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АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

Средно училище „Димитър Маринов” град Лом е общинско училище. Като такова то работи за изпълнение на държавната 

образователна политика и в съответствие с нормативните и поднормативните документи в системата на предучилищното и училищното 

образование, при спазване на цялото действащо законодателство в Република България. 

 

 

I. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО: 

 

1. Получаване на образование, което осигурява успешна индивидуална и обществена реализация на всеки ученик и допринася за 

постигане на ускорен и устойчив икономически растеж, социална солидарност и качество на живота на местните общности и на 

страната. 

 

2. Повишаване конкурентоспособността на училището в условията на образователен пазар чрез повишаване качеството на 

образователно-възпитателния процес. 

 

3. Разработване и утвърждаване на единна и непротиворечива система за ефективно управление на институцията чрез 

предефиниране на политики, приоритети и ценности, съгласно изискванията на ЗПУО.  

 

4. Превенция на преждевременното напускане в образователната система посредством: 

 засилване на контрола за присъствието на учениците и отразяване на отсъствията в дневниците на класовете; 

 организиране на иновативни дейности, насочени към повишаване на мотивацията за посещаване на училище и 

атрактивен учебен процес. 

 

5. Повишаване обхвата, задържането и интегрирането на учениците в училище. 

 

6. Изграждане на училищни политики за обучение, възпитание и социализация на учениците в контекста на нормативна уредба с 

активното партньорство между педагогическите специалисти, учениците, родителите, Обществения съвет, ЦПЛР, ЦСОП, 

РЦПППО и др.  

 

 



  
 

II. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ: 

 

№ Дейност Срок 

Извършва се 

от: 

/институции и 

лица, в каква 

взаимовръзка/ 

Индикатори за изпълнение 

Мерна единица 

/брой,процент/ 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

1. Изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) 

1.1. Организиране на дейностите относно 

прилагане на Механизма за противодействие 

на училищния тормоз между децата и 

учениците и Междуинституционалния план 

за действие за превенция на агресията и 

засилване на сигурността в образователните 

институции. 

Учебната 

2019-2020 г. 

 

Директор, 

ЗДУД 

Брой институции 10 10 

1.2. Актуализиране, изпълнение и прилагане на 

Училищна програма за превенция на ранното 

напускане на училище. 

Учебната 

2019-2020 г. 

Директор, 

Комисия 

Бр.програми 1 1 

1.3. Организиране и изпълняване на дейностите от 

Училищен план за превенция и интервенция 

на насилието и тормоза, във връзка прилагане 

на Механизъм за противодействие на тормоза 

и насилието в институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование.  

Учебната 

2019-2020 г. 

Директор, 

ЗДУД, 

пед. съветник, 

кл. ръководители 

Бр. дейности Дейности 

заложени в 

плана 

Всички 

дейности 

заложени в 

плана 

1.4. Консултиране на учениците и родителите за 

възможностите на различните форми на 

обучение за нуждите на преждевременно 

напусналите училище. 

м. Септември 

2019 г. и през 

учебната 

2019-2020 г. 

Директор, 

ЗДУД, 

кл. ръководители 

% ученици и 

родители 

100% 100% 

1.5. Повишаване интереса на учениците чрез 

участие в дейностите по Националния 

Учебната 

2019-2020 г. 

Гл. учител, 

ръководители на 

Брой ученици 300 350 



  
 

календар за изяви по интереси на децата и 

учениците и Националния спортен календар 

на МОН. 

групи 

1.6. Изготвяне на справки за отсъствията и 

движението на учениците. 

Ежемесечно и 

в края на 1-ви 

срок и на уч. 

година 

Директор, 

кл. ръководители 

Брой справки 21 21 

1.7. Изготвяне на анализ за състоянието и 

движението на учениците, за броя на 

напусналите и мерки за задържане на 

застрашените от напускане ученици. 

В края на 1-ви 

срок и на уч. 

година 

ЗДУД Брой анализи 2 2 

1.8. 

Организиране на лятна работа с ученици с 

обучителни трудности от начален етап на 

обучение. 

м. Юни – юли 

2020 г. 

ЗДУД,  

ръководители на 

групи 

% ученици на 

лятна работа 

100% 

включени 

100% 

включени 

1.9. 

Осъществяване на контакти с детските 

градини относно децата, подлежащи на 

обучение в I клас. 

м. Октомври 

2019 г. и през 

уч. година 

кл. ръководители на 

IV клас  

Брой контакти 36 44 

2. Изпълнение на Стратегията за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието и науката 

(2014-2020) 

2.1. Поддържане на изградената ИКТ 

инфраструктура с цел обезпечаване и 

повишаване ефективността на учебния 

процес и управлението на 

административната дейност. 

Учебната  

2019-2020 г. 

Директор, 

комп. специалист 

% ученици и 

персонал с 

осигурен достъп 

100% 100% 

2.2 Оптимизиране използването на интернет 

достъпа в класните стаи и безжичната 

инфраструктура, на интерактивните дъски, 

електронен дисплей и др. 

Учебната  

2019-2020 г. 

комп. специалист Брой 

консултации с 

пед. персонал 

90 95  

2.3. Максимално използване възможностите на 

училищния IT център с цел оптимизиране 

Учебната  

2019-2020 г. 

Директор, 

педаг. специалисти 

% учители 100% 100% 



  
 

на електронната образователна среда 

/акцент върху новите учебни програми/ 

• приложение, създаване и използване на 

електронни помагала с интерактивно 

съдържание по всички учебни предмети 

работа в електронни платформи и 

специализирани сайтове; 

• електронни учебници, мултимедийни 

и интерактивни уроци др. 

2.4. Използване на облачната инфраструктура за 

работа с Office 365. 

Учебната  

2019-2020 г. 

Директор Брой акаунти 84 95 

2.5. Ефективно използване на възможностите за: 

 достъп до националния 

образователен портал, електронни помагала с 

интерактивно съдържание по всички учебни 

предмети, достъп до всички съществуващи   

електронни ресурси - електронни учебници, 

мултимедийни уроци, образователни 

портали, образователни приложения и игри, 

вкл. създадени от ученици и учители, 

виртуални панорами на известни обекти от 

българската история и култура; 

 електронната платформа Мудъл –

курсове и дейности. 

Учебната  

2019-2020 г. 

Директор, 

ЗДУД 

% учители 0 100% 

2.6. Работа с електронен дневник. Учебната  

2019-2020 г. 

Директор, 

кл. ръководители 

% учители 60% 100% 

2.7. Участие на учителите в курсове и 

сертифицирането на учители за иновативно 

използване на ИТ в класната стая 

(разработване на интерактивни уроци). 

Учебната  

2019-2020 г. 

Директор Брой 

сертифицирани 

учители 

0 20 



  
 

2.8. Методическа подкрепа на учителите по 

отношение на новите учебни програми по 

компютърно моделиране, IT  математика, 

дигитални креативности и уеб програмиране. 

Учебната  

2019-2020 г. 

Директор, 

гл. учител 

Бр.учители 0 4 

2.9. Оптимизиране на взаимодействието между 

учители, родители и ученици чрез 

използване на интернет страница на 

училището, е-дневник, фейсбук групи и др. 

Учебната 

2019-2020 г. 

Директор, 

педаг. специалисти 

Брой групи 30 35 

2.10. Популяризиране на добри ИКТ практики 

по всички учебни предмети чрез сайта на 

СУ „Д. Маринов‖ и РУО. 

Учебната  

2019-2020 г. 

Директор, 

педаг. специалисти 

Брой практики 10 15 

3. Изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот (2014-2020) 

3.1. Оптимизиране на условията за 

разнообразяване на дейностите по 

интереси в групите за ЦОД. 

Учебната  

2019-2020 г. 

ЗДУД Брой програми 1 1 

3.2. 

 

Модернизиране на учебния процес чрез 

прилагане на методически модели, 

разработени на основата на ИКТ. 

Учебната  

2019-2020 г. 

Директор, 

педаг. специалисти  

Брой практики 30 35 

3.3. Развиване на творческите заложби на 

учениците чрез разнообразни извънкласни 

форми с цел стимулиране на тяхната 

инициативност и предприемчивост - 

участие в общоградски, национални 

изложби, конкурси, състезания и др. 

Учебната  

2019-2020 г. 

Директор, 

педаг. специалисти 

Брой 
извънкласни 
форми 

38 40 

3.4. Взаимодействие със заинтересованите 

страни за реализиране на политиката за 

учене през целия живот. 

Учебната  

2019-2020 г. 

Директор, 

гл. учител 

Брой институции 11 11 

3.5. Осигуряване за безвъзмездно ползване на 

учебници и уч. помагала за учениците I-IV 

клас и учебници за учениците V-VII клас. 

м. Септември 

2019 г. 

Библиотекар % ученици 100% 100% 



  
 

3.6. Провеждане на Училище за родители. Учебната  

2019-2020 г. 

Гл. учител Брой дейности 0 2 

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

4.1. Дейности с родителите за преодоляване на 

негативни стереотипи и 

дискриминационни нагласи спрямо 

различните етнически групи. 

Учебната  

2019-2020 г. 

ЗДУД, 

пед. съветник, 

кл. ръководители 

% срещи и 

разговори с 

родители 

100% 100% 

4.2. Включване в консултации по различните 

учебни предмети на ученици, за които 

българският език не е майчин език. 

Учебната  

2019-2020 г. 

ЗДУД, 

пед. специалисти 

% обхванати 

ученици 

90% 100% 

4.3. Обхващане в извънкласни форми и 

дейности на ученици, за които българският 

език не е майчин. 

Учебната  

2019-2020 г. 

ЗДУД, 

пед. специалисти 

% обхванати 

ученици 

90% 100% 

4.4. Включване на ученици и техните 

семейства в инициирането и 

организирането на съвместни дарителски 

кампании, благотворителни изложби и др. 

дейности. 

Учебната  

2019-2020 г. 

ЗДУД, 

пед. съветник 

 

% обхванати 

ученици 

70% 90% 

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

5.1. Привличане на общественото внимание 

към значението на грамотността и 

популяризиране на четенето - ангажиране 

на изявени личности на Лом, срещи с 

литературни творци и издатели.  

/Национална седмица на четенето, 24 май 

и др./ 

Учебната  

2019-2020 г. 

ЗДУД, 

учителите по БЕЛ 

Брой публични 

изяви 

15 20 

5.2. Подпомагане на родителите за 

усъвършенстване на техните умения да 

насърчават децата си към четене и към 

Учебната  

2019-2020 г. 

ЗДУД, 

педаг. съветник, 

кл. ръководители 

% включени 

родители 

65% 70% 



  
 

развиване на езикови умения — „Лятна 

академия за първокласници‖, ден на 

партньорството, тематични родителски 

срещи и др. 

5.3. Разработване и популяризиране на модели 

на добри практики за повишаване 

функционалната грамотност на учениците. 

Учебната  

2019-2020 г. 

ЗДУД, 

педаг. съветник, 

учители БЕЛ 

Брой практики 7 8 

5.4. Участие в квалификационни дейности, 

насочени към съвременните аспекти на 

грамотността. 

Учебната  

2019-2020 г. 

ЗДУД, 

учители БЕЛ 

Брой дейности 5 7 

5.5. Иницииране на безплатен достъп на 

социално слаби деца до ресурсите на 

Общинска библиотека Лом - партньор на 

СУ „Д. Маринов‖. 

Учебната  

2019-2020 г. 

ЗДУД, 

педаг. съветник, 

 

Брой ученици 25 30 

6. Изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система 

на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст ( ПМС № 100 от 8 юни 2018 година) 

6.1. Осъществяване на засилен контрол за 

коректното отразяване на отсъствията и 

успеха на учениците в дневниците на 

паралелките и групите за ЦОД. 

Учебната  

2019-2020 г. 

Директор, 

ЗДУД 

Брой проверки 140 150 

6.2. Провеждане на консултации по учебни 

предмети, по които учениците имат 

затруднения. 

Учебната  

2019-2020 г. 

ЗДУД % включени 
ученици имащи 
нужда от 
консултация 

100% 100% 

6.3. Включване на учениците в занимания по 

интереси, в групи по проекти, спортни 

секции и др. съобразно образователните 

им потребности и способности. 

Учебната  

2019-2020 г. 

ЗДУД, 

ръководители на 

извънкласни 

дейности 

% включени 
ученици 

90% 100% 

6.4. Провеждане на алтернативни родителски 

срещи с родителите на изоставащите 

ученици и учениците в риск от отпадане. 

Учебната  

2019-2020 г. 

ЗДУД, 

кл. ръководители 

Брой родителски 
срещи 

7 10 



  
 

6.5. Провеждане на индивидуална работа на 

педагогическия съветник с ученици с над 

10 отсъствия по неуважителни причини. 

Учебната  

2019-2020 г. 

ЗДУД, 

педаг. съветник, 

кл. ръководители 

% ученици 90% 100% 

6.6. Участие на педагогически специалисти в 

екипите за обхват според Механизма за 

съвместна работа на институциите по 

обхващане и задържане в образователната 

система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст. 

Учебната  

2019-2020 г. 

Директор, 

ЗДУД 

Брой участници 2 2 

6.7. Проучване, извеждане и популяризиране 

на добри практики за работа с деца и 

родители, свързани с обхвата и 

задържането на учениците в 

образователната система. 

Учебната  

2019-2020 г. 

ЗДУД Брой практики 10 15 

6.8. Включване на учителите в 

квалификационни дейности за работа с 

деца и ученици в риск от отпадане — 

вътрешноинституционални и организирани 

от РУО. 

Учебната  

2019-2020 г. 

По плана на РУО 

Директор % учители 100% 100% 

7. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование 

7.1. Изпълнение, контрол и отчет на дейностите 

по училищен проект по НП „Ученически 

олимпиади и състезания‖, модул 

„Осигуряване на обучение на талантливи 

ученици за участие в ученическите 

олимпиади‖.  

Съгласно НП Директор, 
ЗДУД, 
педаг. специалисти 

Брой документи 0 3 

7.2. Изпълнение  на  дейностите  по НП 

„Без свободен час в училище‖. Изготвяне и 

представяне в МОН анализ и окончателен 

отчет за количествените и качествените 

Съгласно НП Директор, 

ЗДУД, 

педаг. специалисти 

% изпълнени 

дейности 

100% 100% 



  
 

показатели за изпълнение на програмата. 

7.3. Изпълнение на дейностите по НП 

„Осигуряване на съвременна образователна 

среда‖. 

Съгласно НП  

(в модулите, за 

които е 

приложимо) 

Директор, 

ЗДУД, 

педаг. специалисти 

% изпълнени 

дейности 

100% 100% 

7.4. Изпълнение на дейностите по НП 

„Квалификация―. 

Съгласно НП Директор, 

педаг. специалисти 

 

% изпълнени 

дейности 

100% 100% 

7.5. Изпълнение на дейностите по НП „ИКТ―. Съгласно НП  

(ако е 

приложимо) 

Директор, 

педаг. специалисти 

 

% изпълнени 

дейности 

100% 100% 

7.6. 

 

Изпълнение на дейностите по НП „Заедно в 

грижата за ученика―. 

Съгласно НП   Директор, 

ръководители на 

групи,  

гл. счетоводител 

% изпълнени 

дейности 

100% 100% 

7.7 Изпълнение  на  дейностите  по НП 

„Оптимизация на вътрешната структура 

На персонала в институциите в системата на 

ПУО―. 

Съгласно НП Директор, 

гл.счетоводител 

% изпълнени 

дейности 

100% 100% 

8. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

8.1. ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж― – „Подкрепа за успех‖ 

Учебната  

2019-2020 г. 

Директор, 

ръководители на 

групи 

% обхванати 

ученици 

100% 100% 

8.2. Проект „МИГ Лом мярка 7 Достъп до 

качествено образование, чрез интегриране в 

образователната система на деца и ученици 

от маргинализирани общности, включително 

роми‖ 

Съгласно 

Проекта 

Директор, 

Екип,  

гл. счетоводител 

%изпълнени 

дейности 

100% 100% 



  
 

8.3. По Програми съвместно с МВР Монтана 

/РПУ Лом/ 

Учебната  

2019-2020 г. 

ЗДУД Брой обхванати 

ученици 

80 90 

8.4. Проект за ранна превенция на насилието 

над деца /в партньорство/.  

Учебната  

2019-2020 г. 

Педаг. съветник Брой обхванати 

ученици 

60 80 

8.5. Образователната програма „Аз умея 

здравословно да живея― - съвместно с РЗИ 

Монтана 

Учебната  

2019-2020 г. 

Директор, 

Педаг. съветник, 

екип 

 

Брой обхванати 

ученици 

90 100 

8.6.  Училищен проект „Примерът на успелите― и 

други. 

Учебната  

2019-2020 г. 

Педаг. съветник, 

екип 

Брой  дейности 8 10 

9. Организационно и методическо осигуряване на дейността на педагогическите специалисти чрез методическа подкрепа и 

квалификационна дейност 

9.1. Оказване на методическа помощ на 

педагогическите специалисти при 

подготовката на новата учебна година - 

тематични разпределения, програми, 

планове на кл. ръководители, материали за 

входно и изходно ниво и др. /с акцент - 

новите учебни програми/. 

м. Септември 

2019 г. 

Директор, 

ЗДУД, 

гл. учител 

% учители 100% 100% 

9.2. Методическа подкрепа на педагогическите 

специалисти при организацията на 

дейностите в групите за ЦОД. 

Учебната  

2019-2020 г. 

Директор, 

гл. учител 

% учители ЦДО 100% 100% 

9.3. Участие в работни срещи, организирани от 

РУО Монтана, с директори и учителите по 

предмети и направления. 

Учебната  

2019-2020 г. 

Директор, 

Педаг. специалисти 

Брой работни 
срещи 

6 10 

9.4. Оказване на методическа помощ на 

учителите при подготовката на материали 

за провеждане на вътрешно оценяване по 

формата на НВО и ДЗИ. 

 

Учебната  

2019-2020 г. 

Директор, 

ЗДУД 

% учители, 
потърсили 
методическа 
помощ 

100% 100% 



  
 

9.5. Подкрепа на педагогическите специалисти 

за придобиване на ПКС и 

квалификационни кредити. 

 

Учебната  

2019-2020 г. 

Директор % педагогически 
специалисти 
потърсили 
подкрепа 

100% 100% от 

направилите 

заявка 

10. Функциониране и развитие на училището 

10.1. Създаване и функциониране на 

интердисциплинарни комисии при 

изготвянето и прилагането на специфичните 

училищни политики. 

Учебната  

2019-2020 г. 

Директор, 

Гл. учител 

Брой комисии 10 12 

10.2. Дейности, свързани с реализиране правата 

на учениците чрез участие, при решаване 

на въпроси, засягащи училищния живот и 

училищната общност. 

Учебната  

2019-2020 г. 

Директор, 

педаг. съветник 

Брой тематични 
дейности на 
Училищния 
парламент 

8 10 

10.3. Разширяване обхвата на педагогическите 

специалисти, включени в задължителна 

вътрешно- и извънинституционална 

квалификация, която се измерва чрез 

система от квалификационни кредити и 

академични часове. 

Учебната  

2019-2020 г. 

Директор % учители 100% 100% 

10.4. Повишаване качеството на управление на 

училището чрез активно включване на 

представители на Обществения съвет в 

дейностите на училищната общност. 

Учебната  

2019-2020 г. 

Директор, 

Председател на 

Обществения съвет 

Брой дейности 8 10 

10.5. Актуализиране и поддържане на 

вътрешноучилищната информационна 

система: 

 интернет страница на училището; 

 електронни портфолиа на учители; 

 други форми 

Учебната  

2019-2020 г. 

Директор, 

педаг. специалисти 

Брой качени 
материали 
/статии, снимки/ 

30 35 



  
 

10.6. Актуализиране на системата на символи и 

ритуали чрез дейности, свързани с 

училищните традиции и обогатяване 

визията на училището. 

Учебната  

2019-2020 г. 

Директор, 

кл. ръководители 

Брой 
инициативи 

20 25 

10.7. Участие в среща, организирана от 

представители на местната власт относно 

оптимизацията на мрежата от детски 

градини, училища и обслужващи звена. 

м. Януари  

2020 г. 

Директор Брой работни 
срещи 

1 1 

10.8. Провеждане на „Академия за 

първокласници 2020― 

м. Май 2020 г. Гл. учител, 

кл. ръководители 

% обхванати 
ученици 

100% 100% 

11. Утвърждаване и реализиране на училищния и държавния план-прием 

11.1. Изготвяне на предложение за държавния 

план-прием. 

м. Декември  

2019 г. 

Директор, 

ЗДУД 

Брой 
предложения 

1 1 

11.2. Организиране на дейностите за 

реализиране на държавния план-прием. 

По график 

утвърден от 

МОН 

Директор, 

ЗДУД, 

Екип от учители 

Дейности 100% 100% 

11.3. Провеждане на информационна кампания 

сред ученици, родители, представители на 

заинтересовани страни. 

 

Учебната  

2019-2020 г. 

Директор, 

педаг. съветник 

Брой 2 4 

11.4. 

 

Инициатива „Ден на отворените врати‖ м. Април 2020 г. Директор, 

педаг. екип 

Брой ученици и 
родители 

80 90 

12. Организиране на дейностите по провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания 

12.1. Държавни зрелостни изпити: 

 съвещания, организирани от РУО; 

 дейности по предварителни 

инструктажи на квестори и 

консултанти. 

По график 

утвърден от 

МОН 

Директор, 

ЗДУД  

 

Брой работни 
съвещания 

3 3 

Брой дейности 2 2 



  
 

12.2. Национално външно оценяване в IV клас: 

 участие в работни съвещания, 

организирани от РУО; 

 дейности по провеждане на НВО; 

 осигуряване на безопасни условия 

за провеждане на НВО - медицинско 

лице, охрана, ел. захранване, 

алтернативен интернет и др. 

По график 

утвърден от 

МОН 

Директор, 

ЗДУД 

 

Брой работни 
съвещания 

1 1 

% дейности 100% 100% 

% осигуреност 100% 100% 

12.3. Национално външно оценяване в VII клас 

и приемни изпити след завършено основно 

образование: 

 участие в работно съвещание, 

организирано от РУО; 

 заявяване и осигуряване на 

необходимите изпитни материали; 

 указания и инструктажи за 

организирането и провеждането на 

НВО и приемните изпити; 

 организиране и провеждане на НВО 

и приемните изпити след завършено 

основно образование; 

 осигуряване на безопасни условия – 

медицинско лице, охрана, ел. 

захранване, алтернатива интернет и 

др. 

По график 

утвърден от 

МОН 

Директор, 

ЗДУД 

 

Брой работни 
съвещания 

1 1 

% осигурени 
изпитни 
материали 

100% 100% 

Брой работни 
срещи 

3 3 

% проведени 
изпити 

100% 100% 

% осигуреност 100% 100% 

12.4. Дейности по HBО на учениците в X клас. По график 

утвърден от 

МОН 

Директор, 

ЗДУД  

Брой  2 2 

12.5. Дейности за оценяване на дигиталните 

компетентности X клас. 

По график 

утвърден от 

МОН 

Директор, 

ЗДУД  

Брой изпити 1 1 



  
 

12.6. Анализиране на резултатите от 

държавните зрелостни изпити и 

националните външни оценявания и 

приемане на мерки за подобряването им. 

м. Юни-юли 

2020 г. 

Директор, 

ЗДУД, 

гл. учител  

Брой анализи 3 3 

12.7. Участие в работно съвещание, 

организирано от РУО, относно резултатите 

от външните оценявания и ДЗИ и насоки за 

работа през следващата учебна година 

м. Юли 2020 г. Директор 

 

Брой работно 
съвещание 

1 1 

13. Организиране на дейностите, свързани с осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за децата и учениците 

13.1. Актуализиране на училищната Програма за 

предоставяне на равни възможности за 

приобщаване на деца и ученици от 

уязвими групи /2016-2020/. 

м. Септември 

2019 г. 

Директор, 

ЗДУД 

Брой програми 1 1 

13.2. Дейности на училищния екип за подкрепа 

за личност но развитие на учениците за 

осигуряването на индивидуални 

образователни програми за учениците със 

специални образователни потребности и 

съдействие при необходимост за 

психолого-педагогическа подкрепа от екип 

от специалисти. 

Учебната  

2019-2020 г. 

Директор, 

педаг. съветник, 

ресурсен учител - 

логопед 

% учители 
потърсили 
помощ 

100% 100% 

13.3. Сътрудничество между всички участници 

в процеса на приобщаващото образование 

– училището, ученика, семейството и 

общността за предоставяне на обща и 

допълнителна подкрепа за личностно 

развитие /консултации, родителски срещи, 

индивидуални разговори и др./. 

Учебната  

2019-2020 г. 

Директор, 

педаг. съветник, 

ресурсен учител - 

логопед 

Брой срещи 30 35 

13.4. Предоставяне на педагогическия съвет 

обобщен доклад-анализ за състоянието на 

м. Юни 2020 г. Директор, 

педаг. съветник, 

Брой доклади 2 2 



  
 

процеса на приобщаващото образование в 

училището. 

 

14. Организиране на дейностите, свързани с осигуряване на задължителна документация и с предоставяне на учебници и учебни 

помагала за безвъзмездно ползване 

14.1. Заявяване на задължителна документация 

в РУО. 

В срокове 

определени от 

РУО и при 

необходимост 

Директор 

 

Брой заявки 2 2 

14.2. Създаване на организация за съхраняване 

на документацията, свързана със заявяване 

и обобщаване на потребностите от 

задължителна документация. 

м. Октомври 

2019 г. 

Директор, 

ЗДУД 

% съхранена 
документация 

100% 100% 

14.3. Създаване на организация за получаване 

на задължителната училищна 

документация за началото и за края на 

учебната година. 

В срокове 

определени от 

РУО 

ЗДУД % получена 
документация 

100% 100% 

14.4. Изготвяне на Списък-Образец №1 и 

училищни учебни планове. 

м. Септември 

2019 г. 

Директор, 

ЗДУД 

% 100% 100% 

15. Организиране на дейности в Националния календар за извънучилищните дейности и в Националния спортен календар на МОН, 

както и други извънкласни и извънучилищни дейности 

15.1. Дейности от Националния календар на 

изявите по интереси на децата и учениците 

на МОН. 

Учебната  

2019-2020 г. 

Директор, 

Ръководители на 

групи 

% ученици 
заявили участие 

100% 100% 

15.2. Дейности от Националния спортен 

календар на МОН. 

Учебната  

2019-2020 г. 

ЗДУД, 

Учители по ФВС 

Брой ученици 
заявили участие  

300 350 

15.3. Популяризиране постиженията на 

учениците от участия в състезания, 

олимпиади, конкурси и др. 

Учебната  

2019-2020 г. 

Директор, 

педаг. специалисти 

% 
популяризирани 
изяви 

100% 100% 

15.4. Организиране и провеждане на общинския 

кръг и участие в областния кръг на 

По график ЗДУД, 

гл. учител, 

% ученици 10% 15% 



  
 

олимпиадите по учебни предмети. учители 

15.5. Участие в Европейската нощ на музеите и 

Националната библиотечна седмица и др. 

Учебната  

2019-2020 г. 

ЗДУД, 

Учители БЕЛ 

Брой участници 20 30 

15.6. Включване в национални кампании: „Да 

изчистим България заедно―, Национална 

седмица на четенето, Българската Коледа, 

„Да запазим живота на децата на пътя!", 

„Панаир на добрината", „Чети и дари― и 

др. 

Учебната  

2019-2020 г. 

Директор, 

педаг. съветник, 

кл. ръководители 

% включени 
ученици 

80% 85% 

% включени 
родители 

50% 60% 

16. Календарен план на дейностите за отбелязване на бележити дати, чествания на празници и провеждане на училищни тържества 

/отворен за актуализиране/ 

1 
Участие в инициативата „Да изчистим 

България заедно‖ 
14.09.2019 г. Петър Петров    

2 
Тържествено откриване на новата учебна 

година. 
16.09.2019 г. Комисия    

3 
Тържествено отбелязване на 22 септември 

– Денят на независимостта на България 
22.09.2019 г. 

Аделина Йорданова, 

Мая Богданова 
   

4 Европейска седмица на мобилността 16-22.09.2019 г. 
ЗДУД, 

Учители ФВС 
   

5 
Отбелязване на 26 септември – Европейски 

ден на езиците 
26.09.2019 г. Учители ЧЕ    

6 
28 септември – Европейски ден на спорта в 

училище 
28.09.2019 г. Учители ФВС    

7 1 октомври – Световен ден на музиката 01.10.2019 г. Учител музика    

8 
Седмица, посветена на патрона на Средно 

училище „Димитър Маринов‖ 

По план 

октомври 2019 г. 
Комисия    

9 Европейска седмица на програмирането 05-20.10.2019 г. Учители ИТ    



  
 

10 

„Панаир на добрината" - информационна 

кампания по повод Деня на 

благотворителността – 19 октомври 

м. Октомври 
Педаг. съветник, 

кл. ръководители 
   

11 Световен ден на информатиката 24.10.2019 г. Учители ИТ    

12 1-ви ноември – Ден на народните будители 01.11.2019 г. Учители БЕЛ    

13 
Отбелязване на Деня за възпоменание на 

жертвите от ПТП 
11.11.2019 г. 

Председател на 

комисията по БДП 
   

14 
Изнесено обучение по НВО за 9-ти и 10-ти 

клас 
15.11.2019 г. Кл. ръководители    

15 
Отбелязване на Деня на толерантността – 

16 ноември 
15.11.2019 г. 

Педаг. съветник, 

Ресурсен учител - 

логопед 

   

16 
Световен ден за борба с насилието над 

деца 
19.11.2019 г. 

Педаг. съветник, 

Ресурсен учител - 

логопед 

   

17 Ден на християнското семейство 21.11.2019 г. 
Педаг. съветник, 

учители ЦДО 
   

18 
Отбелязване на Европейския ден за пътна 

безопасност 
По план  

Председател на 

комисията по БДП 
   

19 
Отбелязване на Световния ден за борба 

срещу СПИН 
01.12.2019 г. 

Мед. фелдшер, 

кл. ръководители 
   

20 
5 декември – Международен ден на 

доброволеца 
05.12.2019 г. Вася Александрова    

21 
Коледни тържества – изложби, концерти, 

състезания и др. 
м. Декември 

Ръководители на 

групи 
   

22 

Изложба на сурвакници, коледни 

картички, изработени от ученици в 

начален и прогимназиален етап 

м. Декември 

Ръководители на 

групи, 

Учители ЦДО 

   



  
 

23 

Участие в инициативата „Българската 

Коледа‖ и други благотворителни 

дейности 

м. Декември Кл. ръководители    

24 
Отбелязване на Деня за безопасен 

интернет 
11.02.2020 г. 

Арсенка 

Александрова 
   

25 
19 февруари – 147 години от гибелта на 

Васил Левски 
19.02.2020 г. Аделина Йорданова    

26 Ден на розовата фланелка м. февруари 
Педаг. съветник, 

кл. ръководители 
   

27 Мартенски работилници и изложби 01.03.2020 г. 

Ръководители на 

групи, 

Учители ЦДО 

   

28 
Честване на 142 години от 

Освобождението на България 
03.03.2020 г. 

Директор, 

кл. ръководители 
   

29 Празник на буквите м. Март - Април 
Кл. ръководители на 

първи клас 
   

30 
2 април – Международен ден на детската 

книга 
м. Април Учители БЕЛ    

31 

Световен ден за повишаване на 

информираността по проблемите на 

аутизма – кампания под надслов „И аз съм 

тук‖ 

02.04.2020 г. 

Педаг. съветник, 

Ресурсен учител - 

логопед 

   

32 Международен ден на ромите 08.04.2020 г. Соня Белева    

33 16 април – Ден на Конституцията 16.04.2020 г. 
Гл. учител, 

Аделина Йорданова 
   

34 22 април – Ден на Земята 22.04.2020 г. Екип    

35 
23 април – Международен ден на книгата и 

авторското право 
м. Април Учители БЕЛ    



  
 

36 „Ден на отворените врати‖ м. Април Педаг. екип    

37 
Великденски работилници, изложби и 

концерти 
м. Април 

Гл. учител, 

Ирена Ангелова, 

Учители ЦДО 

   

38 „Академия за първокласници 2020‖ 1-30 май 2020 г. 

Кл. ръководители: 

Ирена Ангелова 

Таня Илиева 

   

39 9 май – Ден на Европа 09.05.2020 г. 
Мая Богданова, 

Тони Ралчев 
   

40 „Ден на ученическото самоуправление‖ 
По план 

м. Май 

Директор, 

преподаватели, 

педаг. съветник 

   

41 Европейска нощ на музеите м. Май ЗДУД    

42 

Празник на словото по повод 24 май – Ден 

на българската просвета и култура и на 

славянската писменост 

24.05.2020 г. 

Директор, 

преподаватели, 

педаг. съветник 

   

43 
1 юни – Международен ден на детето 

Състезание „Мама, татко, кака, батко‖ 
01.06.2020 г. 

Вася Александрова, 

кл. ръководители 
   

44 
2 юни – Ден на Ботев и на загиналите за 

свободата на България 
02.06.2020 г. Гл. учител    

45 
Публична изява „Искам да знам, за да мога 

2020‖ 
м. Юни  

Директор, 

Ръководители на 

групи 

   

46 
Изнесени обучения, походи, екскурзии, 

зелени и бели училища 
По план 

Директор, 

ръководители на 

групи, 

кл. ръководители 

   

 

 



  

 

III. ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧНИTE ОБЕДИНЕНИЯ: 

 

П Л А Н  

 

на Методичното обединение на началните учители  

за учебна 2019 / 2020 година  

 

І. Състав на Методичното обединение на началните учители: 

Председател: гл. учител Марияна Габровска  

     Протоколчик:  

Членове: ст. учител Р. Рибагина, ст. учител К. Станкова, ст. учител Ю. Атонова ст. учител Ир. Ангелова, ст. учител Цв. Герасимова, ст. 

учител Т. Илиева, ст. учител Ц. Тодорова, ст. учител П. Петров, ст. учител П. Васева и мл. учител Кр.Каменова   

 

ІІ. Основни приоритети:  

 1.Повишаване грамотността на учениците от начален етап чрез оптимизиране равнището на обучение по БЕЛ, чужд език и 

математика и акцентиране върху функционалната грамотност по всички предмети. 

 2. Развиване и прилагане на ИКТ и комуникативно-речевите компетентности с практико-приложен характер. 

 3.Повишаване на мотивацията за активно участие в образователния процес. 

 4. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците за успешно представяне на НВО. 

- качествено обучение по всички учебни предмети; 

- съвременна вътрешноучилищна квалификационна и методическа дейност; 

- работа с деца в риск и превенция за преждевременно напускане на ученици от училище; 

- връщане доверието в българския учител; 

- развитие на извънкласна и извънучилищна дейност; 

 

ІII. Цели:  

1. Постигане на високо ниво на образователното равнище на учениците. 

2.Създаване на единни критерии за контрол и оценка на знанията и уменията на учениците  

3. Обмяна на идеи и опит за съвременни методи и форми на обучение между колегите. 

4. Прилагане на комплексен подход в обучението на учениците. 



  

 

5. Развиване на дигитално-медийна грамотност в началния образователен етап. 

 

IV. Задачи:  

Образователни:  

1. Усвояване минимум знания и умения по учебните предмети от всеки ученик съобразно индивидуалния му темп на развитие  

2. Планиране на урочната работа чрез съобразяване обема от знания и възрастови особености на учениците  

3. Практическа насоченост на обучението  

4. По-успешно прилагане на диференциран и индивидуален подход. 

5. Търсене на ефективни методи за възпитателна работа. 

6. Създаване и утвърждаване на траен интерес към правописа в българския език и четенето на книги. 

Развиващи:  

1. Повишаване квалификацията на учителите.  

V. Дейности 

 

№ Дейности Срок/отговорници 

1.  Участие в годишните  съвещания. м. септември/членовете на МО 

2.  Запознаване с учебната документация и изготвяне на разпределения.  м. септември/членовете на МО 

3.  Обсъждане и приемане плана на обединението. м. септември /М.Габровска 

4.  Участие в откриване на новата учебна година. м. септември / членовете на МО 

5.  Обсъждане на предложения за квалификационна дейност на членовете на 

МО в начален етап. 

м. септември/ М.Габровска 

6.  Анализ на резултатите от входните нива. м. октомври/членовете на МО 

7.  Участие в Празника на училището. м. октомври/членовете на МО 

8.  Организиране на коледно-новогодишни тържества по класове. м. декември/ членовете на МО 

9.  Участие в общински, регионални и национални състезания–«Европейско 

кенгуру», «Коледно математическо състезание» и математическо 

състезание «Св. Георги Победоносец», интердисциплинарно състезание за 

ученици от 4 клас «Знам и мога», национални състезания на СБНУ „Аз и 

буквите―, „Аз и числата―, „Аз общувам с Европа― за ученици от 1-4 клас. 

постоянен/членовете на МО 



  

 

10.  Обсъждане на резултатите от І срок. м. февруари/членовете на МО 

11.  Провеждане на тържества и открити уроци. 

- Празник на буквите в І клас; 

- Годишни утра в края на учебната година за І-ІV кл; 

през годината/ членовете на МО 

12.  Обогатяване  на архива с тестове и мултимедийни презентации. през годината/ членовете на МО 

13.  Създаване на банка от добри практики. през годината/членоветен на МО 

14.  Организация на дейности свързани с приема в първи клас за учебната 

2020/2021 година. 

постоянен/членовете на МО 

 

15.  „Ден на отворените врати― за деца от подготвителните групи и техните 

родители. 

март-април /Ир.Ангелова и Т.Илиева 

 

16.  Участие в традиционния календар от празници на Общината и на НЧ 

„Постоянство 1856‖. 

постоянен / членовете на МО  

17.  Организиране и провеждане на Коледна, Мартенска и Великденска 

работилница на учениците от ЦДО съвместно с Общински исторически 

музей – Лом. 

през годината/учители ЦДО 

18.  Обсъждане на резултатите от изходните нива. м. юни/ членовете на МО 

19.  Обсъждане и избор на учебници и помагала за следващата учебна година 

2020/2021. 

м. април/ членовете на МО 

 

20.  Превенция за недопускане на неизвинени отсъствия или отпадане на 

социално-слаби ученици. 

постоянен/членовете на МО 

21.  Дейности за ограничаване на агресията между децата и учениците в 

училище 

 -обогатяване на училищните табла с информационни материали 

-подобряване системата на дежурства на учители и ученици 

- отбелязване Деня на толерантността;  

 -отбелязване Деня на розовата фланелка; 

- отбелязване Деня на Земята; 

 

постоянен/членовете на МО 

 

постоянен/членовете на МО 

 

м.ноември/П. Петров 

м. февруари/ М. Мабровска и П. Петров 

22.  Засилване на дейностите, свързани с повишаване на грамотността на 

учениците-провокиране на интерес към четенето и създаване на 

устойчивост на вниманието при четене на текстове с разбиране. 

постоянен/членовете на МО 

 

 



  

 

- Седмица на „Голямото четене― за ученици от първи до четвърти 

клас като инициатива в Националната седмица на четенето; 

 

 

23.  Целенасочена работа с ученици, родители и психолози от ЦОП-Лом за 

преодоляване на асоциално поведение. 

постоянен/членовете на МО 

 

24.  Участие в национално състезание 

 „ IT Знайко― 

ноември-април/ Ар. Александрова 

и членовете на МО 

25.  Целенасочена работа с учениците от 4 клас, свързана с подготовката за 

предстоящото външно оценяване, изразяваща се в решаване на примерни 

подготвителни тестове и обсъждане на прочетени книги в часовете за 

консултации. 

постоянен/ Ир.Ангелова и Т.Илиева 

26.  Организиране на спортни състезания „Бързи, смели сръчни― и участие в 

общински спортни прояви. 

м. май/ членовете на МО 

 

 

П Л А Н  

 

за работата на МО на преподавателите 

 по природни науки 

за учебната 2019/2020 година 

I. СЪСТАВ на обединението по природни науки: 

1) Р. Хайрединска – председател (преподавател по математика и ИТ) 

2) Кр. Петкова – протоколчик (преподавател по физика и астрономия, математика и ИТ) 

3) Б. Борисова (преподавател по математика и физика и астрономия) 

4) В. Славчева (преподавател по математика и ИТ) 

5) Т. Ралчев (преподавател по биология и ЗО и химия и ООС) 

6) Л. Димитрова (преподавател по ЧП, химия и ООС, биология и ЗО) 

 

II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

1) Повишаване качеството на обучението и подготовката на учениците чрез мотивация. 

2) Повишаване квалификацията на учителите. 

3) Практическа насоченост за използване на знанията и уменията на учениците. 

4) Участие и достойно представяне на учениците в състезания, олимпиади, защита на проекти. 

5) Подобряване взаимодействието с родителите на учениците. 



  

 

6) Внедряване в практиката на учители и ученици на иновативни методи на учене и преподаване. 

 

III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1) Усвояване на учебното съдържание според Държавните образователни изисквания. 

2) Провеждане на квалификационни форми на училищно и извънучилищно ниво, с цел подобряване методиката на преподаване, 

проверка и оценка на знанията. 

3) Формиране на положително отношение към природни и общочовешки ценности у учениците и стимулиране на техните прояви и 

добродетели. 

4) Интерактивно-ориентирано обучение по природни науки. Компютърът в обучението. Използване на интернет. Работа по проекти, 

есета и презентации по математика, ИТ, физика, химия и биология. 

5) Засилване на здравно-екологичните аспекти на обучението. 

6) Разработване на конкретни мерки и дейности за приобщаване на незаинтересованите родители към образователния процес.  

7) Задълбочаване на междупредметните връзки и прилагане на единни педагогически изисквания към учениците при подготовката им 

за постигане на необходимите професионални компетенции и покриване на ДОИ. 

 

IV. ДЕЙНОСТИ: 

1. Учителите да се запознаят с измененията в Закона за предучилищното и училищно образование, публикувани в ДВ, бр.108 от 
29.12.2018 г. и влезли в сила от 01.01.2019 г. 

  Срок: до 15.09.2019 г. 

 Отг.: Учителите 

2. В срок да бъдат изготвени годишните тематични разпределения от всички преподаватели в МО . 

   Срок: 15.ІХ.2019г. 

  Отг.:Преподавателите 

            3. Да се обсъди и приеме план за работата на МО.  

  Срок: 11. ІХ.2019г. 

    Отг.: Председателят 

4. Преподавателите по ИТ да запознаят учениците с етичните, здравни и правни норми при работа с компютър и Интернет, както и 

с правилата за работа и инструкциите за безопасна работа в компютърните кабинети. 

   Срок: 30.ІХ.2019г. 

   Отг.: Преподавателите  

     5. Учителите да се регистрират и да вземат участие в on line курсове, с цел повишаване  на квалификацията. 

 Срок: постоянен  

 Отг.: Учителите 

     6. Изработване на план с мероприятия за отбелязване на международната седмица на програмирането от 5 до 20 октомври. 



  

 

   Срок: 3.Х.2019г. 

  Отг.: Председателят  

7. Да се вземе участие в съвещанията по предмети в Монтана за уточняване на  работата през учебната 2019/2020 година. 

    Срок: 12.Х.2019г. 

  Отг.: Председателят 

            8.Активно участие в подготовката и честването на патронния празник на училището. 

  Срок: 14.Х.2019г. 

 Отг.: Председателят 

  9. През цялата година преподавателите да работят за осъществяване на превенция за преждевременно напускане и отпадане на 

учениците и завръщане на доверието в българския учител.   

                                                                                                                               Срок: постоянен  

 Отг.: Учителите 

           10. Системно преподавателите да работят за ограничаване на агресията и  тормоза между учениците. 

  Срок: постоянен  

    Отг.: Учителите 

           11. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците за успешно представяне на НВО – 7 и 10 клас и 

ДЗИ – 12 клас. 

 Срок: постоянен  

 Отг.: Преподавателите  

           12. Учениците да се запознаят със сайта www.helpline.bg – българската линия за онлайн безопасност и с горещия телефон 124-123. 

   Срок: постоянен  

   Отг.: Преподавателите по ИТ 

           13. Да се отчетат и анализират резултатите от входните нива по математика, информационни технологии, биология, физика и 

химия. 

    Срок: 17.Х.2019г. 

       Отг.: Председателят 

14. Преподавателите по ИТ да акцентират върху използването на Интернет с образователни цели и да подпомагат учениците при 

поставени задачи от учителите по други предмети при работа с ИКТ, т. е. използване на ИКТ с практико-приложен характер. 

    Срок: постоянен. 

    Отг.:Преподавателите  

15. Отбелязване деня на Народните будители. 

 Срок: 01.ХІ.2019г. 

  Отг.: Председателят 

16. Да се стимулират учениците да участват в олимпиадата по ИТ като се насочват предварително, за да създадат конкурентни 

проекти. 

http://www.heplline.bg/


  

 

    Срок: ХІ.2019г. 

   Отг: Преподавателите по ИТ 

17. Да се разяснят на учениците  опасностите, които крие публикуването на лична информация в Интернет пространството и да 

им се напомня през цялата година. Да се набележат мероприятия за международния Ден за безопасен Интернет – 11 февруари, 

които да се публикуват в www.safenet.bg 

    Срок: 12.II. 2020г.  

    Отг.: Преподавателите по ИТ 

18.Учениците от V-ти и VІ-ти клас да бъдат включени в изработването на нагледни материали и пособия за онагледяване на 

учебния процес по математика. 

    Срок: ІІІ. 2020г. 

    Отг.: Преподавателите по мат. 

19.Оптимизиране на равнището на обучение по математика, информатика, ИТ,  биология, физика и химия с учениците от V-ти

  до ХІІ-ти клас и включването им в изработването на иновативни проекти, които да бъдат оценявани по предварително 

зададени критерии. 

     Срок: постоянен  

    Отг.: Преподавателите 

20.Учениците по ИТ  и информатика да участват в осъществяването на екипни разработки по определени казуси, които успешно 

да защитават пред аудитория. 

    Срок: постоянен  

    Отг.: Преподавателите по ИТ 

21.Да се продължи традицията от години в катедрата, осъществяваща междупредметни връзки - математика-ХІ-ти клас и ИТ, а 

именно раздела ―Статистика‖ да се онагледява с подходящи данни, представени чрез графики и диаграми, които учениците сами 

изработват в часовете по ИТ. 

    Срок: ІІІ. 2020г. 

    Отг.: В. Иванова 

22.Учителите да участват в семинари и курсове за повишаване на квалификацията си, както и да вземат участие във вътрешно-

училищна квалификационна и методическа дейност, в работните срещи, организирани от експертките по математика и по ИТ . 

    Срок: постоянен  

    Отг.: Преподавателите  

23.Повишаване качеството на обучение чрез постоянство и търсене на иновативни методи за мотивация на учениците по 

предметите по природни науки и екология. 

 Срок: постоянен  

  Отг.: Преподавателите 

24.През цялата учебна година учителите да работят по темите: ―Домашната работа на учениците - необходимост, а не 

формалност‖ и „Агресията сред учениците – начини за ограничаването и‖.    

http://www.safenet.bg/


  

 

                                                                                                                      Срок: постоянен  

    Отг.: Преподавателите  

25.Да се продължи участието в Националното състезание „ИТ - Знайко― и  „ИТ – Знайко +― 

   Срок: XІІ-IV. 2020г. 

   Отг.: Арс. Александрова 

26.Да се продължи и през тази учебна година участието в традиционните математически  състезания: „Коледно‖, „Европейско 

кенгуру‖ и „Св. Георги Победоносец‖. 

   Срок: ХІІ.2019 – V.2020г. 

   Отг: Преподавателите по мат. 

27.За участие в математическите състезания да се привлекат ученици и учители от всички училища в общината. 

     Срок: ХІІ.2019 – V.2020г. 

   Отг: Преподавателите по мат. 

28.Да се подготвят учениците по математика и ИТ от Х клас за по-добро представяне на външното оценяване за определяне на 

дигиталните им компетентности, които ще се проведат в края на годината през месец юни. 

 Срок: постоянен 

  Отг: Преподавателите  

29.Да се засили вътрешно училищната квалификационна и методическа дейност, както и извънкласните и училищни дейности. 

 Срок: постоянен 

 Отг: Преподавателите  

30.Да се насърчат изявени ученици да вземат участие в поддръжката и актуализирането на сайта на училището. 

 Срок: постоянен 

 Отг: Преподавателите по ИТ 

31.Да се проучи и използва положителния опит на колеги, публикували свои разработки в www.teacher.bg и www.geogebra.org 

Интернет и да се следят новостите. 

 Срок: постоянен 

 Отг: Преподавателите  

   32. Да се използва възможността на Google Chrome – SkyDrive, Google Disk и Drop Box за обмен на информация, както от учители 

така и от ученици. 

 Срок: постоянен 

  Отг: Преподавателите по ИТ 

 

   33. Във връзка с включването на СУ „Д. Маринов― Лом от учебната 2019-20 година в списъка на иновативните училища в 

България да се обърне специално внимание на нововъведените предмети – „Web design― в 5 клас и „Дигитални креативности― в 8а 

клас. 

  Срок: постоянен 

http://www.teacher.bg/
http://www.geogebra.org/


  

 

  Отг: Преподавателите по ИТ 

  34. Да се търсят нови методи от учителите за насърчаване на креативността, логическото и критично мислене на учениците, да им 

се осигури време да творят и експериментират. 

 Срок: постоянен 

  Отг: Преподавателите  

35. Създаване на банка с добри практики на всеки учител. 

 Срок: постоянен 

  Отг: Преподавателите  

           36. Посещение на природо-научния музей с ученици от 10 клас. 

 Срок: април 

  Отг: Тони Ралчев 

 

 

П Л А Н 

  

за работата на МО на преподавателите  

по обществени науки, гражданско образование и ФВС 

в СУ „Д. Маринов” 

за учебната 2019 – 2020 година 

 

 

1. Цел: 

 Създаване на мотивация за усъвършенстване на учителите. 

2. Задачи: 

 Утвърждаване на атмосферата на откритост при постигане на успехи и неуспехи, както и решаване на възникнали проблеми. 

 Активно преподаване и обучение чрез обмяна на педагогически опит и използване на ИТК. 

3. Основни приоритети: 

 Разширяване на квалификационната дейност. 

 Утвърждаване на методическите обединения, като форма за споделяне на добър опит и търсене на решения при възникнали 

проблеми. 

4. Форми: 

 Оперативни съвещания 

 Взаимни посещения 

 Работа с класните ръководители 



  

 

 Семинари 

5. Очаквани резултати: 

 В методическите обединения да се увърди споделянето на добър опит и намирането на решения при възникнали проблеми. 

Всеки преподавател да е мотивиран и да се самоосъвършенства, както чрез училищни форми така и чрез извънучилищни. 

 

Планирани дейности 

 

1. Обсъждане и приемане плана за работа на МО за учебната 2019 – 2020 година. 

Срок: 25. 09. 2019 г. 

                                                         Отг.: Председателя на МО 

 

2. Запознаване с новата учебна програма за 10-и клас. 

Срок: 8.09.2019 г. 

                                                    Отг.: Учителите 

 

 

3. Изготвяне на годишните тематични разпределения от преподавателите на МО. 

Срок: 16.09.2019 г. 

                                                         Отг.: Учителите 

 

4. Провеждане на задължителен инструктаж за часовете по ФВС. 

                                  Срок : 16.09.2019 г. 

                                                 Отг.: Учителите по ФВС 

 

5. Изготвяне на графиците за модулното обучение и спортни дейности по ФВС. 

Срок: 16.09.2019 г. 

                                                         Отг.: Учителите по ФВС  

 

6. Обсъждане и планиране на график за входните нива 

Срок: 17.09.2019г. 

Отг.:Учителите 

 

7. Изготвяне на Спортния календар на училището за 2019 – 2020 г. 

                                        Срок: 02.10.2019 г. 

                                                    Отг.: Учителите по ФВС 



  

 

 

8. Продължаване на традицията за срещи и разговори с преподавателите от другите Методически обединения. 

                                         Срок: през уч. година 

                                                     Отг.: Учителите 

9. Отчитане на резултатите от входните нива 

Срок: 11.10 - 15.10.2019г. 

   Отг.: Председателя на МО 

 

10.  Участие в семинарни курсове и конференции с цел повишаване на квалификацията и нивото на преподавателската дейност. 

                                         Срок: през уч. година 

                                                      Отг.: Учителите 

 

11.  Съвместна работа с корданиционния съвет за превенция на насилието и агресията в училище. 

                                         Срок: през уч. година 

                                                    Отг.: Учителите 

 

12. Търсене на съдействие от родителите, обществения съвет и ръководството на училището с цел превенция на преждевременно 

напускащи и отпадащи от училище ученици 

                                               Срок.: през уч. година 

                                                  Отг. Учителите 

 

13.  Да се работи за изграждане и усъвършенстване на уменията за общуване и културно поведение в училище и извън него. 

                                          Срок: през уч. година 

                                                 Отг. Учителите 

 

14.  Сформиране на комисия за провеждане на празници и фестивали, както и дейността на учителите от МО при организацията и 

провеждането на празника на училището. 

                                          Срок: 11.10.2019г. 

                                              Отг. В. Александрова 

               А. Антонов 

15. Организиране и провеждането Европейски ден на спорта в училище 2019г. 

                                          Срок: 28.09.2019г. 

                                              Отг. А. Антонов 

 

16.  Участия в ученически игри 



  

 

 Вътрешно-училищни 

 Общински 

 Областни 

 Зонални 

 Републикански 

                                          Срок: през уч. година 

                                              Отг. В. Александрова 

               А. Антонов 

 

17.  Анализ на резултатите от вътрешно-училищната квалификационна дейност. 

                                                Срок: м.06.2020 г. 

                                                     Отг. Председателя на МО 

 

IV. ПЛАН ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП: 

 

П Л А Н  

за работа на училищната комисия  

по Безопасност на Движение по Пътищата / БДП / 

на СУ„Димитър Маринов”- гр. Лом през учебната 2019/2020 година 

 

1. В СУ „Димитър Маринов― работи тричленна училищна комисия по БДП в състав: 

 Председател: Петър Петров 

 Членове: 1.Цветанка Герасимова 

      2.Арсенка Александрова 

 

2.Планът на УКБДП е приет на заседание на Педагогическия съвет - Протокол № 16/ 13.09.2019 г. 

 

3.Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие с ДОИ. 

 

4.УКБДП информира и осигурява условия на учителите за участие в семинари и програми по БДП. 

 

 І. Организация 

1. Извършва се от УКБДП със знанието на Директора на СУ „Димитър Маринов‖- гр. Лом със съдействието и участието на 

длъжностни лица от РУ на МВР,  Противопожарна охрана и Бърза медицинска помощ гр. Лом . 



  

 

2. Подготовката се осъществява от учители, определени със заповед на директора . 

3. Занятията се провеждат в Час на класа, а петминутките в последния час за всеки ден през учебната година и са съобразени с 

конкретните специфични условия за обучение. 

4. При подготовката на учебните занятия по БДП и за реализирането на настоящия план се използва специализирана литература, 

инструктивни материали от централния и местния печат, учебно-методически помагала и др. 

 

 ІІ. Цели 

1. Опазване живота и здравето на учениците, педагогическия и непедагогическия персонал в училището. 

2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на БДП, придобиване на основни знания и умения за 

разпознаване и преценка на опасните ситуации  и оказване на първа помощ в случай на нужда. 

 

ІІІ. Задачи 

1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към условията за движение по 

пътя. 

2. Запознаване на учениците с основните опасности, способи за предотвратяването им и защита от въздействия с опасен характер, 

предизвикани от движението па улицата. 

3. Повишаване нивото на подготовка и намаляване на безотговорността и неумението правилно да се определи собственото 

поведение при екстремни ситуации на пътя. 

4. Създаване на оптимални условия за безопасното придвижване на учениците от училището до дома . 

5. Инициира и организира участието в състезания и мероприятия на общинско, областно и национално ниво. 

6. Презентира постоянно на сайта на училището и чрез медиите дейности, изяви и полезни практики.  

ІV. Дейности и мероприятия 

Септември – 2019 г. 

1. Планът на УКБДП се приема от Педагогически съвет. 

2. Провеждане на родителска среща с родителите  на учениците от 1 и 2
-ри 

клас за указване изработването на безопасен маршрут за всяко 

дете. 

3. Представяне за одобрение на плановете за обучение по БДП  

4. Представяне за одобрение на Планът на УКБДП заедно със Списък Образец №1 . 

5. УКБД П информира педагогическия съвет и колегията за организацията на обучението по БДП през учебната година. 

6. УКБДП разработва организационна схема за снабдяване на учениците с учебни тетрадки по БДП. 

7. Месечно работно заседание на УКБДП. 

Октомври 

1. Планирането по БДП се представя в РУО за одобрение и заверка. 

2. Контрол на нивото по осигуряване на учениците с учебни тетрадки. 

3. График на УКБДП за месеца: 



  

 

 Посещение на учебни форми – урок и петминутка 

 Квалификация на учителите по БДП 

 Реконструкция и естетизация на учебно-материалната база по БДП 

 Обезопасяване района на училището 

4.Изготвяне списък на учениците с опасно поведение на улицата за групова и индивидуална работа. 

5.Контрол на изработването на безопасен маршрут за всяко дете. 

6. Месечно работно заседание на УКБДП. 

Ноември 

1.Контрол на безопасността при пътуващите ученици с автобуси. 

2. График на УКБДП за месеца: 

 Посещение на учебни форми – урок и петминутка 

 Квалификация на учителите по БДП 

 Реконструкция и естетизация на учебно-материалната база по БДП 

 Обезопасяване района на училището 

3.Отбелязване на 19.11. – Световен ден на възпоменание на загиналите при ПТП. 

4. Месечно работно заседание на УКБДП. 

Декември 

1. График на УКБДП за месеца: 

 Посещение на учебни форми – урок и петминутка 

 Квалификация на учителите по БДП 

 Реконструкция и естетизация на учебно-материалната база по БДП 

 Обезопасяване и опесъчаване района на училището 

2. Месечно работно заседание на УКБДП. 

Януари –  2020 г. 

1. Организиране и провеждане на срочна тестова проверка и оценка  по БДП на всички ученици от 1 – 8
-ми

 клас. 

2. График на УКБДП за месеца: 

 Посещение на учебни форми – урок и петминутка 

 Квалификация на учителите по БДП 

 Реконструкция и естетизация на учебно-материалната база по БДП 

 Обезопасяване и опесъчаване района на училището 

3. Месечно работно заседание на УКБДП. 

Февруари 

1. Информация по УКБДП пред Педагогическия съвет за ефективността на обучението по БДП по отношение на: 

 Урокът 



  

 

 Петминутката 

 Извънкласните форми / СИП „Майсторско управление на велосипеда‖ 

 Резултатите от срочните тестове 

 Реконструкция и естетизация на учебно-материалната база по БДП 

 Работа с рискови деца и ученици 

2. Внасяне в общината на предложения за финансиране на обучението по БДП за следващата учебна година. 

3. Приемане на план –график и провеждане на училищно, градско и общинско състезание по БДП, като част от националното състезание-

викторина. 

4. График на УКБДП за месеца: 

 Посещение на учебни форми – урок и петминутка 

 Квалификация на учителите по БДП 

 Реконструкция и естетизация на учебно-материалната база по БДП 

 Обезопасяване и опесъчаване района на училището 

5. Месечно работно заседание на УКБДП. 

Март 

1. Приемане на план за учебните екскурзии. 

2. Привеждане на училищно и градско състезание. 

3. график на УКБДП за месеца:  

 Посещение на учебни форми – урок и петминутка 

 Квалификация на учителите по БДП 

 Реконструкция и естетизация на учебно-материалната база по БДП 

 Обезопасяване  района на училището 

4. Месечно работно заседание на УКБДП. 

Април 

1.Провеждане на общинско състезание. 

2. График на УКБДП за месеца: 

 Посещение на учебни форми – урок и петминутка 

 Квалификация на учителите по БДП 

 Реконструкция и естетизация на учебно-материалната база по БДП 

 Обезопасяване района на училището 

3. Контрол на безопасността при пътуващите ученици с автобуси.  

4. Месечно работно заседание на УКБДП. 

Май  

1.Участие в областно състезание.  



  

 

2.Провеждане на срочен тестови контрол.  

3. Контрол на безопасността при пътуващите ученици с автобуси.  

4. График на УКБДП за месеца: 

 Посещение на учебни форми – урок и петминутка 

 Квалификация на учителите по БДП 

 Реконструкция и естетизация на учебно-материалната база по БДП 

 Обезопасяване района на училището 

5. Месечно работно заседание на УКБДП. 

 

Юни 

1.УКБДП докладва пред педагогическия съвет за изпълнението на плана и констатираните нередности относно: 

 Посещение на учебни форми – урок и петминутка 

 Квалификация на учителите по БДП 

 Реконструкция и естетизация на учебно-материалната база по БДП 

 Обезопасяване района на училището 

2. Предлага за обсъждане предложения към плана за следващата учебна година. 

 

V. ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 

ГОДИНА: 

 
І. м. ОКТОМВРИ 2019 г. 

Срок: на 01.10.2019 г. 

 

1. Отчет за изпълнението на решения на Педагогическия съвет от предишни заседания. 

 

докладва: директор 

 

2. Приемане на План – график на заседанията ЕПЛР през учебната 2019 – 2020  година. 

 

докладва: Председател на ЕПЛР 

 

3. Запознаване на Педагогическия съвет с обобщените резултати от проведената оценка на тормоза между учениците в училището и обсъждане на 

необходимостта от предприемане на конкретни мерки. 

 

                                                                              докладва: директор  



  

 

4. Приемане на индивидуалните учебни планове на учениците със СОП през учебната 2019/2020 година. 

 

докладва: директор 

 

5. Приемане на План за превенция и интервенция на насилието и тормоза през учебната 2019/2020 година. 

 

докладва: координационен съвет 

ІІ. м. ДЕКЕМВРИ 2019 г. 

Срок: на 04.12.2019 г. 

 

1.Обсъждане на държавния план-прием в VІІІ клас за учебната 2020/2021 година. 

 

докладва: директор 

 

IІІ. м. ФЕВРУАРИ 2020 г. 

Срок: на 18.02.2020 г. 

 

1. Отчет за изпълнението на решения на Педагогическия съвет от предишни заседания. 

 

докладва: директор 

 

2. Проследяване на нивото на усвояване на компетентности от учениците, чрез Анализ на резултатите от учебно-възпитателната работа през първия 

учебен срок на учебната 2019/2020 година. Приемане на съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати 

         докладва: директор 

 

3. Отчет за изпълнението на контролната дейност на директора през І срок на учебната 2019/2020 г.  

докладва: директор 

4. Отчет за изпълнението на училищните стратегии, планове и програми и за дейността на методическите обединения и постоянните комисии в СУ 

―Димитър Маринов‖ град Лом през I учебен срок на учебната 2019/2020 година. 

                                                                                                          докладват: учителите 

 

5. Запознаване с бюджета на училището за бюджетната 2020 година. 

 

докладва: директор 

                                                                                                                  

ІV. м. МАЙ 2020 г. 

Срок: на 13.05.2020 г. 

 



  

 

1. Отчет за изпълнението на решения на Педагогическия съвет от предишни заседания. 

 

докладва: директор  

 

2. Разглеждане на предложения за награждаване на ученици в края на учебната година. 

                                                                                                                                                                                                                             докладва: учители 

 

3. Номиниране на учител или директор за удостояване с почетна грамота „Неофит Рилски‖. 

докладва: директор  

 

4. Номиниране на учител или директор за удостояване с отличие на Община Лом. 

                                                                                                                                                                                                                                               

докладва: директор  

 

5. Приемане на списък с учебните предмети от Раздел Б на училищния учебен план – избираеми учебни часове, за учебната 2020/2021 година, които 

да бъдат предложени на учениците и техните родители/настойници за избор. 

                                                                                                                                                                                                                                               

докладва: директор  

 

6. Избор на спортните дейности по чл. 92, ал.1 от ЗПУО за учебната  2020/2021 година. 

 

докладва: директор  

 

V. м. ЮЛИ 2020 г. 

Срок: на 10.07.2020 г. 

 

1.Анализ на дейността на училището и училищния екип през учебната 2019/2020 година. 

          

докладва: директор 

 

2. Проследяване на нивото на усвояване на компетентности от учениците, чрез Анализ на резултатите от проведените изпитвания от НВО и ДЗИ в ІV, 

VІІ, Х и ХІІ клас по различните учебни предмети. Приемане на съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати. 

 

         докладва: директор 

 

3. Отчет за дейността на постоянните комисии и методичните обединения в училището през учебната 2019/2020 г. 

 

докладва: председателите на комисии 



  

 

 

4. Отчет за изпълнението на контролната дейност на директора през учебната 2019/2020 г. 

 

докладва: директор 

 

5. Отчет за изпълнението на Стратегията за развитие на училището през учебната 2019/2020 година. 

 

докладва: комисия 

 

6. Приемане на формите на обучение на учениците през учебната 2020/2021 година. 

 

докладва: директор 

 

7. Отчет за изпълнението на училищните планове и програми през учебната 2019/2020 година. 

 

докладва: комисия 

 

 

VІ. м. СЕПТЕМВРИ 2020 г. 

                                              Срок: на 03.09.2020 г. 

 

1. Отчет за изпълнението на решения на Педагогическия съвет от предишни заседания. 

 

докладва: директор 

 

2. Приемане на училищните учебни планове за класовете от І до ХІ за учебната 2020/2021 година. 

 

докладва: директор 

 

3. Приемане на  План за квалификационната дейност и Правила за организиране и провеждане на вътрешно институционалната квалификация и за 

отчитане на участието на педагогическите специалисти в предлаганите форми за повишаване на квалификацията през учебната 2020/2021 година. 

 

докладва: Съвет по квалификациите 

 

VІІ. м. СЕПТЕМВРИ 2020 г. 

Срок: на 11.09.2020 г. 

 

1. Приемане на Годишен план за дейността на училището през учебната 2020/2021 година. 



  

 

 

докладва: комисия 

 

2. Приемане на мерки за повишаване качеството на образованието за учебната 2020/2021 година. 

 

докладва: директор 

 

3. Приемане на Програма за превенция на ранното напускане на училище през учебната 2020/2021 година. 

докладва: директор 

 

4. Приемане на Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи през учебната 2020/2021 

година. 

 

        докладва: директор 

 

5. Приемане на Тематичен план за работата на Педагогическия съвет в IV Основно училище „Христо Ботев‖ град Лом през учебната 2020/2021 

година. 

 

докладва: директор 

 

6. Приемане на училищна политика за подкрепа на гражданското образование през учебната 2020/2021 година.  

докладва: екип 

 

7.Приемане на училищна политика за подкрепа на здравното образование през учебната 2020/2021 година.  

докладва: екип 

 

8.Приемане на училищна политика за подкрепа на екологичното образование през учебната 2020/2021 година.  

докладва: екип 

 

9.Приемане на училищна политика за подкрепа на интеркултурното образование през учебната 2020/2021 година.  

докладва: екип 

 

10.  Приемане на  плановете на методическите обединения и на УКБДП и УКПППУ за учебната 2020/2021 г. 

 

докладва: екипи 

VІ. ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 
І. ЦЕЛИ  



  

 

 

Основна цел: Развитие на персонала, чрез постоянно подобряване на педагогическите умения на учителите. 

 

1. Усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите 

специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие. 

2. Формиране на устойчиви навици за постоянна рефлексия между педагогическия процес и резултатите му. 

3. Мотивиране на педагогическите кадри за кариерно и професионално развитие. 

 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 
 

1. Създаване на условия за индивидуално професионално развитие на учителите в съответствие с потенциала им и техните интереси. 

2. Съживяване на професионалното творчество, духа на конкуренцията и педагогическите умения. 

3. Удовлетворяване на потребността на учителите да търсят и развиват съвременен педагогически опит, педагогически иновации и научни 

постижения. 

 
ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ  

 

Въвеждаща квалификация Продължаваща квалификация 

Тема 

Форма 

/семинар, 

обучение, 

тренинг, 

др./ 

Време на 

провеждане 

Целева 

група 

/брой/ 

Тема 

Форма 

/семинар, 

обучение, 

тренинг, др./ 

Време на 

провеждане 

Целева група 

/брой/ 

Брой 

академични 

часове 

Повишаване на 

методическата 

подготовка по 

новата учебна 

програма в 

начален етап. 

семинар м. 10.2019  13 Иновативни и интерактивни 

педагогически практики и 

методи на обучение по 

съответните учебни предмети. 

обучение м. 10.2019  25 16 

„Компютърно 

моделиране в 

начален етап‖ 

обучение м.10.2019 – 

м.07.2020  

4 Работа с мултимедиен софтуер. 

Преподаване на учебното 

съдържание с използване на 

таблети и смартфони. 

обучение м. 11.2019  25 16 

    Създаване на онлайн видео 

уроци и тестове за всички 

предмети и класове. 

обучение м. 12.2019  15 16 



  

 

    Превенция на водния 

травматизъм сред учениците. 

обучение м. 12.2019  21 8 

    Научно-приложни изследвания 

във физическото възпитание и 

спорт. 

семинар м. 04.2020 3 8 

    Обучение за работа с ученици 

със специални образователни 

потребности. 

обучение м. 11.2019  32 8 

    Участие във форуми за 

представяне на 

резултати от проучвания, 

изследователска и творческа 

дейност, за 

професионална изява и 

представяне на добри, 

иновативни практики или 

постижения. 

конференция, 

конкурс 

октомври 

2019 - 

май 2020  

10 - 

    Професионалнопедагогическа 

специализация за придобиване 

на ІІІ ПКС.  

курс  2019–2020  3 200 

    Участие в обучение за 

придобиване на по-висока ПКС 

обучение юни – юли 

2020  

 5 16 

    Развитие на емоционалната 

интелигентност на учениците 

семинар м. 10.2019 32 4 

    Дисциплина чрез 

сътрудничество. 

семинар м. 11.2019 32 4 

    Превенция на асоциално 

поведение на учениците. 

семинар м. 01.2020 32 4 

    Преодоляване агресията в 

училище и работа с родителите. 

семинар м.03.2020 32 4 

    Изготвяне на портфолио на 

ученик. 

семинар м.06.2020 32 4 
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