок 

1 2 3 4 

1. Изработване на Програма за целодневна 

организация на учебния ден. 

Учители в 

ГЦОУД 

м. септември  

2019 г. 

 

2. Прилагане на Програма за целодневна организация 

на учебния ден. 

Учители в 

ГЦОУД 

През учебно 

време 

 

Ефективно оценяване на резултатите от обучението на учениците 

№ Действие Отговорник Срок 

1 2 3 4 

1. Актуализиране на система от качествени показатели 

за установяване на резултатите изпитванията на 

учениците 1 – 3 клас. 

 

Работна група 

(Д. Коева,  

Я. Паскалева,. Г. 

Христова) 

Педагогически 

специалисти 

м. септември 

2019 г. 

През учебно 

време 

При констатирана 

необходимост 

2. Актуализиране на училищни "стандарти" за 

оценяване на постигнатите резултати от обучението 

по учебни предмети или модули. 

Л. Христова, 

Заместник - 

директор по УД 

Педагогически 

специалисти 

м. октомври 2019 

г. 

 

3. Прилагане на разнообразни форми за установяване 

на резултатите от изпитванията и изпитите  

Б. Вълева, 

Заместник - 

директор по УД 

Педагогически 

специалисти 

 

По време на 

учебната година  

 

Разработване, участие и управление на проекти, касаещи включването на учениците в 

допълнителни форми на работа за личностно развитие 

№ Действие Отговорник Срок 
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1 2 3 4 

1. Разработване на проектни предложения  по 

национални, европейски и други международни 

програми и проекти, касаещи включването на 

учениците в допълнителни форми на работа за 

личностно развитие 

Директор 

Л. Христова, 

Заместник- 

директор по УД, 

Б. Вълева,  

Заместник- 

директор по УД 

Владимир 

Кършев, 

Ръководител на 

направление 

“ИКТ” 

М. Семерджиян 

Н. Караиванова 

В съответствие 

със срока за 

подаване на 

проектни 

предложения   

2. Участие в проекти, насочени към създаване на 

условия за повишаване на потенциала на учениците 

и надграждане на компетентности им 

Б. Вълева,  

Заместник- 

директор по УД 

Педагогически 

специалисти 

В съответствие 

със срока, 

определен от 

МОН  и др. 

външни 

институции и 

организации 

 

Провеждане на извънкласни и извънучилищни дейности 

 

№ Действие Отговорник Срок 

1 2 3 4 

1. Разработване и реализиране на План за реализиране 

и провеждане на извънкласни и извънучилищни 

дейности 

Б. Вълева,  

Заместник- 

директор по УД 

М. Пилафова, 

Св. Борисов, 

Ж. Танева, 

Т. Димитрова 

Педагогически 

специалисти 

м. октомври 2019 

г.  

 

 

 

През учебното 

време 

 

Мониторинг на дейностите по комплексния мениджмънт на образователния процес 

 

№ Действие Отговорник Срок 

1 2 3 4 

1. Мониторинг на дейностите  по комплексния 

мениджмънт на образователния процес 

Директор,  

Заместник - 

директори 

м. септември 

2019 г. – м. август 

2020 г. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОПЕРАТИВНА 

ЦЕЛ ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Осигуряване на приобщаващо образование на учениците в училищното образование и 

реализиране на дейности за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на учениците, включително на ученици със специални образователни потребности 

и с изявени дарби 

№     Отговорник Срок 

1 2 3 4 

1. Идентифициране на ученици, които имат нужда от 

обща и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие 

Педагогически 

специалисти, 

Психолог, 

училищен 

м. септември 

2019 г./ 

м. октомври 

2019 г. 

2. Работни срещи за обсъждане на дейности за  

превенцията за обучението и развитието на 

учениците; за обща подкрепа с набелязване на 

конкретни мерки, обмен на информация и добри 

педагогически практики с цел подкрепа на всички 

учители за подобряване на работата им с учениците 

Директор, 

Л. Христова, 

Заместник- 

директор по УД, 

Психолог, 

училищен, 

Педагогически 

специалисти 

м. октомври; м. 

декември; м. 

февруари; м. 

април; м. юни 

4. Определяне на координатор за  

организиране и координиране на процеса на 

осигуряване на общата и допълнителната подкрепа 

за личностно развитие на учениците 

Директор м. септември – м. 

октомври 2019 г. 

 

5. Организиране и координиране на процеса на 

осигуряване на общата и допълнителната подкрепа 

за личностно развитие на учениците 

Координатор По време на 

учебната година 

6. Изграждане на екипи за реализиране на дейности за 

обща и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие 

Директор м. септември – м. 

октомври 2019 г. 

 

7. Реализиране на дейности за обща и допълнителна 

подкрепа за личностно развитие 

 

Педагогически 

специалисти, 

включени в 

екипите 

По време на 

учебната година 

8. Провеждане на регулярни срещи на екипите за 

обща подкрепа за преодоляване на проблемното 

поведение на ученика и за справяне със 

затрудненията му с приобщаването в 

образователния процес и в училищната среда, с 

участието му в дейността на институцията и с 

поведенческите му прояви и набелязване на 

дейности за въздействие върху вътрешната 

мотивация 

Педагогически 

специалисти, 

включени в 

екипите 

По време на 

учебната година 
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9. Провеждане на регулярни срещи на екипите за 

допълнителна подкрепа за личностно развитие 

Психолог, 

училищен 

Педагогически 

специалисти, 

включени в 

екипите 

По време на 

учебната година 

10. Разработване и прилагане на Програма за 

предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на ученици от уязвими групи в 

училище. 

Психолог, 

училищен 

Г. Христова, 

Ст. Михайлова 

м. септември 

2020 г. 

 

11. Номиниране на ученици за удостояване с награди Л. Христова, 

Заместник- 

директор по УД, 

М. Ковачева, 

М. Казанлъклева 

м. май/м. юни 

2020 г. 

 

Осигуряване на допълнителни условия за изучаване на български език от деца и ученици, за 

които българският език не е майчин език 

№ Действие Отговорник Срок 

1 2 3 4 

1. Идентифициране на ученици, за които българският 

език не е майчин език и срещат образователни 

затруднения по български език 

 

Педагогически 

специалисти, 

преподаващи 

български език и 

литература 

м. октомври 2019 

г. 

2. Определяне на педагогически специалисти; 

изготвяне на програма за обучение и график за 

провеждане на занимания за ученици, за които 

българският език не е майчин език 

 

Директор, 

Педагогически 

специалисти, 

преподаващи 

български език и 

литература 

м. октомври 2019 

г. 

През учебната 

година 

 

Създаване на условия за включване на учениците в олимпиади, състезания, конкурси и др. 

№ Действие Отговорник Срок 

1 2 3 4 

1. Проучване на възможности за участие на ученици в 

олимпиади, състезания, конкурси и др.  

Л. Христова, 

Заместник- 

директор по УД 

Ст. Садърска 

М. Витларова 

Н. Караиванова 

Д. Коева 

Ю. Петрова 

По време на 

учебната година 
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С. Борисов 

2. Проучване на възможности за участие на ученици в 

олимпиади, състезания, конкурси и др. по 

Националния календар на МОН  

Л. Христова, 

Заместник- 

директор по УД 

Ст. Садърска 

М. Витларова 

Н. Караиванова 

Д. Коева 

Ю. Петрова 

С. Борисов 

До три дни от 

публикуване на 

календара на 

сайта на МОН 

3. Идентифициране на ученици за участие в 

олимпиади, състезания, конкурси и др., вкл. и по 

Националния календар на МОН 

 

 

Педагогически 

специалисти 

По време на 

учебната година 

4. Провеждане на допълнителни консултации за 

подкрепа представянето на учениците на 

олимпиади, състезания, конкурси и др., вкл. и по 

Националния календар на МОН 

Педагогически 

специалисти 

По време на 

учебната година 

 

Създаване на условия за включване на учениците в групи за занимания по интереси с цел 

подобряване на ключови компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, 

гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на 

иновациите и креативното мислене на децата и учениците. 

 

№ Действие Отговорник Срок 

1 2 3 4 

1. Проучване на потребностите и желанията на 

ученика и родителите към провеждане на дейности 

за занимания по интереси 

Директор,  

Заместник- 

директори 

Педагогически 

специалисти 

м. септември 

2019 г. 

2.  Сформиране на групи за занимания по интереси 

според  потребностите и желанията на ученика и 

родителите 

Директор, 

Заместник-

директори  

Педагогически 

специалисти 

м. септември 

2019 г. - м. 

октомври 2019 г. 

3.  Провеждане на часове за занимания по интереси по 

утвърден времеви график  

Ръководители на 

групи за 

занимания по 

интереси 

м. октомври 2019 

г. - м. юни 2020 

м.  

4.  Организиране и провеждане на дейности за изява и 

публичност  
Ръководители на 

групи за 

през учебната 

година 
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занимания по 

интереси 

 

Мониторинг на дейностите по управление на процеса на приобщаващото образование 

№ Действие Отговорник Срок 

1 2 3 4 

1. Ефективен мониторинг на дейностите по 

управление на процеса на приобщаващото 

образование 

Директор,  

Заместник- 

директори 

м. септември 

2019 г. – м. август 

2020 г. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 

ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ПРОЦЕСА НА ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

Превенция и интервенция на училищния тормоз и насилие 

№ Действие Отговорник Срок 

1 2 3 4 

1. Актуализиране на състава на координационен съвет 

за планиране, проследяване и координиране на 

усилията за справяне с насилието и тормоза 

Директор 

 

м. септември 

2019 г.  

2. Разработване на Училищната политика за превенция 

и интервенция на насилието и тормоза в училище и 

прилагането й 

Координационен 

съвет 

 

м. септември 2019 

г.  

По време на 

учебната година 

3. Извършване на оценка и анализ на ситуацията и 

представяне и обсъждане на резултатите пред 

педагогическия съвет 

Координационен 

съвет 

м. септември/м. 

октомври 2019 г.  

4. Изготвяне и реализиране на план за превенция и 

интервенция на насилието и тормоза  

Координационен 

съвет 

м. октомври 2019 

г.  

5. Изработване и прилагане на програма за превенция 

на ранното напускане на училище. 

Координационен 

съвет 

м. септември 

2019 г. 

6. Осигуряване на възможности за консултиране на 

ученици и родители по проблеми, свързани с 

поведение, взаимоотношения, личностно и 

интелектуално развитие  

Директор, 

Заместник- 

директори по 

УД 

Психолог, 

училищен 

По време на 

учебната година 

 

Създаване на условия за функциониране на училището като автономна, активна и 

саморазвиваща се общност чрез осъществяване на гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование във всички видове училищна подготовка 

№ Действие Отговорник Срок 
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1 2 3 4 

1. Преглед на Политиката за подкрепа на гражданско, 

здравно, екологично и интеркултурно образование и 

на Програмата по гражданско, здравно, екологично 

и интеркултурно образование и актуализирането й 

при необходимост 

В. Кузманова 

М. Пилафова 

Психолог, 

училищен 

 

м. октомври 2019 

г. 

2.  Сформиране на екипи за координиране и 

реализиране на Политиката за подкрепа на 

гражданско, здравно, екологично и интеркултурно 

образование и на Програмата по гражданско, 

здравно, екологично и интеркултурно образование 

Директор 

Л. Христова, 

Заместник- 

директор по УД 

м. октомври 2019 

г. 

През учебно 

време 

 

Ранно кариерно ориентиране на учениците 

№ Действие Отговорник Срок 

1 2 3 4 

1. Разработване и реализиране на план за ранно 

кариерно ориентиране на учениците от 

прогимназиален етап  

Психолог, 

училищен, 

Класни 

ръководители на 

паралелки в 

прогимназиален 

етап 

м. октомври 2019 

г. 

През учебно 

време 

 

Създаване на условия за етично поведение на училищните общности 

№ Действие Отговорник Срок 

1 2 3 4 

1. Преглед на Етичния кодекс на училищните 

общности и актуализирането му при необходимост 

М. Семерджиян 

П. Илиева 

Д. Стоянова 

м. октомври 2019 

г.  

2. Провеждане на срещи с представители на 

Обществения съвет и Училищното настоятелство за 

прилагане на  Етичния кодекс на училищните 

общности и обсъждане на определените в него 

стандарти за „академично“ и „общностно“ 

поведение  

М. Семерджиян 

П. Илиева 

Д. Стоянова 

м. ноември 2019 

г. 

м. март 2020 г. 

3. Провеждане на срещи на Комисията по етика, 

когато е необходимо да бъдат разгледани постъпили 

сигнали и да даде становища, препоръки за 

действия и мерки по нарушенията на Етичния 

кодекс и определените в него стандарти за 

„академично“ и „общностно“ поведение  

Председател на 

комисията 

При 

необходимост 
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Мониторинг на дейностите по управление на процеса на възпитание и социализация 

№ Действие Отговорник Срок 

1 2 3 4 

1. Ефективен мониторинг на дейностите по 

управление на процеса на възпитание и 

социализация 

 

Директор,  

Заместник-

директори 

м. септември 

2019 г. – м. август 

2020 г. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОПЕРАТИВНА 

ЦЕЛ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА НА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЬОРСТВО 

Създаване на условия за активен и демократичен  процес на сътрудничество и партньорство 

с училищните общности 

№ Действие Отговорник Срок 

1 2 3 4 

1. Създаване на условия за ефективно функциониране 

на Общо събрание на работниците и служителите  

Директор По време на 

учебната година 

2. Създаване на условия за активно и демократично 

функциониране на Обществен съвет  

Директор 

Д. Смиленова, 

Заместник- 

директор, АСД 

По време на 

учебната година 

3. Създаване на условия за активно и демократично 

функциониране на Училищно настоятелство 

Директор 

Лице, определено 

от директора 

По време на 

учебната година 

4. Създаване на условия за функциониране на 

Ученически съвет като форма на ученическо 

самоуправление, чрез която учениците участват в 

училищния живот и в организационното развитие 

на училището (Сформиране на ученически съвет,  

План за дейността на ученическия съвет) 

Психолог, 

училищен 

м. октомври 2019 

г. 

По време на 

учебната година 

 

5. Създаване на условия за функциониране на 

Родителски съвети на ниво паралелка 

Класни 

ръководители 

м. септември 

2019 г. 

По време на 

учебната година 

6. Реализиране на  дейности и форми на 

сътрудничество за осигуряване на позитивен 

организационен климат, ефективна комуникация и 

отношения на загриженост и партньорство между 

училищните общности (Родителски срещи, 

тренинги, анкети, съвместни инициативи и др.) 

Заместник-

директори по 

УД 

Психолог, 

училищен, 

Класни 

ръководители 

По време на 

учебната година 

 

Създаване на условия за партньорство между преките участници в училищното образование 
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№ Действие Отговорник Срок 

1 2 3 4 

1. Реализиране на дейности и форми на 

сътрудничество за осигуряване на позитивен 

организационен климат, ефективна комуникация и 

отношения на загриженост и  партньорство между 

преките участници в училищното образование 

Работни групи, 

определени от 

директора на 

училището 

По време на 

учебната година 

1.1 Включване в кампанията Европейски ден на спорта 

в училище (ЕДСУ) 

Учители ФВС, 

Ст. Михайлова, 

Л. Иванова 

м. септември/м. 

октомври 2019 г. 

1.2 Спортен празник с участието на родители и 

ученици 

Учители ФВС м. октомври 2019 

г. 

1.3 Седмица на бащата  

Я. Паскалева,  

П. Илиева, 

Д. Коева 

С. Генова, 

Л. Иванова 

М. Хаджиева, 

Ст. Михайлова 

м. ноември 2019 

г.  

 

1.4 Коледен базар “Ой, коледо” М. Пилафова, 

Ж. Танева, 

Ант. Христова 

Г. Христова 

м. декември 2019 

г. 

1.5 100 дни в училище на първокласника Г. Христова 

Д. Коева 

м. февруари 2020 

г. 

1.6 Седмица, посветена на патрона на училището. 

Патронен празник 

Ст. Садърска, 

М. Ковачева, 

Ж. Танева, 

Св. Борисов, 

Д. Коева 

Я. Паскалева 

м. февруари 2020 

г. 

1.7 Седмица на майката – Работилница „Аз и тати с 

обич за мама“ 

Ант. Христова 

М. Хаджиева 

Г. Христова, 

М. Бъчварова 

м. март 2020 г. 

1.8 Великденска изложба “Писано яйце” Учители с НПР 

по 

изобразително 

изкуство 

м. април 2019 г. 

1.9 Ден на земята В. Кузманова 

Учител в 

ГЦОУД - 

прогимназиален 

етап 

м. април 2020 г. 

1.10 Акция вторични суровини под надслов „Предай 

лист – спаси дърво” 

В. Кузманова м. април 2020 г. 
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Учител в 

ГЦОУД - 

прогимназиален 

етап 

1.11 Спортна фиеста  Учители ФВС м. май 2019 г. 

2. Дейности в извънучилищна обучаваща среда – 

посещение на  различни културни и/или научни 

институции, музеи и исторически и природни 

обекти и др.; посещения на концерти, спектакли, 

театрални постановки и др.; екскурзии, зелени 

училища и др.  

Педагогически 

специалисти 

По време на 

учебната година 

3. Сътрудничество и взаимодействие между 

родителите и училището чрез индивидуални 

консултации, родителски срещи, обучения, както и 

всеки път, когато конкретна ситуация или 

поведение на детето или ученика го прави 

необходимо 

Психолог, 

училищен 

Класни 

ръководители 

По време на 

учебната година 

4. Провеждане на рекламна и информационна 

кампания за прием на ученици  

Заместник-

директори по 

УД, 

Ръководител на 

направление 

“ИКТ” 

П. Илиева 

М. 

Казанлъклиева 

М. Ковачева 

М. Пилафова 

м. март 2020 г. 

5. Създаване на условия за функциониране на 

ученическо самоуправление на ниво клас/ 

паралелка 

Класни 

ръководители 

м. септември 

2019 г. 

По време на 

учебната година 

6. Изработване и прилагане на план за организиране и 

провеждане на вътрешноинституционални форуми 

за изява на ученици с изявени интереси  

Заместник-

директори по 

УД, 

Ст. Садърска, 

М. Витларова, 

Ю. Петрова, 

Ж. Танева, 

Св. Борисов, 

Н. Караиванова 

м. октомври 2019 

г. 

По време на 

учебната година 

7. Представяне на постижения и споделяне на добри 

практики от осъществени партньорства 

Заместник-

директори по 

УД, 

Ст. Садърска, 

М. Семерджиян, 

Педагогически 

специалисти 

По време на 

учебната година 
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Създаване на условия за сътрудничество и партньорство между училището и институции в 

системата на предучилищното и училищното образование, институции от системата на 

висшето образование, териториалните органи на изпълнителната власт и органите за 

местно управление и др. 

№ Действие Отговорник Срок 

1 2 3 4 

1. Осъществяване на партньорство с детски градини  Психолог, 

училищен 

П. Илиева,  

Я. Паскалева 

м. октомври 2019 

г. 

По време на 

учебната година 

2. Осъществяване на партньорство с училища Психолог, 

училищен 

М. Пилафова 

П. Георгиева 

По време на 

учебната година 

3. Сътрудничество и партньорство с териториалните 

органи на изпълнителната власт, органи за местно 

управление, Държавна агенцията за закрила на 

детето, структури на полицията, научни среди и 

бизнеса, които имат желание да посетят училище и 

други 

Заместник-

директори по 

УД, 

Психолог, 

училищен 

По време на 

учебната година 

4. Представяне на постижения и споделяне на добри 

практики от осъществени партньорства 

Заместник-

директори по 

УД, 

Педагогически 

специалисти 

По време на 

учебната година 

 

Създаване на условия за сътрудничество и партньорство между училището и 

неправителствени организации, заинтересовани страни и групи 

№ Действие Отговорник Срок 

1 2 3 4 

1. Осъществяване на партньорство с неправителствени 

организации, читалища, заинтересовани страни и 

групи, свързани с гражданското, екологичното, 

здравното и интеркултурното образование, 

превенция на зависимости, кибертомоз и др. 

Директор 

Заместник-

директори по 

УД, 

В. Кузманова, 

Психолог, 

училищен 

По време на 

учебната година 

2. Представяне на постижения и споделяне на добри 

практики от осъществени партньорства 

Заместник-

директори по 

УД, 

В. Кузманова, 

По време на 

учебната година 
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Психолог, 

училищен 

 

Мониторинг на дейностите по управление на процеса на сътрудничество и партньорство 

№ Действие Отговорник Срок 

1 2 3 4 

1. Ефективен мониторинг на дейностите по 

управление на процеса на сътрудничество и 

партньорство 

Директор,  

Заместник-

директори 

м. септември 

2019 г. – м. август 

2020 г. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОПЕРАТИВНА 

ЦЕЛ ЕФЕКТИВЕН ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ 

Осъществяване на финансова политика, гарантираща постигане на организационните цели 

при условията на законосъобразно, икономично, ефективно и публично разходване на 

средства 

№ Действие Отговорник Срок 

1 2 3 4 

1. Адаптиране на Системата за финансово управление 

и контрол в образователната институция спрямо 

промените в нормативните актове 

 

Директор,  

Заместник-

директори, 

ЗАС, 

Счетоводител 

По време на 

учебната година 

 

2. Разработване на бюджета на училището съобразно 

действащата нормативна уредба 

Директор,  

Заместник-

директори, 

ЗАС, 

Счетоводител, 

Работна група 

м. февруари 2020 

г. 

3. Осигуряване на прозрачност и публично отчитане 

на средствата от бюджета и извънбюджетните 

приходи и публикуване на информация в сайта на 

училището.  

 

Директор 

Д. Смиленова, 

Заместник- 

директор,АСД, 

Счетоводител, 

В. Кършев, 

Ръководител на 

направление 

“ИКТ” 

Периодично 

 

Мониторинг на дейностите по финансово управление 

№ Действие Отговорник Срок 
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1 2 3 4 

1. Ефективен мониторинг дейностите по финансово 

управление 

 

Директор,  

Заместник-

директори 

м. септември 

2019 г. – м. август 

2020 г. 

 

Постигането на стратегическата цел и оперативните цели на училището се подпомага от комисии, 

екипи (групи) и работни групи и екипи за реализиране на конкретни дейности и изпълнение на 

конкретно действие, приети с решение на Педагогическия съвет, заповед на директора на 

училището и/или сформирани в съответствие със законодателство, в чиито обхват попада 

училището като институция. 

  

Приложения: 

Приложение 1 - План за квалификационна дейност 

Приложение 2 - План за заседанията на Педагогическия съвет 

Приложение 3  - План за провеждане на туристически пътувания (детски лагери, екскурзионно 

летуване, походи, училища сред природата, ски ваканции и обучения по зимни спортове и други 

пътувания с образователна, възпитателна, културно-развлекателна и опознавателна цел, както и 

еднодневни екскурзии, посещения на културни и групови прояви за ученици (театър, кино, 

изложба, концерт и др.), наблюдателни експедиции и учебни наблюдения, свързани с 

образователните функции на астрономическите обсерватории и планетариуми 
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     І. Стратегия на учебното заведение   

Настоящият план проектира обучението и развитието на педагогическите специалисти в ОУ „Екзарх Антим І“, гр. Пловдив, през 

учебната 2019/2020 година. Планът за квалификационна дейност проектира реализацията на основна стратегическа цел, разписана в 

Стратегията за развитие на училището за периода 2017 г. – 2020 г., а именно: Изграждане на ефективна единна система за резултатно 

управление на училището, осигуряваща високо качество на образованието, предоставяща равни възможности чрез приобщаващо 

образование и превръщаща училището в конкурентноспособно и търсено.  

Постигането на тази цел се осъществява чрез дейности по проучване, планиране, изработване и насочване към повишаване на 

квалификацията на конкретен педагогически специалист, които дейности са мултиплицирани в Плана за квалификационна дейност.   

Планът за квалификационна дейност е резултат от: 

● дейностите по проучване и установяване на потребностите на педагогическите специалисти за повишаване на квалификацията и кариерно 

развитие, установени чрез анкета в Google формуляр;  

● констатации от проверки и препоръки от представители на РУО Пловдив;  

● годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с приоритетните области за продължаващата 

квалификация, определяни ежегодно от Министерството на образованието и науката; 

● правилата за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната квалификация; 

● възможностите за участие в международни и национални програми и проекти. 

Резултатите от проучването и констатациите от проверки показват, че педагогическите специалисти имат потребности за разширяване 

на компетентности по отношение на:  

● Преодоляване на конфликти и проблеми в работата на педагогическите специалисти и за безконфликтно общуване с ученици, 

родители, колеги и други заинтересовани страни; 

● Статут, права и задължения на педагогическите специалисти за водене на задължителна училищна документация; 

● Ефективно управление на комуникациите в и на училището; 

● Изграждане на партньорски взаимоотношения между учители и родители и взаимоотношенията учител-родител, учител-ученик и 

медиация при взаимоотношенията; 

● Повишаване на уменията за интегриране, използване и прилагане на информационните и комуникационните технологии; 

● Иновативни образователни технологии и методи в образователния процес 
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Планът за квалификационна дейност е резултат както от извършеното проучване и констатации от проверки, така и от осъзната 

необходимост за учене през целия живот. Планираните дейности по обучението и развитието на персонала:  

● допринасят за постигането на организационните цели;  

● съответстват на потребностите на самите обучавани;  

● създават възможност за приложение на наученото и подкрепа при приложението му.  

Планът за квалификационна дейност е разработен в съответствие с:  

● установени потребности на педагогическите специалисти за повишаване на квалификацията; 

● констатации от проверки на експерти; 

● контролната дейност на директора и заместник-директорите по учебната дейност по отношение на преподаване и управление на 

паралелка;  

● изисквания за първоначално и поддържащо обучение по безопасност на движение по пътищата; 

● обучение на педагогическите специалисти, работниците и служителите по теми, свързани с насилието и тормоза 

● нормативните актове и документи, в чиито обхват попада училището като институция  

Разработеният план за квалификация е адекватен на потребностите на педагогическите специалисти, той е в съответствие с 

професионалния им профил и е съобразен със следните изисквания към тях:  

● да повишават квалификацията си, което се измерва чрез система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ;  

● да повишават квалификацията си по програми в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране;  

● да повишават квалификацията си чрез обмяна на добри практики в различни форми в не по-малко от 16 академични часа годишно 

за всеки педагогически специалист.  

  

ІІ. Цели на Плана за КД:   

Отчитайки потребностите, споделените и установени дефицити по отношение на възможностите за разширяване на компетентности и 

прилагайки съвременни технологии на планиране, се достигна до следните оперативни цели:  

● Разширяване на компетентности за преодоляване на конфликти и проблеми в работата на педагогическите специалисти и за 

безконфликтно общуване с ученици, родители, колеги и други заинтересовани страни, както и за изграждане на партньорски 

взаимоотношения между учители и родители и взаимоотношенията учител-родител, учител-ученик и медиация при взаимоотношенията; 
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● Разширяване на компетентностите за ефективно управление на комуникациите в и на училището; 

● Разширяване на компетентностите за интегриране, използване и прилагане на информационните и комуникационните технологии 

(създаване и представяне на електронно учебно съдържание; работа с облачни технологии и др. подобни); 

● Разширяване на компетентности за интегриране, използване и прилагане на иновативни образователни технологии и методи в 

образователния процес; 

● Разширяване на компетентности за обучение по безопасност на движение по пътищата 

● Разширяване на компетентности за превенция и интервенция на насилието и тормоза; 

● Разширяване на академичните компетентности по отношение на уменията за учене през целия живот: личностното развитие и  

професионално усъвършенстване; представяне на добри и иновативни практики и споделяне на наученото и др.  

  

ІІІ. Задачи на Плана за КД:   

  

● определяне формата, целевата група, мястото на провеждане и вида на обучение;  

● внимателен подбор на обучителна организация/институция; 

● предварително изискване на програмата на обучението; 

● предварително изпращане на обучителя въпроси/казуси, които да бъдат разгледани в практическата част на обучението; 

● определяне на формите за реализиране на вътрешноинституционалната квалификация и отговорници за провеждането им;  

● определяне на теми за продължаваща квалификация и обучителна организация;  

● включване на педагогическите специалисти в обучения за придобиване на нови и/или допълнителни компетентности чрез формите 

на вътрешноинституционалната квалификация и програмите за продължаваща квалификация;  

● планиране на необходимите ресурси и организиране на обучението.  

  

IV. Очаквани резултати на Плана за КД:   

● ефективна подготовка, организация и провеждане на квалификационната дейност;  

● разширени педагогически, социални и граждански, организационни, комуникативни и административни компетентности;  
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1. Вътрешноинституционална квалификация (това са всички квалификационни форми в образователната институция, които обхващат 

педагогически специалисти и се организират по методични обединения или са предназначени за всички педагогически специалисти, 

работещи в образователната институция)   

  

№  Тема  

 

 

 
 

 

 

  

1. Използване на 

електронен дневник 

Школо в 

образователния 

процес. 

открита 

практика 

Педагогически 

специалисти 

До 

20 

8 ч. месец 

септември 

2019 г. 

ОУ 

“Екзарх 

Антим I” 

Владимир 

Кършев 

Петранка 

Георгиева 

2. Сертифицирането за 

Google Certified 

Educator Level 1 - 2. 

открита 

практика 

Педагогически 

специалисти 

До 

20 

8 ч. месец 

октомври 

2019 г. 

ОУ 

“Екзарх 

Антим I” 

Биляна Вълева 

Айлин 

Халибрям 

Петранка 

Георгиева 

3. Българските 

будители 

открита 

практика, 

методически 

презентации на 

творческо 

подпомагане 

Педагогически 

специалисти 

до 

10 

8 ч. месец 

октомври 

2019 г. 

изнесено 

обучение 

- Карлово, 

Сопот, 

Калофер 

Петя Илиева, 

Мария 

Хаджиева, 

Милена 

Казанлъклиева 

Петранка 

Георгиева 
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4. Младите будители   презентации на 

творчески 

проекти 

Педагогически 

специалисти 

до 

10 

8 ч. месец  

 октомври 

  2019 г. 

ОУ 

“Екзарх 

Антим I” 

Мирена 

Бъчварова 

Яна Паскалева  

Айлин 

Халибрям 

Светослава 

Бакалова 

Росица 

Чолакова-

Каменова 

Петранка 

Георгиева 

5. Статут и 

професионално 

развитие на 

учителите и другите 

педагогически 

специалисти.  

лектория Педагогически 

специалисти 

до 

20 

8 ч. месец  

октомври 

 2019 г. 

ОУ 

“Екзарх 

Антим I” 

Катерина 

Василева 

Петранка 

Георгиева 

6. Създаване и 

използване на 

дигитални учебни 

ресурси. 

Използването на 

виртуална класна 

стая в обучителния 

процес. 

споделяне на 

иновативни 

практики 

Педагогически 

специалисти 

До 

20 

8 ч. месец 

ноември 

2019 г. 

ОУ 

“Екзарх 

Антим I” 

Биляна Вълева 

Владимир 

Кършев 

Петранка 

Георгиева 
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7. Извънкласно четене 

 „Български митове и 

легенди“  

откритa 

практикa 

Педагогически 

специалисти 

До 

20 

8 ч. месец 

ноември 

2019 г. 

ОУ 

“Екзарх 

Антим I” 

Петя Илиева 

Дафинка 

Стоянова 

Петранка 

Георгиева 

8. Антибулийнг 

стратегии 

лектория Педагогически 

специалисти 

До 

20 

8 ч. месец 

ноември 

2019 г. 

ОУ 

Екзарх 

Антим I 

Тодор Лалов Петранка 

Георгиева 

9. Лека атлетика. 

Бягане на къси 

разстояния  

открита 

практика 

Педагогически 

специалисти 

До 

10 

    8 

ч. 

месец 

ноември 

ОУ 

“Екзарх 

Антим I” 

Янка Велева  

Александър 

Стоилов  

Петранка 

Георгиева 

10. Из природните 

области на България 

открита 

практика 

Педагогически 

специалисти 

До 

20 

8 ч. месец 

декември 

2019 г. 

ОУ 

“Екзарх 

Антим I” 

Милена 

Казанлъклиева, 

Дафинка 

Стоянова 

Петранка 

Георгиева 

11. ЗИ - Коледните 

обичаи в България 

открита 

практика, 

методическо 

подпомагане, 

презентации на 

творчески 

проекти 

Педагогически 

специалисти 

До 

20 

8ч. месец 

декември 

2019 г. 

ОУ 

“Екзарх 

Антим I” 

Станимира 

Михайлова 

Десислава 

Александрова 

Петранка 

Георгиева 
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12. Прилагане на 

компетентностния 

подход при 

реализиране на 

читателски проекти 

 

резултати и 

анализи на 

проведени 

педагогически 

изследвания и 

постижения 

Педагогически 

специалисти 

До 

10  

16 ч. месец 

януари 

 2020 г.  

ОУ 

“Екзарх 

Антим I” 

Нина 

Караиванова 

Антонина 

Христова 

Славка Генова 

Теодора 

Димитрова 

Кънчо Славчев 

Петранка 

Георгиева 

13. Спортна гимнастика, 

везна  

открита 

практика 

Педагогически 

специалисти 

До 

10 

  8 ч. месец 

февруари 

2020 г. 

ОУ 

“Екзарх 

Антим I” 

Янка Велева  

Александър 

Стоилов  

Петранка 

Георгиева 

14. Подходи за 

партниране с 

родителите на деца 

от уязвими групи 

лектория Педагогически 

специалисти 

До 

20 

8ч. месец 

февруари 

2020 г. 

ОУ 

Екзарх 

Антим I 

Тодор Лалов Петранка 

Георгиева 

15. Социални умения в 

педагогическата 

практика. 

Приложение на 

видовете социални 

умения при 

взаимодействието с 

ученици, родители и 

колеги. 

 

Вътрешноин-

ституционален 

дискусионен 

форум 

Педагогически 

специалисти 

До 

20 

8 ч. месец 

февруари 

2020 г. 

ОУ 

“Екзарх 

Антим I” 

Мария 

Семерджиян 

Жулиета 

Танева 

Станислава 

Садърска 

Петранка 

Георгиева 

Веселина 

Кузманова 

Юлиянка 

Петрова 

Петранка 

Георгиева 
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Мария 

Пилафова 

Маргарита 

Ковачева 

Светослав 

Борисов 

Марина 

Витларова 

16. Използване на 

метода “Шест 

мислещи шапки” в 

часовете за 

упражнения по 

информационни 

технологии  

открита 

практика 

Педагогически 

специалисти 

До 

10 

8 ч. месец 

февруари 

2020 г. 

ОУ 

“Екзарх 

Антим I” 

Любомира 

Христова 

Петранка 

Георгиева 

17. “Детективи” на 

западноевропейското 

средновековно 

културно наследство 

открита 

практика 

Педагогически 

специалисти 

До 

20 

8 ч. месец 

февруари 

2020 г. 

ОУ 

“Екзарх 

Антим I” 

учител, ООУП 

-  - 

Изобразително 

изкуство, 

Ралица 

Андонова 

Петранка 

Георгиева 

18. Атестиране на 

дейността на 

педагогическите 

специалисти  

лектория Педагогически 

специалисти 

До 

20 

8 ч. месец 

февруари 

2020 г. 

ОУ 

“Екзарх 

Антим I” 

Катерина 

Василева 

Петранка 

Георгиева 
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19. Модерен ли е 

българският език 

днес? 

Вътрешноин-

ституционален 

дискусионен 

форум 

Педагогически 

специалисти 

До 

20 

8 ч. месец  

март 

2020 г. 

ОУ 

“Екзарх 

Антим I” 

Жулиета  

Танева 

Станислава 

Садърска 

Маргарита 

Ковачева 

Яница Иванова 

 

Петранка 

Георгиева 

20. Игрови методи по 

БДП в часовете по 

Музика, 

Изобразително 

изкуство, Човекът и 

обществото и 

Занимания по 

интереси в ГЦОУД в 

трети клас 

Вътрешноин-

ституционален 

дискусионен 

форум 

Педагогически 

специалисти 

До 

10 

8 ч.  месец   

март 

 2020 г. 

ОУ 

“Екзарх 

Антим I” 

Мирена 

Бъчварова 

Яна Паскалева  

Айлин 

Халибрям 

Светослава 

Бакалова 

Росица 

Чолакова-

Каменова 

Петранка 

Георгиева 

21. Играта - най-добрият 

метод за 

преподаване на АЕ 

за деца 

открита 

практика 

Педагогически 

специалисти 

До 

20 

8 ч. месец  

март 

2020 г. 

ОУ 

“Екзарх 

Антим I” 

Мария 

Семерджиян 

Димитрина  

Коева 

Марина 

Витларова 

Петранка 

Георгиева 
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22. Актуални промени в 

климата - проектно 

базирано обучение/ 

математика, бзо , 

хоос , физика / 

открита 

практика 

Педагогически 

специалисти 

До 

20 

8 ч. месец  

март 

2020 г. 

ОУ 

“Екзарх 

Антим I” 

Веселина 

Кузманова 

Юлиянка 

Петрова 

Петранка 

Георгиева 

23. Проектно-

ориентираното 

обучение в часовете 

по информационни 

технологии - РП 

открита 

практика 

Педагогически 

специалисти 

До 

10 

8 ч. месец  

април 

 2020 г. 

ОУ 

“Екзарх 

Антим I” 

Любомира 

Христова 

Петранка 

Георгиева 

24. Жизнени процеси 

при растенията и 

животните 

открита 

практика 

Педагогически 

специалисти 

До 

20 

8 ч. месец 

 март 

2020 г. 

ОУ 

“Екзарх 

Антим I” 

Мария 

Хаджиева 

Дафинка 

Стоянова 

Петранка 

Георгиева 

25. ЗИ- Мамо/бабо, 

прочети ми 

любимата си 

приказка! 

открита 

практика, 

методическо 

подпомагане, 

презентации на 

творчески 

проекти 

Педагогически 

специалисти 

До 

20 

8 ч. месец 

април 

2020г. 

ОУ 

“Екзарх 

Антим I” 

Станимира 

Михайлова 

Десислава 

Александрова 

Петранка 

Георгиева 
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26. Съчинение по серия 

от картинки  

открита 

практика 

Педагогически 

специалисти 

 

До 

20 

8 ч. месец 

април 

2020 г. 

ОУ 

“Екзарх 

Антим I” 

Галина 

Христова 

Любомира 

Иванова 

Петранка 

Георгиева 

27. Литература Аз съм 

българче – Иван 

Вазов 

открита 

практика, 

методическо 

подпомагане, 

презентации на 

творчески 

проекти 

Педагогически 

специалисти 

До 

20  

8 ч. месец 

април 

2020 г. 

ОУ 

“Екзарх 

Антим I” 

Галина 

Христова  

Марина 

Ангелова 

Петранка 

Георгиева 

28. Звук и музика - 

мултидисциплинарен 

подход /ФА и 

музика/ 

открита 

практика 

Педагогически 

специалисти 

До 

10 

   8 ч. месец 

април 

2020 г. 

ОУ 

“Екзарх 

Антим I” 

Жулиета 

Танева 

Юлиянка 

Петрова 

Петранка 

Георгиева 

29. Математика и 

география в света 

около нас 

 

открита 

практика 

Педагогически 

специалисти 

До 

20 

8 ч. месец 

 април/ 

май 

2020 г. 

ОУ 

“Екзарх 

Антим I” 

Петранка 

Георгиева  

Мария 

Пилафова 

 

Петранка 

Георгиева 
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30. Самоподготовка: 

Триъгълник, квадрат, 

кръг,правоъгълник, 

отсечка 

открита 

практика, 

методическо 

подпомагане, 

презентации на 

творчески 

проекти 

Педагогически 

специалисти 

До 

20  

8 ч. месец 

май 

2020 г. 

ОУ 

“Екзарх 

Антим I” 

Димитрина 

Коева 

Любомира 

Иванова 

Петранка 

Георгиева 

  

2. Квалификация на педагогическите специалисти чрез обучения по програми на специализирани обслужващи звена, на висши 

училища и научни организации и по одобрени програми от Информационния регистър на одобрените програми за повишаване 

квалификацията (това са всички обучения с външен обучител, в които педагогическите специалисти от образователната институция 

са включени в зависимост от установените дефицити и потребности и които се заплащат от ФРЗ на педагогическите специалисти)  
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1.  Методика на обучението по БДП 

в българското училище и 

детската градина (одобрена със 

заповед № РД09-500 /  

22.01.2017 на Министъра на 

образованието и науката);   

Актуални проблеми на 

обучението и възпитанието по 

Безопасност на движението по 

пътищата в българското училище 

и детската градина (одобрена със 

заповед № РД09-503 /  

22.01.2017 на Министъра на 

образованието и науката)  

курс  Педагогически 

специалисти  

до 15  до 48  “Дидаско груп"  

ЕООД 

  

По 

договаряне  

До 

900,00 

лева 

м. 09. 

2019 г.  

м. 09. 

2020 г.  

Петранка 

Георгиева  

2. Управление на комуникациите в 

образованието 

(одобрена със заповед № РД09-

673 / 23.01.2017 на Министъра на 

образованието и науката) 

курс Педагогически 

специалисти 

До 40 16 „Център за 

обучение и 

квалификация на 

педагогически 

специалисти“ 

OOД 

По 

договаряне 

До 2000 

лв. 

м. 10. 

2019 г. 

Петранка 

Георгиева 

3. Взаимодействие на 

образователните институции с 

родителите на децата и 

учениците. 

Одобрена със заповед № РД09-

664 / 23.01.2017 на Министъра на 

образованието и науката 

курс Педагогически 

специалисти 

До 40 16 „Център за 

обучение и 

квалификация на 

педагогически 

специалисти“ 

OOД 

По 

договаряне 

До 2000 

лв. 

м. 11. 

2019 г. 

Петранка 

Георгиева 

4. Педагогически подходи и 

ефективни училищни политики 

за превенция на проявите на 

Курс Педагогически 

специалисти 

До 25 16 РААБЕ България 

ООД 

 

По 

договаряне 

До 2000 

лв. 

м. 02. 

2020 г. 

Петранка 

Георгиева 
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тормоз и насилие в училище 

(одобрена със заповед № РД09-

1160 / 25.01.2017 на Министъра 

на образованието и науката) 

5. Преодоляване на конфликти в 

училище. Личностни конфликти: 

видове и техники за решаване. 

(одобрена със заповед № РД 09-

2783 / 14.07.2017 на Министъра 

на образованието и науката) 

Курс Педагогически 

специалисти 

До 25 16 Знание и 

реализация 

ЕООД 

По 

договаряне 

До 2000 

лв. 

м. 04. 

2020 г. 

Петранка 

Георгиева 

6. „Трениране на Успешни 

Учители" на д-р Томас Гордън, 

Модул 1 

(одобрена със заповед № РД 09-

994 / 07.06.2018 на Министъра на 

образованието и науката) 

Практи-

чески 

семинар 

Педагогически 

специалисти 

До 40 16 Гордън Груп 

България 2017 

ЕООД 

 

По 

договаряне 

До 2000 

лв. 

м. 06. 

2020 г. 

Петранка 

Георгиева 

  

*ЗАБЕЛЕЖКА:    

1. Квалификационни форми, които се инициират и провеждат по оперативни и национални програми, от МОН, РУО и общината, не следва 

да се вписват в Плана за КД на образователната институция   

2. Защитаването на ПКС е индивидуална форма за квалификация, която се самофинансира от заинтересованото лице и не би следвало да 

се планира институционално.   

3. Планът за квалификационна дейност е отворен за промяна с оглед динамиката в потребностите на педагогическите специалисти 

за продължаваща квалификация през учебната 2019 / 2020 година.  

  

V. Заложени средства за квалификация в училищния бюджет – (процент от годишните средства за работна заплата на педагогическия 

персонал /чл. 35 от новия КТД, подписан на 11.06.2018 г./, равняващ се минимум на 1,2 % ат ФРЗ на педагогическия персонал и 

конкретна сума в лева).  
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Общият размер на годишните средства за квалификация на педагогическите специалисти се определят в размер на не по-малко от 1,2 % 

от планираните годишни средства за работна заплата на педагогическия персонал за съответната финансова/календарна година.  

м. септември – м.  декември 2019 г.: до 3200,00  лв.   

м. януари – м. август 2020 г.:  до 5600,00 лв.  

 

VI. Контрол по изпълнение на плана  

Директорът на образователната институция възлага контрол на изпълнение на плана за квалификационна дейност, както следва:  

• В частта извънучилищна квалификация – ЗД по УД - Биляна Вълева  

• В частта вътрешноучилищна квалификация –  ЗД по УД - Биляна Вълева  

• В частта финансиране на квалификацията – ЗД, АСД - Диана Смиленова  
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месец Дневен ред 

ІХ. 2019 1. Разглеждане на предложения за освобождаване на ученици от 

часовете по ФВС (ООП) и от часовете по ФВС извън учебния план. 

2. Предоставяне на информация за здравословното състояние на 

учениците от медицинското лице, обслужващо училището 

3. Преглед и обсъждане на плановете на училищни комисии, екипи, 

групи. 

4. Предоставяне на информация за резултатите от проведена анкета 

за потребностите и желанията на учениците и техните 

родители/настойници за включване в групи за занимания по 

интереси. Одобряване на предложенията за сформиране на групи 

за занимания по интереси за учебната 2019/2020 г. 

Х. 2019 1. Отчитане резултатите от входящата диагностика – 

обсъждане на нивото на усвояване на компетентности от 

учениците и набелязване на съвместни мерки между учителите с 

цел подобряване на образователните резултати; 

2. Обсъждане на идентифицирани потребности за ученици, за които 

българският език не е майчин, и предприемане на мерки за 

подкрепа за усвояване на книжовен български език. 

3. Запознаване с резултатите от оценката на ситуацията (проблема) за 

насилието и тормоза в училище. 

4. Обсъждане и актуализиране на План за противодействие на 

училищния тормоз.  

5. Обсъждане и приемане училищни "стандарти" за оценяване на 

постигнатите резултати от обучението по учебни предмети или 

модули и информиране на училищните общности 

6. Обсъждане на план за подкрепа и индивидуални учебни програми 

на ученици със СОП. 

7. Обсъждане на план за работа при зимни условия. 

8. Запознаване с отчета на бюджета за ІІІ тримесечие на 2019 г. 
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ХІІ. 2019 1. Разглеждане на нарушенията на Правилника за устройството и 

дейността на училището и обсъждане на предложения за налагане 

на санкции на ученици 

2. Обсъждане на планове за модернизация на физическата среда и 

ИКТ. 

3. Обсъждане на възможност за разширяване на иновацията. 

ІІ. 2020 1. Отчитане и обсъждане на: кадрова обезпеченост; осигуреност с 

учебна и училищна документация; МТБ; образователен процес - 

брой ученици в паралелки и групи и тяхното движение; отсъствия; 

резултати от образователния процес; извънкласни и 

извънучилищни дейности; изпълнение на Годишния план за 

дейността на училището; контролна дейност; работа на 

педагогическия съвет; осъществени взаимодействия с факторите 

от социалната среда (срочен отчет) 

2. Отчитане дейността на комисии, екипи (групи), психолог. 

3. Обсъждане на нивото на усвояване на компетентности от 

учениците и съвместни мерки между учителите с цел подобряване 

на образователните резултати. 

4. Обсъждане на резултатите от работата и напредъка на учениците в 

групите за целодневна организация на учебния ден. 

5. Обсъждане на резултатите от работата и напредъка на учениците 

на допълнителна подкрепа за личностно развитие. 

6. Преглед и отчитане на мерките за повишаване на качеството 

7. Преглед и отчитане на програма за превенция на ранното 

напускане на училище 

8. Преглед и отчитане на програма за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими 

групи. 
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9. Преглед и отчитане на Училищния план за изпълнение за действие 

в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и 

повишаване на грамотността за периода 2019/2020  година 

10. Преглед и отчитане на плана за квалификация на педагогическите 

специалисти. 

11. Запознаване с отчета на бюджета за ІV тримесечие на 2019 г. 

ІІІ. 2020 1. Избор на учебници и учебни комплекти за учебната 2020/2021 г. 

2. Обсъждане на училищния план-прием и свободните места за 

учебната 2020/2021 г. 

3. Обсъждане и определяне на броя на групите за целодневна 

организация на учебния ден и начина за осъществяване на 

целодневната организация за учебната 2020/2021 г. 

4. Номиниране на педагогически специалисти, работници и 

служители 

5. Обсъждане и избор на знаменна група.  

6. Обсъждане възможности за участие на училището по национални 

програми на МОН 

IV. 2020 1. Запознаване с отчета на бюджета за І тримесечие на 2020 г. 

V. 2020 1. Номиниране на ученици за връчване на награда “Антимовец”.  

2. Избор на спортни дейности, определени по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО 

за учебната 2020/2021 г. съобразно възможностите на училището 

3. Обсъждане на предложения за учебни предмети от разширената 

подготовка в избираеми учебни часове за учебната 2020/2021 г. 

4. Обсъждане на предложения за учебни предмети от допълнителната 

подготовка във факултативни учебни часове за учебната 2020/2021 

г. 

VIІ. 2020 1. Отчитане и обсъждане на: кадрова обезпеченост; осигуреност с 

учебна и училищна документация; МТБ; образователен процес - 

брой ученици в паралелки и групи и тяхното движение; отсъствия; 
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резултати от образователния процес; извънкласни и 

извънучилищни дейности; изпълнение на Годишния план за 

дейността на училището; контролна дейност; работа на 

педагогическия съвет; осъществени взаимодействия с факторите 

от социалната среда за учебната 2019/2020 г. 

2. Обсъждане на нивото на усвояване на компетентности от 

учениците и набелязване на мерки с цел подобряване на 

образователните резултати. 

3. Обсъждане и анализ на резултатите от НВО учебна 2019/2020 г. 

4. Обсъждане на резултатите от работата и напредъка на учениците 

на допълнителна подкрепа за личностно развитие. 

5. Отчитане дейността на комисии, екипи (групи), психолог. 

6. Обсъждане на резултатите от работата и напредъка на учениците в 

групите за целодневна организация на учебния ден. 

7. Преглед и отчитане на мерките за повишаване на качеството 

8. Преглед и отчитане на програма за превенция на ранното 

напускане на училище 

9. Преглед и отчитане на програма за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими 

групи. 

10. Преглед и отчитане на Училищния план за изпълнение за действие 

в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и 

повишаване на грамотността за периода 2018/2019  година 

11. Преглед и отчитане на плана за квалификация на педагогическите 

специалисти. 

12. Преглед и отчитане на дейностите по изпълнение на Стратегията 

за развитие на училището. 

13. Обсъждане и приемане на училищни учебни планове за 

паралелките за учебната 2020/2021 г. 

14. Запознаване с отчета на бюджета за ІІ тримесечие на 2020 г. 
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ІX. 2020 1. Разглеждане и приемане на изменения и допълнения в Правилник 

за устройството и дейността на училището 

2. Обсъждане и приемане на Стратегия за развитие на училището и 

план за действие и финансиране 2020 г. – 2024 г. 

3. Обсъждане и приемане на форми на обучение за учебната 

2020/2021 г. 

4. Обсъждане и определяне на неучебни дни за учебната 2020/2021 г. 

ІХ. 2020 1. Обсъждане и приемане на Годишна програма за целодневна 

организация на учебния ден за учебната 2020/2021 г. 

2. Обсъждане на състава на училищната комисия по БДП и дейности 

по БДП за учебната 2020/2021 г. 

3. Обсъждане и приемане на Годишния план за дейността на 

училището с приложения (План за квалификационна дейност, 

План за заседанията на педагогическия съвет и др.) 

4. Обсъждане и приемане на председател, брой и  членове на комисия 

за оценка на постигнатите резултати от труда на педагогическите 

специалисти 

5. Обсъждане на възможности за организиране на практическа 

подготовка на учители-стажанти и определяне на учители-

наставници 

6. Преглед и актуализация на мерки за повишаване качеството на 

образованието 

7. Преглед и актуализация на програма за превенция на ранното 

напускане на училище 

8. Преглед и актуализация на програма за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими 

групи; 

9. Преглед и актуализация на училищната политика за 

противодействие на тормоза в училище 
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Забележка:  

Педагогическият съвет се свиква от директора на училището за разглеждане и 

решаване на основни педагогически въпроси в училището в рамките на 

правомощията си и извън плана на заседанията. 

Дневният ред на заседанията може да бъде изменян и допълван с Решение на 

педагогическия съвет 
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№ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК СРОК 

1 Спортен празник за 

учениците от І - VІІ клас 

А. Стоилов 

Я. Велева 

м. октомври 

–  2019 г./ 

м. май  

2020 година 

2 Пътуване с образователна, 

възпитателна, културно-

развлека- 

телна и опознавателна цел 

(Обмен на иновации по НП 

“Иновации в действие”) с 

10 ученици от III и 10 

ученици от VI клас 

Катерина Василева 

Яна Паскалева 

Айлин Халибрям 

Нина Караиванова 

Петя Илиева 

Юлиянка Петрова 

Станислава Садърска 

Владимир Кършев 

Педагогически специалист на 

учителска длъжност (учител, 

общообразователен учебен 

предмет в прогимназиален етап - 

Изобразително изкуство) 

м. октомври/м. 

ноември 2019 

година 

3 Екскурзия с образователна 

цел за учениците от ІІ клас 

Славка Генова, Антонина 

Христова, Нина Караиванова 

м. октомври 

2019 година 

4 Екскурзия с образователна 

цел за учениците от ІV клас 

Петя Илиева, Мария Хаджиева, 

Милена Казанлъклиева 

м. октомври 

2019 година 

5 Училище сред природата с 

ученици от V - VІ клас 

Мария Семерджиян м. октомври 

2019 г./м. 

ноември 2019 

г. 

6 Екскурзия с образователна 

цел за учениците от ІІ в 

клас 

Нина Караиванова м. ноември 

2019 година 

7 Екскурзия с образователна 

цел за учениците от ІІІ клас 

Яна Паскалева, Мирена 

Бъчварова, Айлин Халибрям 

м. март 

2020 година 

 

8 Екскурзия с образователна 

цел V клас /по проект/ 

Мария Пилафова, Жулиета 

Танева, Светослав Борисов 

м. април 2020 

година 

9 Училище сред природата с 

ученици от ІV клас 

П. Илиева, М. Хаджиева, М. 

Казанлъклиева 

м. април 2020 г 

10 Екскурзия с образователна 

цел за учениците от І клас 

Димитрина Коева, Десислава 

Александрова, Галина Христова, 

м. май  

2020 година 



Приложение № 3 План за провеждане на туристически пътувания 

(детски лагери, екскурзионно летуване, походи, училища сред 

природата, ски ваканции и обучения по зимни спортове и други 

пътувания с образователна, възпитателна, културно-развлекателна и 

опознавателна цел, както и еднодневни екскурзии, посещения на 

природни обекти, прояви, изяви и мероприятия в обществени, 

културни и научни институции   
ОУ „Екзарх Антим І” гр. Пловдив 

към Годишен план за дейността на училището за учебната 2019/2020 година 

  

2 

 

Любомира Иванова, Станимира 

Михайлова, Марина Ангелова 

11 Екскурзия с образователна 

цел за учениците от ІІ клас 

Славка Генова, Антонина 

Христова, Нина Караиванова 

м. май  

2020 година 

12 Екскурзия с образователна 

цел VI   клас 

Петранка Георгиева, Веселина 

Кузманова, Юлиянка Петрова 

м. май 2020 г. 

 

13 Екскурзия с образователна 

цел за учениците от VІІ 

клас 

Мария Пилафова, Маргарита 

Ковачева, Светослав Борисов 

м. юни 2020 

година 

14 Екскурзия с образователна 

цел ІV клас 

Петя Илиева, Мария Хаджиева, 

Милена Казанлъклиева 

м. юни 2020 г 

15 Детски летен лагер със 

сборна група ученици ІІ 

клас 

Нина Караиванова, Кънчо Славчев м. юни 2020 г. 
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