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„ХРИСТО БОТЕВ“ СЕЛО БАНИЦА

през учебната 2016 / 2017 г.

Годишният план е приет на заседание на педагогическия съвет /протокол № 7 от 
10.09. 2016 г./ и е утвърден със заповед № РД-09- 50 / 13.09 2016 г. на директора на 

училището.
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I. КРАТЪК АНАЛИЗ на дейността на училището през учебна 2015/2016 година

В средищното ОУ „ Христо Ботев” се обучават ученици от селата Баница, Мраморен, Голямо 
Пещене и Оходен. Всички подлежащи на задължително образование ученици са обхванати в 
училището и броят им е сравнително постоянен, в интервала от 150 до 160 ученици. Учениците 
живеят основно в семейства на безработни родители в трудоспособни възраст и/или възрастни 
хора - пенсионери . В селата, от които са учениците, около 96% от жителите са предимно роми 
и власи /в село Мраморен/. Голямата част от децата живеят в многодетни и непълни семейства 
/нямат сключени граждански бракове, отглеждат се от един родител, вече в доста случай това е 
бащата/. Повечето от учениците / над 40% се отглеждат от свои близки и роднини, които нямат 
никакви законово - уредени права над поверените им деца . Родителите им работят в чужбина. 
Значителна част от хората, занимаващи се с отглеждането и възпитанието на учениците, са 
слабограмотни или неграмотни. При около 80% от учениците и техните близки говоримият 
език е ромският. Значителна част от децата - около 50%, постъпващи от Детска градина в I клас, 
също трудно говорят български език и не го разбират. Учениците в ОУ „ Христо Ботев” се 
обучават в 8 паралелки от 1 до 8 клас от 13 правоспособни и квалифицирани учители, 
отговарящи на изискванията за заемане на длъжност в начален и прогимназиален етап. В 
професионалната си работа всички учители използват съвременни информационни и 
комуникационни средства и интерактивни форми и методи. Разработените и използвани от тях 
презентации, електронните и писмените тестове, самостоятелни работи по отделните учебни 
предмети намират приложение за реализиране на дейности в извънурочната и извънучилищната 
дейност.
В училището се реализира богата извънкласна и извънучилищна дейност , оформени са и са 

предоставени за ползване и от други педагози, като форма за споделяне на добри практики на 
сценарии за проведените в училището тържества и дейности. Популяризирани са добрите 
практики във вестниците ”Зов”и „Трибали“,в сайта на училището, сайта на БТВ, Facebook, ТВ 
„Враца“, ТВ „Римекс“ и на открити форуми, организирани от различни институции и 
организации.

В ОУ „ Христо Ботев” се обучават и 24 ученици със СОП по индивидуални учебни 
програми с ресурсно подпомагане . Част от учениците със СОП са с хронични заболявания.

Отказът на родителите на учениците със СОП да придружават децата си в училище по 
време на учебните занятия затруднява работата на педагогическия екип .

За пълноценен и качествен ОВП прилагаме целодневната форма на обучение в училището.
Тя се организира и се реализира в 4 ПИГ - за начален и прогимназиален етап . Учителите в 
ПИГ са правоспособни начални учители и учители по учебни предмети от прогимназиален 
етап, с професионална квалификация „бакалавър” или „ магистър“. Целодневната форма на 
обучение в средищното училището е особено ефективна, защото подпомага и мотивира 
учениците за учене и социална реализация. Училището разполага с много добра материално- 
техническа база, безплатен училищен транспорт, безплатно медицинско обслужване от 
медицински специалист, пропускателен режим, осъществяван от непедагагическия персонал по 
утвърден график и подпомогнат от 16 камери за видео-наблюдение в сградата и двора на 
училището, безплатни учебници, безплатни закуски за учениците от 1 до 4 клас, безплатни 
плодове по програмата „ Училищен плод“, самостоятелен ученически стол с поевтинена храна 
за обяд за всички ученици, посещаващи ПИГ.
Резултатите от НВО в 4 клас през последните три години са добри и почти се припокриват. 
Въпреки наличието на ученици, с пропуски в необходимия минимум от знания за съответния 
клас, тенденцията за системност в количествените показатели на резултатите е показател за 
задълбочената работа на учителите през годините. Около 99% от учениците са с различен от 
българския етнос и за тях образованието не е приоритет. Резултатите от НВО в 4 клас се 
припокриват с резултатите от годишния им успех и това е благодарение на проведената 
допълнителна работа по време на учебните занятия, през ваканциите, като и в регистрираните 
часовете за консултации по график, утвърден от директора на училището. Мотивирането на 
учениците за учене чрез решаване на многобройни тестове за НВО и задълбочената работа с 
родителите им за включването им в учебната дейност, допринесе те да приемат като важен



момент в обучението си, конкретно в четвърти клас, представянето си на НВО. Всички 
четвъртокласници посещаваха заниманията в ПИГ, а тези, които са носители на слаби оценки 
в трети клас, бяха обхванати в НП „С грижа за всеки ученик”, модул 3 / за допълнителна 
работа/.

Резултатите на учениците от НВО в 7 клас през тази учебна година са добри , отново 
съпоставени с резултатите на училището от предходни години. Има ученици, мотивирани за 
учене и желаещи да продължат образованието си в профилирани паралелки , но има и такива, 
които проявяват незаинтересованост към участието и резултатите си в образователно- 
възпитателния процес.

Учениците срещат големи затруднения в усвояването и използването на сложната 
терминология и не умеят да изразяват своите мисли по поставен проблем, не могат да решават 
трудните текстови задачи, нямат развито абстрактно-логическо мислене, не заучават понятия, 
лексика и граматика, трудно откриват причинно-следствени връзки. Мотивацията за учебна 
работа е резултат от заинтересоваността на родителите от постиженията на децата им.

С учениците със слаби резултати учителите работиха по НП „С грижа за всеки ученик”- 
модул 4: „ Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап за 
повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка” и по НП „ На 
училище без отсъствия“, мярка „ Без отсъствия“ и мярка „ Без свободен час“ .

Училището разполага с много добра материално-техническа база - компютърен кабинет и 
кабинет за работата на учениците със СОП с ресурсните учители и другите специалисти, 
работещи с тези деца. Всяка класна стая разполага с интерактивна техника.Училището има 
училищна библиотека и игротека за подпомагане и разнообразяване на ОВП.

II. ПРИОРИТЕТИ в училищната политика на ОУ „ Христо Ботев“, село Баница за 
учебната 2016 / 2017 г.

1. Ефективно управление на ОУ„ Христо Ботев“, село Баница за реализиране на държавната 
образователна политика за подобряване на качеството на образование и осигуряване на 
равен достъп и пълноценна социализация на всички ученици.

2. Фокусиране на вниманието на екипа на ОУ „ Христо Ботев“, село Баница към проблема 
за ниските резултати от обучението на учениците.

3. Постигане на по-висока степен на обхват и задържане на учениците в риск от 
напускане на образователната система и намаляване на безпричинните отсъствия чрез 
съвместна дейност на училищната общност и на институциите .
Методическо подпомагане, подкрепа и осъществяване на контрол по прилагането на 
Закона за предучилищното и училищното образование и на държавните образователни 
стандарти от образователните институции на територията на областта.

4. Осигуряване на подкрепа на продължаващото обучение и създаване на условия за 
развитие на личностни и практически знания и умения през целия живот.

5. Организиране изпълнението на държавната и областната политика, свързана с 
квалификацията на педагогическите специалисти от ОУ „ Христо Ботев“, село Баница - 
планиране, координиране и контрол на дейностите за повишаване квалификацията на 
педагогическите специалисти. Стимулиране на обмен на добри практики, партньорство 
и практическо приложение, методическа подкрепа на учителите за осигуряване на 
наставничество на млади и новоназначени учители.

6. Подкрепа, координация и контрол при създаването на условия и реализиране на 
приобщаващо образование в ОУ„ Христо Ботев“, село Баница. Участие в създаването и 
реализирането на училищна политика за подкрепа за личностно развитие учениците .



III. ГЛАВНА ЦЕЛ. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ . ПРИОРИТЕТИ

ГЛАВНА ЦЕЛ:

Предоставяне на възможност на учениците от ОУ „ Христо Ботев“, село Баница за 
придобиване на знания и умения и за израстването им като самостоятелни, мислещи и социално 
отговорни личности и възпитаване в дух на толерантност и отговорност към обществото. 
Откриване и развиване на заложбите им за пълноценна реализация в живота чрез осигуряване 
на равен достъп до качествено образование и чрез участие в реализирането на областна 
политика за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Враца.

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:
1. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот у всеки ученик;
2. Възпитаване на любов към българското културно наследство, европейските и световните 
културни ценности и традиции и съхраняването и утвърждаването на българската национална 
идентичност;
3. Работа с учениците и родителите им за формиране на толерантност и уважение към 
етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки 
гражданин и хора с увреждания, в края на основната степен на образование;
4. Даване на подкрепа за развитие на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, 
способностите , интересите, заложбите за успешна личностна реализация.

IV. ДЕЙНОСТИ за реализиране на целите и приоритетите:

ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИ И РЕЕИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ И
ПОЛР[ТИКИ
№ Дейност Срок Отговорни

лица
Индикатори Финансиране

1. Изпълнение на Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите 
образователната система (2013-2020) и Областна стратегия за ограничаване на отпадането от 
училище и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система в 
област Враца (2016-2020)
1.1 Ефективно реализиране 

на целодневната 
организация на учебния 
процес за ученици от I 
до VII клас

15.09.2016г. П. Нинова 
JI. Димитрова 
М. Иванова 
Цв.Иванова

брой
участници

бюджета на 
училището

1.2 Планиране и 
реализиране на мерки и 
дейности в изпълнение 
на Областната 
стратегия за 
ограничаване на 
отпадането от училище 
и намаляване дела на 
преждевременно 
напусналите 
образователната 
система в област Враца 
и изпълнение на

Учебната 
2016/2017 г.

Св. Каменова 
М. Крумова 
А. Каменова 
Л. Димитрова

брой
участници

бюджета на 
училището



училищните планове.
1.3 Обобщаване на 

информацията за 
движение на учениците 
в края на I-ви и П-ри 
учебен срок и доклад до 
РУО- Враца.

Февруари и 
юли 2017 г.

Класните
ръководители

брой
участници

бюджета на 
училището

1.4 Прилагане на система за 
кариерно ориентиране и 
консултиране в 
различните възрастови 
групи за мотивиране за 
продължаване на 
образованието и 
придобиване на 
квалификация и ранно 
кариерно ориентиране 
на ученици в риск от 
отпадане 
/преждевременно 
напускане на училище

Учебна 
2016/2017 г.

Класните
ръководители

брой
участници

бюджета на 
училището

1.5 Организиране и 
провеждане на 
вътрешно-училищни и 
между-училищни 
среща за споделяне на 
добри практики за 
включване на 
родителите и местната 
общност в мерки за 
предотвратяване на 
преждевременното 
напускане на училище.

Учебната 
2016/2017 г.

П. Неделкова и 
председателите 
на
Методическите
обединения

брой
участници

бюджета на 
училището

1.6 Проверка на мерките 
на училищно ниво за 
ефективна превенция на 
риска от отпадане на 
учениците, редовното 
посещение на учебни 
занятия чрез 
осъществяване на 
текущ контрол, описан 
в Плана за контролната 
дейност на директора.

Учебната 
2016/2017 г.

Класните 
ръководители и 
учители в ЦОД

брой
участници

бюджета на 
училището

1.7 Организиране и 
провеждане на 
тематична работна 
среща, свързана с 
участието и споделяне 
на наученото в 
регионалната среща на 
тема: „Класният 
ръководител- важна 
фигура за създаване на 
позитивна

март 2017 г. Класните
ръководители

брой
участници

бюджета на 
училището



образователна среда”
1.8 Проследяване на РУО- 

Враца и Агенция 
„Социално подпомагане 
информацията до 5-то 
число за учениците, 
допуснали отсъствия и 
тези с 5 и повече 
отсъствия без причина 
за предприемане на 
последващи действия.

Всеки месец 
на учебната 
2016 /  2017 
год.

Класните
ръководители

брой
участници

бюджета на 
училището

1.9 Продължаване на 
партньорството е 
Младежкия център -  
Враца и проекта „ 
Всеки ученик ще бъде 
отличник“ към Център 
„Амалипе“, град Велико 
Търново за 
реализирането на 
единна политика в 
посока превенция на 
преждевременно 
напусналите 
образователната 
система.

Учебната 
2016/2017 г.

М. Крумова брой
участници

бюджета на 
училището и 
проекта

1.8 Участие в пилотен проект 
по прилагане на системи 
за ранно предупреждение 
в детските градини и 
училищата 
(„индивидуален 
образователен номер”)

Септември
2016
февруари 
2017 г.

Д. Цветанова брой
участници

бюджета на 
училището и 
проекта

2. И з п ъ л н е н и е  н а  Н а ц и о н а л н а т а  с т р а т е г и я  з а  н а с ъ р ч а в а н е  и  п о в и ш а в а н е  н а  г р а м о т н о с т т а  

( 2 0 1 4 - 2 0 2 0 )

2.1 Изпълнение на 
училищната програма и 
дейностите от училищния 
план към нея

Учебната
2016/2017
год.

Св. Каменова 
П. Недялкова 
Пл. Петрова 
Н. Цолова 
М. Крумова 
А. Каменова

брой 
учители, 
брой занятия

бюджета на 
училището

2.2 Участие в проекта 
„ Твоят час

Учебната
2016/2017
год.

Св. Каменова 
П. Недялкова 
Пл. Петрова 
Н. Цолова 
М. Крумова 
А. Каменова

брой 
учители, 
брой занятия

бюджета на 
училището и 
проекта „ Твоят 
час“

11 в н у ш е н и е  m:i п л а м а  mi 2 0 1 5 - 2 0 1-7 1 . м о (  ipam iiu ia  ta е ф е к ш в м о  npinaianc м а  

и н ф о р м а ц и о н н и  к- м ъ 'о м \н м и 'а п и о м м м 1с  ic\m o.m >im m  в  о о р а ю в а м и с ю  и  м а х к з п а

3.1 Обмен на добри 
педагогически практики 
за използване на ИКТ 
средства в учебния 
процес на училището и 
в електронните

Учебната 
2016/ 2017г.

П. Неделкова
брой
участници

бюджета на 
училището и 
проекта



портфолия на учителите

3.2 Отчет на приложените 
електронни уроци и 
помагала в ОВП.

Учебната 
2016/ 2017 г.

П. Неделкова брой уроци бюджета на 
училището и 
проекта

3.3 Обмен на добри 
педагогически практики 
за използване на 
интерактивни средства 
за работа в учебния 
процес в училище

Учебната 
2016/ 2017г.

П. Неделкова 
М. Иванова

брой уроци Проекта 
„ Твоят час“

4. Изпълнение на плана за 201  ̂
педагогическите кадри

-2020 г. по Националната стратегия за развитие на

4.1 Проучване на 
потребностите и 
осигуряване участие на 
педагогическите 
специалисти в обучения 
за продължаваща 
квалификация, 
насочени към 
осъвременяване и 
разширяване на 
ключови
компетентности на 
учителите (чуждо 
езикови, дигитални, 
иновации и 
предприемачество и 
други)

Учебната
2016/2017
година

П. Неделкова брой учители бюджета на 
училището

4.2 Актуализиране на 
картотеката с данните 
на педагогическите 
кадри за заместване на 
отсъстващи учители.

Септември 
2016 год. и 
през
учебната
2016/2017
година

П. Неделкова брой учители бюджета на 
училището

4.3 Организация и 
координация на 
провеждането на 
вътрешно училищни 
квалификационни 
форми за развитие на 
педагогическите умения 
и компетентности на 
педагогическите 
специалисти

Учебната 
2016/2017 г.

П. Неделкова брой учители бюджета на 
училището

4.4 Методическа и 
организационна 
подкрепа на учителите 
в училището по 
прилагане на Закона за 
предучилищното и 
училищното 
образование и на 
държавните

Ноември, 
2016 г.

Т. Томчовска брой учители бюджета на 
училището



образователни 
стандарти -  чрез 
провеждане на работен 
семинар на тема: 
„Новата нормативна 
уредба -  задълбочено 
познаване и осмислено 
прилагане в 
училището“

4.5 Споделяне на 
наученото от участието 
в работния семинар на 
тема: „За формите на 
обучение и 
идентифицираната 
потребност от 
„училище на различни 
скорости” организиран 
от РУО - Враца

Декември, 
2016 г.

Т. Томчовска 
П. Неделкова

брой 
учители, 
брой уроци

бюджета на 
училището

4.6 Методическа подкрепа 
на учителите и другите 
педагогически 
специалисти в 
образователните 
институции в област 
Враца по прилагане на 
Закона за 
предучилищното и 
училищното 
образование и на 
държавните 
образователни 
стандарти

Учебната 
2016/2017 г.

Председателите 
на МО

брой учители бюджета на 
училището

4.7 Планиране,
организиране и 
реализиране на 
дейности за развитие на 
наставничеството при 
новопостъпили 
учители.

Учебната 
2016/2017 г.

П. Неделкова брой учители бюджета на 
училището

5. Изпълнение на плана по Националната стратегия за учене през целия живот
5.1 Изпълнение на 

приетата програма за 
област- Враца по 
реализиране на 
Националната стратегия 
за учене през целия 
живот 2014-2020 г.

Септември
2016 г. -  юни
2017 г. по 
план и 
график

П. Неделкова брой учители бюджета на 
училището

5.2 Използване на 
ресурсите на центъра за 
кариерно ориентиране 
за реализиране на 
кариерно ориентиране 
на учениците в 
училището по проект

Септември
2016 г. -  юни
2017 г.

Класните
ръководители

брой учители бюджета на 
училището



„Система за кариерно 
ориентиране в 
училищното 
образование“ по ОП 
НОИР

5.3 Кандидатстване за 
участието в дейностите на 
Европейската програма 
„Еразъм +”.

Септември
2016 г. -  юни
2017 г.

Т. Томчовска брой учители бюджета на 
училището

6. Изпълнение на плана по Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците 
от етническите малцинства
6.1 Осигуряване на 

допълнително обучение 
по български език за 
ученици, за които 
българския език не е 
майчин.

Учебната
2016/2017
год.

Св. Каменова 
П. Недялкова 
Пл. Петрова 
Н. Цолова 
М. Крумова 
А. Каменова

брой 
учители, 
брой занятия

бюджета на 
училището

6.2 Организационно и 
методическо 
подпомагане на 
педагогическите 
специалисти от 
училището по 
прилагане на ДОС за 
гражданското, 
здравното,
екологичното и 
интеркултурното 
образование.

Учебната 
2016/2017г

JI. Божинова 
Н. Златева 
Св. Каменова 
П. Недялкова 
Пл. Петрова 
Н. Цолова 
М. Крумова 
А. Каменова 
JI. Димитрова

брой учители бюджета на 
училището

6.3 Методическа и 
организационна 
подкрепа на учителите 
при провеждане на 
допълнителна работа с 
ученици от етническите 
малцинства, застрашени 
от отпадане и/или 
преждевременно 
напускане на училище

Учебната
2016/2017
год.

Л. Божинова 
Н. Златева 
Св. Каменова 
П. Недялкова 
Пл. Петрова 
Н. Цолова 
М. Крумова 
Д. Цветанова 
А. Каменова 
Л. Димитрова 
П. Нинова 
М. Иванова 
Цв. Иванова

брой учители бюджета на 
училището

6.4 Подкрепа на ученици 
от уязвимите етнически 
общности за 
продължаване на 
образованието в 
гимназиален етап

Юни-август 
2017 г.

Д. Цветанова 
М. Крумова

брой ученици бюджета на 
училището

6.5 Организиране и 
реализиране на 
разнообразни изяви на 
ученици от училището 
и между учениците от 
други училища с

Учебната
2016/2017
год.

Л. Божинова 
Н. Златева 
Св. Каменова 
П. Недялкова 
Пл. Петрова 
Н. Цолова

брой учители бюджета на 
училището, 
проекта „ 
Всеки ученик 
ще бъде 
отличник“ ,



подобен етнически 
състав от различни 
етнически общности за 
съхранение и развитие 
на общите и 
специфични традиции и 
културна идентичност

М. Крумова 
Д. Цветанова 
А. Каменова 
JI. Димитрова 
П. Нинова 
М. Иванова 
Цв. Иванова

проекта „ Твоят 
час“

6.6 Изготвянето и 
реализирането на 
проекти към 
ЦОИДУЕМ ,ОП НОИР 
и НПО за подкрепа на 
ученици от етническите 
малцинства.

м. ноември, 
2016 г.- м. 
юли 2017 г.

Св. Каменова 
JI. Димитрова 
Цв. Иванова 
М. Крумова 
А. Каменова

брой учители бюджета на 
училището

6.7 Организиране и 
реализиране на дейности 
свързани с ’’Фолклор на 
етносите -  Ромски 
фолклор”

септември, 
2016 г . -  
до м. юни, 
2017г.

Св. Каменова 
JI. Димитрова 
Цв. Иванова 
М. Крумова 
А. Каменова

Брой
учители,
брой
ученици,
брой
дейности

Проекта 
„ Твоят час“, 

проекта „ 
Всеки ученик 
ще бъде 
отличник“ и 
бюджета на 
училището

7. Училищни мерки и дейности в изпълнение на Регионална програма
за подобряване на резултатите на учениците, показани на националните външни оценявания 
в края на 2015 / 2016 учебна година
7.1 Провеждане на 

информационни 
кампании и 
инициативи, свързани с 
изграждане на 
положителни 
обществени нагласи 
към хората с 
увреждания /Световен 
ден на белия бастун, 
Международен ден на 
хората с увреждания, 
Ден на толерентността, 
Ден на розовата 
фланелка, Световна 
кампания за 
повишаване на 
информираността на 
обществото за аутизма 
и други/

Учебната 
2016/2017 г.

J1. Божинова 
Н. Златева 
Св. Каменова 
П. Недялкова 
Пл. Петрова 
Н. Цолова 
М. Крумова 
Д. Цветанова 
А. Каменова 
JI. Димитрова 
П. Нинова 
М. Иванова 
Цв. Иванова

брой ученици бюджета на 
училището

7.2 Включване в 
дейностите
организирани от РУО -  
Враца със студенти от 
специалност 
„Трудотерапия” към 
филиала на МУ 
София

Учебната 
2016/2017 г.

Т. Томчовска брой ученици бюджета на 
училището

7.3 Извършване на текуща 
проверка на тема:

Февруари -  
май, 2017 г.

Т. Томчовска брой ученици бюджета на 
училището



„Условия за 
реализиране на обща и 
допълнителна подкрепа 
в образователните 
училището”

7.4 Подпомагане на 
учителите при 
осъществяване на 
дейности за подкрепа 
на учениците при 
прехода от детски 
градини към училищно 
образование, както 
между етапите на 
училищното 
образование

Учебна 
2016/2017 г.

Св. Каменова 
Н. Цолова 
Л. Божинова 
Д. Дветанова 
М. Крумова

брой ученици бюджета на 
училището

7.5 Подпомагане на 
учителите при 
осигуряване на 
допълнителна подкрепа 
за учениците с 
идентифицирани 
образователни 
дефицити и 
реализирането на 
училищната програма

Учебна 
2016/2017 г.

П. Неделкова 
Н. Цолова

брой ученици бюджета на 
училището

7.6 Споделяне на 
наученото на работна 
среща на педагозите от 
училището след 
участието в „Новите 
предизвикателства пред 
подкрепата за 
личностно развитие на 
децата и учениците” -  
работна среща с 
представители на 
РЦПППО, 
образователни 
институции, общини, 
ЦПЛР и др.

март, 2017 г. Н. Цолова брой ученици бюджета на 
училището

8. Изпълнение на Национални програми за развитие на средното образование
8.1 Приемане на училищна 

програма за участие в 
НП „Без свободен час в 
училище“ и 
изпълнението й; 
верифициране на 
направените разходи, 
изготвяне на 
окончателен отчет по 
програмата; представяне 
на отчета и проектите в 
РУО - враца.

м. септември 
2016г. -м .  
юли 2017г.

Т. Томчовска брой ученици бюджета на 
училището

9. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми



9.1 Проект „Развитие на 
способностите на 
учениците и 
повишаване
мотивацията им за 
учене чрез дейности, 
развиващи специфични 
знания, умения и 
компетентности /Твоят 
час/ - фаза 1“ по 
Оперативна програма 
„Наука и образование за 
интелигентен растеж“ 
2014-2020

Съгласно 
инструкциите 
по проекта

Т. Томчовска брой ученици бюджета на 
училището

9.2 Участие в дейностите 
по проект 
BG05M20P001-2.001- 
0001 „Система за 
кариерно ориентиране в 
училищното 
образование”

Съгласно 
инструкцията 
и графиците 
по проекта

Класните
ръководители

брой ученици бюджета на 
училището

9.2 Участие в проект 
„Квалификация на 
педагогическите 
специалисти“ за 
учебната 2016/2017 г.

Съгласно 
инструкцията 
и графиците 
по проекта

П. Неделкова брой ученици бюджета на 
училището

9.3 Създаване на условия за 
участието в проект 
„Ограмотяване на 
възрастни“

Няма
информация

Т. Томчовска брой ученици бюджета на 
училището

ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ УЧИЛИЩНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

ОПЕРАТИВНА
ЦЕЛ

ДЕЙНОСТИ СРОК ОТГОВОРНИ
ЛИЦА

ИНДИКАТОРИ ФИНАНСИР,

1. Подпомагане 
формирането 
на устойчиви 
нагласи и 
мотивация за 
учене през 
целия живот у 
всеки ученик

Откриване на 
учебната 2016- 
2017 г.

септември 
2016 г.

М. Крумова, 
Св. Каменова

брой участници от бюджета на 
училището

Сформиране 
на Училищен 
ученически 
съвет

Октомври 
2016 г.

М. Крумова, 
М. Иванова

брой участници от бюджета на 
училището

Празник на май 2017 г. Св. Каменова, брой участници от бюджета на



буквите П. Нинова училището
Училищен 

кръг на
състезание „Из 
дебрите на 
родния език“ -

март
2017г.

М. Крумова брой участници от бюджета на 
училището

Училищна
викторина
„Чети,
сподели! Бъди
крачка
напред!“

март
2017г.

Пл. Петрова, 
П. Нинова, Н. 
Цолова, J1. 
Димитрова

брой участници от бюджета на 
училището

Регионално 
състезание „Из 
дебрите на 
родния език“ -

април 2017 
г

М. Крумова брой участници от бюджета на 
училището

2. Възпитаване 
на любов към 
българското 
културно

21 ноември- 
Ден на
християнското
семейство

ноември 
2016 г.

А. Каменова 
М. Иванова

брой участници от бюджета на 
училището

наследство, 
европейските и 
световните 
културни 
ценности и 
традиции и

Регионално 
състезание 
„1000 причини 
да се гордеем, 
че сме 
българи“

ноември
2016г

Л. Божинова брой участници от бюджета на 
училището

съхраняването
и
утвърждаването 
на българската 
национална

Провеждане на 
„Урок по 
родолюбие“ в 
къща- музей 
„Баба Илийца“

ноември 
2016 г.

Н. Цолова 
Л. Божинова

брой участници от бюджета на 
училището

идентичност 2. „Тачим 
паметта на 
Христо Ботев“

януари 
2017 г.

Л. Божинова брой участници от бюджета на 
училището

3. „Тачим 
паметта на 
Апостола“

февруари
2017

Пл. Петрова, 
Л. Божинова

брой участници от бюджета на 
училището

4. 3-ти март- 
Национален 
празник

март 2017 Л. Божинова брой участници от бюджета на 
училището

Участие в 
национален 
детски конкурс 
за рисунки на 
кулинарна 
тематика 
„Рецептите на 
баба”

27 април 
2017 г.

Цв. Иванова 
П. Нинова 
Д. Цветанова

брой участници от бюджета на 
училището

Регионално 
състезание 
„Истината е 
свята,
свободата е 
мила, да се

май 2017 г. Л. Божинова брой участници от бюджета на 
училището



гордеем с 
Ботев“-
24-ти май- Ден 
на славянската 
писменост, на 
българската 
просвета и 
култура

май 2017 г. Св. Каменова 
Цв.Иванова

брой участници от бюджета на 
училището

Участие в 
„Ботеви дни 
2017 година“

май 2017 г. Цв. Иванова 
А. Каменова

брой участници от бюджета на 
училището

7. Празник на 
училището

май 2017 г. А. Каменова 
Н. Цолова

брой участници от бюджета на 
училището

3. Формиране 
на
толерантност и 
уважение към 
етническата, 
националната, 
културната, 
езиковата и 
религиозната 
идентичност на 
всеки
гражданин и 
хора с
увреждания, в 
края на 
основната 
степен на 
образование

16 ноември- 
Световен ден 
на
толерантността

ноември 
2017 г.

Д. Цветанова, 
М. Крумова

брой участници от бюджета на 
училището

19 ноември- 
Ден за борба с 
насилието

ноември 
2016 г.

Д. Цветанова, 
М. Иванова

брой участници от бюджета на 
училището

1-ви
декември- Ден 
за борба срещу 
СПИН-а

декември 
2016 г.

М. Иванова, 
JI. Димитрова

брой участници от бюджета на 
училището

6-ти декември 
-Никулден

декември 
2016 г.

П. Нинова,
П. Неделкова

брой участници 
брой рисунки 
брой ястия

от бюджета на 
училището

14-ти януари- 
Василица

януари
2017г.

JI. Димитрова 
М. Крумова 
А. Каменова

брой участници от бюджета на 
училището

14-ти
февруари-
Свети
Валентин

февруари
2017г.

М. Иванова, 
Д. Цветанова

брой участници от бюджета на 
училището

1 -ви март март
2017г.

Н. Цолова брой участници 
брой мартеници

от бюджета на 
училището

V. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ /приложение към годишния план -  по предложената 
от РУО или друга структура, като се включат визираните направления на планиране на 
квалификационната дейност/



Училищна квалификационни дейност

Тема на 
квалификационна 

дейност

Форма на 
провеждане

Целева група 
участници

Обучител или 
ръководител на 

квалификационната 
форма

Период
на
провежда
не

Отговорник

1. Използване от 
учителите на 
интерактивни 
методи за 
повишаване на 
мотивацията за 
учене на учениците 
от начален етап

Семинар Педагогическите 
специалисти в 
начален етап

Н.Цолова-ст.учител

С.Каменова-
ст.учител

м.декемвр 
и 2016г

Св.Каменова
ст.учител

2. Използване от 
учителите на 
интерактивни 
методи за 
повишаване на 
мотивацията за 
учене на учениците 
от прогимназиален 
етап

Семинар Педагогическите 
специалисти в 
прогимназиален 
етап

Л.Божинова-
ст.учител

м.март
2017г

Л.Божинова-
ст.учител

3. Използване от 
учителите на 
интерактивни 
методи за 
повишаване на 
мотивацията за 
учене на учениците 
вЦДО

семинар Педагогическите 
специалисти в 
ПИГ

М.Иванова-
ст.възпитател

м.май
2017г

М.Иванова
учител



Извънучилищни квалификационни дейност

Тема на дейността Вид на 
квалификаци 
онната 
дейност

Срок Организира се от... Участници

1. Ефективни форми 
на вътрешната 
институционална 
квалификация на 
педагогическите 
специалисти

Работна среща 
за
методическа
подкрепа

м. май 2017 
г.

Даринка Христова - 
ст. експерт по ОСО и 
Росенка Кабатлийска - 
ст. експерт по ЧЕО

Главен
учител

2. Развитие на
компетентностите 
на учениците от 
начален етап чрез 
четене с разбиране 
и решаване на 
текстови задачи

Квалификаци 
онен курс

м.януари, 
2017 г.

Пламенка Ангелова -  
ст. експерт по НО и 
външен лектор

Началните 
учители и 
учителите в 
ЦДО

3. Методи на 
интерактивно 
обучение по 
литература

Обучителен
семинар

м.
февруари 
2017 г.

Петя Николаева- ст. 
експерт по БЕЛ и д-р 
Кристина Йорданова, 
Академия за 
образователни 
иновации

М.Крумова

4. Повторителността 
- знакова за 
художествения 
текст

Открит урок в 
VIII клас; 
Открит урок в 
XI клас

м. ноември 
2016 г.

Петя Николаева- ст. 
експерт по БЕЛ, проф. 
Радослав Радев, ВТУ 
„Св. св. Кирил и 
Методий“

М.Крумова

5. Иновационни 
подходи в 
чуждоезиковото 
обучение

Семинар м. март 
2017

Росенка Кабатлийска -  
ст. експерт по ЧЕО и 
Йоана Константинова 
-  ст. учител в СОУ 
„Иван Вазов“, гр. 
Мездра

А. Филипова

6. Съвременни 
интерактивни 
средства в 
обучението

Семинар м. април 
2016 г.

Гергана Василева -  ст. 
експерт по МИ и 
Ив. Иванов -  СУ „Св. 
Климент Охридски“

Д.Цветанова

7. Обучение, 
насочено към 
прилагане на 
интерактивни 
технологии в 
обучението по 
математика

Обучение м. април 
2016 г.

Гергана Василева -  ст. 
експерт по МИ и 
външна обучаваща 
организация

Д.Цветанова

8. Планиране и 
реализиране 
компенсирането на 
учебното
съдържание по ИЦ 
и ГИ-ЗП -8 клас , в

Обучение Септември
2016г.

Румяна Цветкова- ст. 
експерт ОНГО

Л.Божинова



обучението в 7 
клас.

9. Изработване на 
работни листи със 
задачи от типа 
PISAh
прилагането им в 
бучението по 
предметите от 
КОО „ОНГО“

Обучение Окт. 2016г. Румяна Цветкова- ст. 
експерт ОНГО

Л.Божинова

10. Креативна класна 
стая с Макеу 
Макеу и Kahoot

Работен
семинар

м.
октомври 
2016 г.

Богдана Христова -  ст. 
експерт по природни 
науки и екология и 
Център за творческо 
обучение-София

Н.Златева
М.Иванова

11. Методическо 
подпомагане на 
учителите, които 
преподават учебно 
съдържание по 
БДП в училища и 
детски градини

Тренинг с 
реализация на 
практически 
задачи по 
БДП

м.
октомври 
2016 г.

Богдана Христова -  ст. 
експерт по природни 
науки и екология и 
инж. Валери Борисов 
Национална 
Асоциация 
„Професионална 
подготовка и 
квалификация“-София 
и УчКБДП при НУ 
„Иван Вазов“, гр. 
Враца

Учители,
които
преподават
учебно
съдържание
по БДП
училище

12. Компетентностния 
т подход -  
методологическа 
основа на 
модерното 
образование

Квалификаци 
онен курс

м. ноември,
2016 г.
м. април,
2017 г.

Пламенка Ангелова -  
ст. експерт по НО и 
външен лектор

Учители, 
работещи в 
начален етап

VI. ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
№ Време на 

провеждане
Тематика Организационни

бележки
1. октомври Отчитане на резултатите за постигнати 

компетентности, определени в ДОС за 
общообразователна подготовка, чрез входящи 
нива по отделните учебни предмети; разглеждане 
отсъствията на учениците и налагане на санкции; 
освобождаване от ФВС; прием на програма за 
превенция на отпадането от училище по проект 
„Всеки ученик ще бъде отличник“ към Център 
„Амалипе“; прием на училищна програма за 
реализиране на проект „Развитие на 
способностите на учениците и повишаване на 
мотивацията им за учене чрез дейности, 
развиващи специфични знания, умения и 
компетентности /Твоят час/“.

2. ноември Разясняване на същността на новата нормативна 
уредба по прилагане на ЗПУО; разглеждане



отсъствията на учениците и налагане на санкции; 
запознаване с плана за проверка на директора на 
тема: „Използване от учителите на интерактивни 
методи за повишаване на мотивацията на 
учениците за учене“.

3. декември Приемане на индивидуални програми за 
допълнителна подкрепа; разглеждане 
отсъствията на учениците и налагане на санкции.

4. януари Резултати от реализирани дейности по проект 
„Твоят час“; набелязване на инициативи за 
популяризиране на четенето за повишаване 
равнището на грамотността на учениците; 
разглеждане отсъствията на учениците и 
налагане на санкции.

5. февруари Отчитане на резултатите за постигнати 
компетентности, определени в ДОС за 
общообразователна подготовка по отделните 
учебни предмет, в края на първи срок; 
разглеждане отсъствията на учениците и 
налагане на санкции.

6. март Обсъждане работата на класните ръководители и 
ръководителите в ПИГ като важни фигури за 
създаване на позитивна образователна среда; 
разглеждане отсъствията на учениците и 
налагане на санкции.

7. април Вътрешно-училищна квалификационна дейност 
на тема: „Използване от учителите на 
интерактивни методи за повишаване на 
мотивацията за учене на учениците“; 
разглеждане отсъствията на учениците и 
налагане на санкции.

8. май Приемане на показатели и критерии за отчитане 
резултатите от труда на учителите за учебната 
2016/2017 година, избор на комисия и определяне 
на учител на годината по определени правила; 
инструктаж за провеждане на НВО; превантивна 
дейност, свързана с работата с информацията и 
документите в системата на предучилищното и 
училищното образование- Наредба №8 и Наредба 
№ ... за оценяване на резултатите от обучението 
на учениците; разглеждане отсъствията на 
учениците.

VII. НЕОБХОДИМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ във връзка с изпълнението на годишния план 
и реализиране на цялостната училищна политика

Взаимодействие с РУО- Враца, институции реализиращи квалификационно форми за 
педагогически специалисти и институции имащи отношение към образователната система в 
Република България.

ТЕМЕНУЖКА ТОМЧОВСКА 
Директор на ОУ „Христо Ботев“, W ho ЕаниДа


