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КРАТЪК АНАЛИЗ 
НА  ДЕЙНОСТТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 

 ”ДИМИТЪР МАТЕВСКИ”   
 

Дейността на СУ “Димитър Матевски” през учебната 2017/2018 
година протече съгласно залегналите в годишния план задачи.  

В училището е създадена система за организация по всички видове 
дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и 
непрекъснатост на учебно-възпитателният процес. Правилното планиране 
на образователно-възпитателния процес бе решаващо условие за 
усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката 
на обучение в училище. Постигнатите много добри резултати от 
образователно-възпитателния процес са благодарение на създадените добри 
условия за реализацията му. Постигнати бяха успехи по следните 
направления: 
 обхванати са всички деца, подлежащи на задължително обучение; 
 няма повтарящи ученици; 
 завоювани са много спортни отличия в ученическите игри – в 

бадминтон, в кросове и лекоатлетически състезания 
 учениците се представиха достойно на олимпиадите и външното 

оценяване по различните учебни предмети 
От завършилите седмокласници много голям процент са приети с 

конкурсен изпит в профилираните и професионални гимназии. Изградени 
са връзки за сътрудничество с родителите по паралелки.  

Колегия има възможности да се справя и да решава възникнали 
проблеми. 

Дейността на училището през учебната 2017/2018 година бе 
подчинена на основните цели и задачи от годишния план. Създадена е добра 
система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от 
дейностите. Учителският колектив отговорно отстояваше професионалните 
си ангажименти. На всички учители бе осигурена творческа свобода за 
възможно най-пълно реализиране на целите на образователно-
възпитателния процес. 

Необходимо е: 
 да продължи работата по гражданското образование на учениците; 
 да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на 

противообществени прояви; 
 да се утвърди системата за квалификационната дейност на учителите; 
 да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество; 
 специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се 

привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към 
училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за 
приобщаване на родителите към училищния живот, обогатяване на 
материално-техническата база и библиотечния фонд; 

 да се налагат в учебния процес облачните технологии; 
 да се модрнизира материалната база; 
 да се развие дейността с училищното настоятелство; 
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 да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на 
европейските образователни стандарти. 

 
АКТУАЛНИ ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ  

ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ”ДИМИТЪР МАТЕВСКИ”  

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Поколението на седемте екрана - на телевизора, компютъра, лаптопа, таблета, 

фаблета, смартфона и интелигентното часовника не може и не трябва да бъде 
обучавано, както са били обучавани неговите родители. Пред тази поколение не може 
и не трябва да се пише на черна дъска с бял тебешир. Замяната на черната дъска с 
бяла, а на тебешира - с маркер, не е дори и количествена промяна, т.е. това не е 
начинът да мотивират днешните ученици и студенти да придобият знания и да 
развият умения за практическото им прилагане. 

Необходимо е чрез масово и ефективно използване на ИКТ-базирани 
иновационни образователни технологии и дидактически модели да се адаптира 
образователната система към цифровото поколение, а чрез въвеждане на 
изследователския подход в образователния процес, да се преориентира от 
механичното усвояване на фактите към възстановяването на знанието и развиване 
на уменията. 
  Но трябва да се подчертае, че информационните и комуникационните 
технологии не са панацея на всички проблеми в образователната система, а само 
инструмент, чрез който уроците могат да бъдат направени по-информативни и по-
привлекателни за цифровото поколение. УЧИТЕЛЯТ  ПРЕПОДАВАТЕЛ ЩЕ ЗАПАСИ 
КЛЮЧОВАТА СИ РОЛЯ В ЕДИН ОРИЕНТИРАН КЪМ ПРЕДПОЧИТАНИЯТА НА 
ОБУЧАВАНИТЕ ИНТЕРАКТИВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС. 

Тук трябва да се акцентира и върху това, че авторитетът на един учител, както 
и ефекта от неговата дейност, ще зависи не само от това, доколко той владее предмета 
на своето дисциплина и не само от неговите педагогически способности и харизма, А 
СЪЩО И ОТ ТОВА, КАКВА СТЕПЕН ТОЙ ИЗПОЛЗВА СЪВРЕМЕННИТЕ 
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА СЪБИРАНЕ, 
ОБРАБОТКА И ПРЕПОДАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИЯ УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ.   
  С други думи, трябва да се направи преосмисляне на обучението в цифровата 
ера и да се промени образователната парадигма, защото обучаваните все още не искат 
да учат по старом, а обучаващите не трябва да продължават да преподават по 
досегашния начин. 
 

1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 
 

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с 
ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна 
обществена реализация.  

- възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и 
стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности;  

- адаптиране на новите учебни програми към изискванията за изграждане на 
гражданско общество у нас;  
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- адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и 
създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот.  

Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие 
на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. 

 
2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

Утвърждаване на СУ “Димитър Матевски” като конкурентоспособно училище, 
способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при 
подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на 
професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип 
от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане 
на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в 
осъществяване на образователно-възпитателния процес за утвърждаване на младия 
човек като гражданин на България и света. Училището се стреми чрез 
висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у 
учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към 
гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на 
агресивност и насилие. 

 
3. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО 
 

 Издигане и утвърждаване престижа на училището. 
 Повишаване качеството на образователно-възпитателната работа. 
 Ускорено и ефективно изучаване на чужди езици. 
 Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално 

развитие на подрастващите. 
 Повишаване квалификацията на учителите. 
 Дигитализация на учебния процес. 
 Ускорено навлизане на облачните технологии. 
 Изграждане на образовани личности с възможности за реализация. 
 Налагане като иновативно училище. 
 Реализиране на собствени проекти и участие в обявени от други институции 

и организации. 
 
4. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 Създаване на позитивни и конструктивни нагласи у членовете на училищната 
общност за повишаване качеството на образонателно-възпитателния процес и 
реализиране на ДОИ/ДОС за учебното съдържание, план и програми. 

 Усъвършенстване работата с изоставащите ученици,чрез осъществяване на 
дейности за целите на превенция на обучителните затруднения. 

 Превенция на насилието и агресията сред децата и учениците 
 Практическа приложимост на знанията и уменията и поставяне на ученика в 

активна жизнена позиция, чрез акцентиране върху способностите за 
самостоятелно получаване на знания и тяхното приложение. 

 Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него 
от всеки възпитаник. 

 Защита личностното достойнство на учениците - толерантност към различията 
и индивидуален подход за моделиране на социално желано поведение. 

 Обогатяване на материалната база. 
 Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на 

нови форми и методи на обучение. 
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5. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 Акцентиране върху подготовката по български език, математика, 
чуждоезиково обучение и природни науки, профилирано обучение в 8 – 12. 
клас. 

 Повишаване ефективността на образователно-възпитателня процес чрез 
подобряване организацията на учебния процес и повишаване 
професионалната подготовка, компетентност и квалификация на 
педагогическите кадри. 

 Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и дейности за 
ключови компетентности. 

 Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол. 
 Гражданско образование – в дух на толерантност към различията, социална 

интеграция и сътрудничество.  
 Ефективно използване на учебните помагала и наличната МТБ за целите на 

ОВП и специфичните  интереси на учениците.   
 Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, 

отворени за проблемите на училището и привличане  на допълнителни 
източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ. 

 Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно  
участие в решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното 
настоятелство като орган, подпомагащ цялостната УВР. 

 Патриотично възпитание. 
 Дигитализация на учебния процес. 
 Участие във всички отворени и подходящи за училището проекти обяени от 

различни институции. 
 Изпълнение на приетите училищни политики. 

 
УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ 

УЧЕБНА 2018 – 2019 ГОДИНА 
 

А. Постоянни училищни комисии: 
(1). Комисия по безопасност на движението. 
Председател: Магдалена Соколова и членове: 
1 Цветан Райчев 2 Теменужка Славова 

 
(2).  Комисия за изготвяне на проекти за участие в програми обявени от 
различни институции и за реализация на вътрешно-училищни проекти 
Председател: Светослав Ватев и членове: 
1 Женя Демирева 2 Анелия Младенова 

 
(3).  Комисия за реклама, връзки с обществеността и взаимодействие с 
родителите. 
Председател: Доля Александрова и членове: 
1 Магдалена Соколова 2 Елена Раевска 
3 Радосвета Петкова 4 Тинка Цветанова 

 
(4).  Комисия за контрол на постъпилите и изразходени дарения. 
Председател: Катя Илиева и член: 
1 Виолета Пенева 2 Димитрия Форшинова 
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(5).  Комисия за действие при бедствия, аварии и катастрофи, защита от 
терористични заплахи, сигурност в училището.    .     
Председател: Николай Георгиев и членове: 
Никола Игнатов – заместник-председател 
Светослав Ватев - секретар  
1 Учител по ФВС 2 Емилия Петкова 

 
 (6). Комисия за организиране на празници и тържества, включително 
посещения на кино, театър и излети на колегията. 
Председател: Иванка Тодева и членове: 
1 Николина Станчева 2 Свилена Русинова 
3 Нина Янкова 4 Росалина Божкова 
5 Дичко Диков 6 Марина Ангелова 

 
(7). Комисия за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно 
образование. 
Председател: Учител по БЗО и членове: 
1 Емилия Калайджиева 2 Ваня Кънева 
3 Васка Петракова 4 Бойка Александрова 

 
(8). Комисия по етика. 
Председател: Тодорка Тодорова и членове: 
1 Бояна Неделчева 2 Теодора Кордева 
3 Катя Илиева 4 Йоана Големинова 

 
(9). Комисия за подобряване МТБ в училището. 
Председател: Никола Игнатов и членове: 
1 Гергана Комисарова 2 Елица Русинова 
3 Костадин Мухчиев 4 Ваня Кънева 

 
(10). Училищен кординационен съвет за справяне с насилието (подготвя и 
реализира училищна програма свързана с насилието и за справяне в случаи 
на насилие). 
Председател: Стефан Мандевски и членове: 
1 Радосвета Петкова 2 Николина Георгиева 
3 Елена Бижева 4 Емилия Петкова 
5 Йоана Големинова 6 Теодора Мерланова 
7 Светослав Ватев 8 Евгени Митев 7б клас 
9 Ивон Станчева 7б клас   

 
(11). Кризисен щаб. 
Председател: Никола Игнатов и членове: 
1 Димитрия Форшинова 2 Красимир Чучев 
3 Петко Петков   

 
(12) . Постоянно действаща експертна комисия по архивите: 
Председател: Никола Игнатов и членове: 
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1 Димитър Байкушев 2 Здравко Кацаров 
3 Тодорка Тодорова 4 Ивелина Кирева 

 
(13).  Комисия за съхраняване паметта на училището  
Председател: Елена Бижева и членове: 
1 Елеонора Бочукова 2 Даниела Ладоня 

С главно задължение - съставяне на летопис на вътрешно училищния живот – 
с текст, със снимков материал, чрез мултимедия, видеофилми или аудио-
материали. 
 
(14).  Комисията по спазване на Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за 
здравословно хранене на учениците и на Наредба № 9 от 2011 г. за 
специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните. 
Председател: Никола Игнатов и членове: 
1 Евелина Къчова 2 Ангелина Петкова 
3 Марина Ангелова   

 
(15).  Комисия по управление на качеството, за кариерното развитие и 
наставничество на педагогическите специалисти в училището. 
Председател: Галя Янева и членове: 
1 Здравко Кацаров 2 Мария Бончева 
3 Теодора Мерланова 4 Светослав Ватев 
5 Марина Ангелова   

 
(16).  Комисия за квалификационна дейност. 
Председател: Здравко Кацаров и членове: 
1 Мария Бончева 2 Председател нач.етап 
3 Галя Янева 4 Веселина Рангелова 
5 Николина Трифонова 5 Нина Янкова 
6 Емилия Калайджиева 7  

 
 
Б. Екипи за ключови компетентности: 
 
1. Екип за ключови компетентности област “Начално образование”   
 Председател: Валентина Търева и членове: 
1 Димитър Байкушев 2 Иванка Тодева 
3 Емилия Петкова 4 Виолета Пенева 
5 Васика Гайдаджиева 6 Теменужка Славова 
7 Доля Александрова 8 Цветан Райчев 
9 Мариана Петришка 10 Васка Петракова 
11 Елена Раевска 12 Мария Бончева 
13 Наташа Паунова 14 Елеонора Бочукова 
15 Нач.етап 1е клас 16 Ивелина Станчева-Къчова 
17 Невена Петрова 18 Росица Ситева 
19 Румяна Николова 20 Боянка Неделчева 
21 Мима Кръстинска-Здравкова 22 Теодора Мерланова 
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2. Екип за ключови компетентности област “Български език, чужди езици, 
обществени науки и гражданско образование” 

Председател: Веселина Рангелова и членове: 
1 Женя Демирева-Везирян 2 Галя Янева 
3 Здравко Кацаров 4 Елена Стайнова 
5 Йоана Големинова 6 Николина Георгиева 
7 Бойка Александрова 8 Катя Илиева 
9 Тодорка Тодорова 10 Елена Бижева 
11 Магдалена Соколова 12 Снежа Силкова 
12 Учител АЕ   

                                                                                                        
3. Екип за ключови компетентности област “Природо-математически цикъл и 
информационни технологии” 
Председател:  Динка Пройнова и членове: 
1 Учител Математика 2 Николина Трифонова 
3 Донка Ангелова 4 Йорданка Тортопова 
5 Венета Русковска 6 Учител БЗО 
7 Емилия Калайджиева 8 Светослав Ватев 

  
4. Екип за ключови компетентности област “Изкуства и спорт”    
Председател: Нина Янкова и членове: 
1 Учител ФВС 2 Елица Русинова 
3 Красимир Чучев 4 Костадин Мухчиев 
5 Ваня Кънева 6 Росалина Божкова 
7 Дичко Диков   

 
5. Екип за ключови компетентности област “Целодневно обучение”  
Председател: Марийка Филипова и членове: 
1 Марина Ангелова 2 Диана Грозева 
3 Тодорка Андонова-Илиева 4 Пепа Бурова 
5 Николина Станчева 6 Мариана Янкова 
7 Татяна Тръвнева 8 Пенка Танева 
9 Антония Димитрова 10 Биляна Петрова 
11 Диана Каишева 12 Даниела Ладоня 
13 Марийка Филипова 14 Тинка Кирилова-Грозева 
15 Дина Ганчева 16 Иверина Денкова 
17 Тедора Кордева 18 Свилена Русинова 
19 Гергана Комисарова 20 Ваня Белева 
21 Таня Фиданова-Каракашева 22 Радосвета Петкова 

 
 
6. Екип за ключови компетентности област “Класни ръководители”   
Председател: Емилия Калайджиева и членове: Всички класни 

ръководители от І до ХІІ клас 
   

1. Всяка комисия работи въз основа на приетите от нея вътрешни 
правила. 
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2. Комисиите разглеждат и внасят за обсъждане материали, засягащи 
проблемите в съответните области. 

3. Комисиите предлагат проекти за решения на ПС. 
4. Комисиите предлагат отмяна, изменение или допълване на взети вече 

решения от ПС, стига това да не противоречи на останалата 
нормативна уредба. 

5. Изработва годишен план за работа с приложение календарен план по 
месеци. 

 
 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ  СЪВЕТИ 

                  
                

Г Р А Ф И К 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018 – 2019 ГОДИНА 
                              
№ д а т а ден СЪВЕТ 
1 25.09.2018 Вторник ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЪВЕТ 
2 09.10.2018         Вторник ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЪВЕТ 
3 13.11.2018 Вторник ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЪВЕТ 
4 11.12.2018 Вторник ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЪВЕТ 
5 15.01.2019   Вторник   ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЪВЕТ               
6 19.02.2019 Вторник АНАЛИТИЧНО-ОЦЕНЪЧЕН СЪВЕТ 
7 19.03.2019 Вторник ТЕМАТИЧЕН СЪВЕТ 
8 23.04.2019 Вторник ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЪВЕТ 
9 04.06.2019 Вторник ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЪВЕТ 
10 05.07.2019 Понеделник АНАЛИТИЧНО-ОЦЕНЪЧЕН СЪВЕТ  
11 03,09,2019 Понеделник ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЪВЕТ 
12 10,09,2019 Четвъртък ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЪВЕТ 

 
      ТЕМИ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ: 
 
 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ: 25.09.2018 г. 
1. Приемане програма за развитието на извънкласните дейности в училището, 
съобразно потребностите на учениците.  

докладва: Комисия 
2. Обсъждане на предложения за учители членове на Комисията по стипендиите за 
учебната 2016 – 2019 година (чл.8 от ПМС № 33 от 15.02. 2013 г.  за условията за 
получаване на стипендии от учениците след завършено основно образоване (В сила от 
началото на втория учебен срок на учебната 2012/2013 г., Обн. ДВ. бр.17 от 21 
Февруари 2013г., посл. изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г.) 

докладва: Директор 
3. Приемане на Училищна програма с теми по гражданско и здравно образование за 
заместващите учители неспециалисти, работещи по мярка „Без свободен час в 
училище“. 

Докладва: Игнатов 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ: 09.10.2018 г. 
 
1. Анализ входното ниво постигнато от учениците по различните учебни предмети. 

Докладват: председатели ЕКК 
2. Запознаване с резултатите от изследване на началното състояние по изпълнение на 
Училищната програма свързана с насилието и за справяне с случаи на насилие. 

Докладва: Мандевски 
3. Приемане Училищна програма за повишаване резултатите на ученици със слаби 
резултати по различните учебни предмети (с количествено определи цели). Определяне 
ресурси, срокове за изпълнение и очаквани резултати в V – VІІ клас. 

докладва: Галя Янева 
4. Приемане Училищна програма за повишаване резултатите на ученици със слаби 
резултати по различните учебни предмети (с количествено определи цели). Определяне 
ресурси, срокове за изпълнение и очаквани резултати в ІХ – ХІІ клас. 

докладва: Здравко Кацаров 
 
Извън съвета: 
1. Запознаване с плана за осигуряване на нормален учебен процес през зимата. 

Докладва: Игнатов 
 
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ: 13.11.2018 г. 
на тема: “Поведение и дисциплина на учениците” 
1. Обсъждане поведението и дисциплината на учениците, дейности за намаляване 
отсъствията на учениците и налагане на санкции на ученици, допуснали голям брой 
неизвинени отсъствия, в съответствие с Правилника за дейността на училището. 
       докладват: класните ръководители 
 
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ: 11.12.2018  
на тема: “Поведение и дисциплина на учениците. Предложение за план-прием 
през учебната 2019 -2020 година ” 
1. Обсъждане поведението и дисциплината на учениците, дейности за намаляване 
отсъствията на учениците и налагане санкции на ученици, допуснали голям брой 
неизвинени отсъствия, в съответствие с Правилника за дейността на училището. 
       докладват: класните ръководители 
2. Утвърждаване план за приемане на ученици в VІІІ клас след завършен VІІ клас  
след завършено основно образование  за учебната 2019/2020 г.  

 докладва: Ватев  
3. Приемане на предстоящи дейности, свързани с приемането и записването на 
ученици в І клас за учебната 2019 - 2020 година 

докладва: Мерланова 
 
5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ: 15.01.2019 г. 
на тема: “Поведение и дисциплина на учениците. ” 
                    дневен ред: 
1. Обсъждане поведението и дисциплината на учениците, дейности за намаляване 
отсъствията на учениците и налагане санкции на ученици, допуснали голям брой 
неизвинени отсъствия, в съответствие с Правилника за дейността на училището. 
       докладват: класните ръководители 
2. Приключване на І учебен срок за ученици с недостатъчен брой оценки (чл29а от 
Наредба№3 от 2007 г. за ситемата за оценяване) и полагане на изпит за определяне 
на срочна оценка поради отсъствие на ученика в повече от 25 % от часовете по 
учебния предмет в съответния вид училищна подготовка /ал.5 чл.22 от Наредба № 
11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците/. 

        Докладват: класните ръководители 
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3. Утвърждаване училищен план-прием на ученици в І клас.        
 докладва: Мерланова 

 
4. Утвърждаване училищен план-прием на ученици в V клас.        

докладва: Ватев  
 
6. АНАЛИТИЧНО-ОЦЕНЪЧЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ: 19.02.2019 г. 
1. Отчитане резултатите от учебния процес през I срок на учебната 2018 -2019 година. 

        Докладват: Председатели ЕКК 
2. Сравнителен анализ на срочните резултати. Контролна дейност на училищното 
ръководство. 

        Докладва: Директор 
3. Анализ на резултатите от предприетите действия и мерки по разработения 
механизъм за противодействие на училищния тормоз (зап. РД09-5906/28.12.2017 г. 
на МОН).  

        Докладва: Мандевски 
4. Информация за състоянието на МТБ и отчет за изпълнението на вътрешните 
правилници и наредби. 

        Докладва: Игнатов 
5. Взаимодействие с родителската общност. Дейност на училищното настоятелство. 

        Докладва: Представител на УН 
6. Доклад  за дейността на Екипа за подпомагане на обучението и възпитанието на 
ученици със специални образователни потребности. 

        Докладва: Мандевски 
7. Предложение на учителите от начален етап и ЦДО – І – ІV клас по различните учебни 
предмети през 2019 – 2020 учебна година за избор на учебници. 

        Докладва: ………………. 
Извън съвета: 
1. Запознаване с графика за провеждане на класните и контролните работи през ІІ 
учебен срок. 

        Докладва: Ватев  
 
7. ТЕМАТИЧЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ: 19.03.2019 г. 
 
Тема: “Училище в облака – използване, създаване, поддържане и представяне на 
ученическо и учителско съдържание” 
1. Организацията на педагогическия съвет ще се осъществи по допълнителен план за 
споделяне на опит. 
 
8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ: 23.04.2019 г. 
                 дневен ред:  
1. Обсъждане поведението и дисциплината на учениците, дейности за намаляване 
отсъствията на учениците и налагане санкции на ученици, допуснали голям брой 
неизвинени отсъствия, в съответствие с Правилника за дейността на училището. 
       докладват: класните ръководители 
2.Определяне на ученици от ХІІ клас, чиито отсъствия не позволяват формиране на 
срочна оценка по съответен учебен предмет (чл29а от Наредба№3 от 2007 г. за 
ситемата за оценяване). 

            Докладват:класния ръководител и 
учителите преподаващи на випуска 

3. Избор на спортни дейности за учебната 2019 – 2020 година за учениците от 1, до 
9 клас. 

          Докладва: Директор 
Извън съвета 
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1. Подготовка за предстоящото външно оценяване в ІV,VІІ и ХІІ клас 
        Докладват: съответните учители 

2. Обсъждане предложение за удостояване на учител с почетната значка на гр. 
Пловдив 

        Докладва: Директор 
 

 
9.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ: 04.06.2019 г. 
                 дневен ред:  
1. Обсъждане поведението и дисциплината на учениците, дейности за намаляване 
отсъствията на учениците и налагане санкции на ученици, допуснали голям брой 
неизвинени отсъствия, в съответствие с Правилника за дейността на училището. 
       докладват: класните ръководители 
2.Определяне на ученици от VII клас, чиито отсъствия не позволяват формиране на 
срочна оценка по съответен учебен предмет (поради отсъствие на ученика в повече от 
25 % от часовете по учебния предмет в съответния вид училищна подготовка, 
ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка съгласно ал.5 чл.22 от Наредба 
№ 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците). 
            Докладват:класните ръководители 
3. Определяне на ученици от гимназиален етап, чиито отсъствия не позволяват 
формиране на срочна оценка по съответен учебен предмет (чл29а от Наредба№3 от 
2007 г. за ситемата за оценяване). 

докладват: класните ръководители 
 
10. АНАЛИТИЧНО-ОЦЕНЪЧЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ: 05.07.2019 г. 

 
1. Отчет на резултатите от осъществената вътрешно-училищна квалификационна 
дейност. Отчитане на планираните средства определени за квалификация на колегия 
и служители. 

Подготвя и представя:  Здравко Кацаров 
2. Отчет на Екип за ключови компетентности област “Начално образование”  

Подготвя и представя:  Росица Ситева 
3. Отчет на Екип за ключови компетентности област “ Български език, чужди езици и 
обществени науки” 

Подготвя и представя:  Веселина Рангелова 
4. Отчет на Екип за ключови компетентности област “Природо-математически цикъл 
и информационни технологии”  

Подготвя и представя:  Николина Трифонова 
5. Отчет на Екип за ключови компетентности област “Изкуства и спорт”  

Подготвя и представя:  Нина Янкова 
6. Отчет на Екип за ключови компетентности област “Целодневно обучение”  

Подготвя и представя:  Марийка Филипова 
7. Отчет на Екип за ключови компетентности област “Класни ръководители”  

Подготвя и представя:  Емилия Калайджиева 
8. Отчет за работата на педагогическия съвет (брой заседания, брой приети решения, 
разисквани теми, брой изпълнени решения) 

Подготвя и представя:  секретарят на съвета – Катя Илиева 
9. Изпълнение на Стратегията за развитие на училището през периода 2016 – 2020 
година. 

Подготвя и представя:  Директор  
10. Отчитане резултатите от образователно-възпитателния процес  през учебната 
2018/2019 година. Отчет за контролната дейност (преди представяне в РУО – Пловдив 
- чл.4 ал.2 от Инструкция №1 за контролната дейност в системата на народната 
просвета от 1995 г.). 
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Подготвя и представя:  Директор  
11. Отчет за осъществена възпитателна работа с учениците. Гражданско образование. 

Подготвя и представя:  Стефан Мандевски 
12. Отчет за работа на Комисията по безопасност на движението. Организацията и 
работата в училището, свързана с обучението и възпитанието на децата и учениците 
по правилата за безопасно движение по пътищата за учебната 2018/2019 година. 

 Подготвя и представя:  Магдалена Соколова 
13. Информация за дейностите с учениците със СОП. 

Подготвя и представя: Ресурсен учител 
14. Отчет за изпълнението на  вътрешните правилници и наредби. Опазване живота 
и здравето на учениците – проблеми на охраната в училището, инциденти с ученици 
и персонал. Осигуряване   на   учебници   и   учебни   помагала   за учениците в I - VІI 
клас. Осигуреност с учебна и училищна документация – проблеми и предложения. 
 

Подготвя и представя: Никола Игнатов 
15. Взаимодействие с родителската общност. Дейност на училищното настоятелство 

Подготвя и представя:  ……………………. 
16. Детайлно отчитане на планираните дейности и средства отпуснати за подпомагане 
на физическото възпитание и спорта на учениците по реда на ПМС №129/11.07.2000 
г. 

 Подготвя и представя:  Красимир Чучев  
17. Реализиране на системата за национално стандартизирано външно оценяване – 
ІV, VІІ клас, ДЗИ. Сравнение и заето място. 

Подготвя и представя:  начален етап – Мария Бончева 
Прогимназиален и гимназиален етап – Галя Янева 

18. Прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни 
продукти – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ за учениците в начален 
етап. Спазване на Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на 
учениците; 

Подготвя и представя:  Никола Игнатов 
19. Информация за дейността по медицинското обслужване на училището 

Подготвя и представя: фелдшер 
20. Отчитане изпълнението на проект „Твоят час“  през учебната 2016 – 2019 г. 

докладва: Директор 
21. Отчети на постоянните училищни комисии: 
21.1.  Комисия за изготвяне на проекти за участие в програми обявени от различни 
институции и за реализация на вътрешно-училищни проекти  

докладва: Светослав Ватев 
21.2.  Комисия за реклама и връзки с обществеността.  

докладва: Доля Александрова 
21.3.  Комисия за контрол на постъпилите и изразходени дарения.  

докладва: Катя Илиева 
21.4.  Комисия за здравно и екологично образование.  

докладва: Галина Златева 
21.5.  Комисия по етика.  

докладва: Стефан Мандевски 
21.6.  Съхраняване паметта на училището.  

докладва: Елена Бижева 
21.7.  Училищен кординационен съвет за справяне с насилието. Изпълнение на 
училищна програма свързана с насилието и за справяне в случаи на насилие. 

докладва: Стефан Мандевски 
21.8.  Отчитане състоянието на материално-техническата база в  училището. 
Състояние, опазване и поддържане на училищното имущество. Подобряване и 
модернизация. 
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1.9. Обобщен доклад за състоянието на процеса на приобщаващото образование в 
училището; докладът се представя и в РУО – Пловдив. 

докладва: Стефан Мандевски 
22. Изпълнение на училищните политики. 
докладват: Съответните представители 
22.1. Подкрепа за личностно развитие на ученика. 

Докладва: Теодора Кордева 
22.2. Изграждане на позитивен организационен климат. 

Докладва: Мима Здравкова 
22.3. Утвърждаване на позитивна дисциплина. 

Докладва: Йоана Големинова 
22.4. Развитие на училищната общност. 

Докладва: Наташа Паунова 
22.5. Превенция на тормоза и насилието  

Докладва: Стефан Мандевски 
22.6. Гражданско образование 

Докладва: Стефан Мандевски 
22.7. Здравно образование 

Докладва: Емилия Калайджиева 
22.8. Екологично образование  

Докладва: …………………………. 
22.9. Интеркултурно образование 

Докладва: Валентина Търева 
 
22.10. Патриотично възпитание. 

Докладва: Тодорка Тодорова 
22.11. Възпитателната работа реализирана в училището. 

Докладва: Стефан Мандевски 
22.12. Изпълнение на училищната програма за издигане имиджа на училището. 

Докладва: Магдалена Соколова 
23. Сътрудничество с Обществения съвет. 

докладва: Ася Ботева - председател 
24. Подготовка на учебната 2019/2020 г. 

докладва: Директор 
 
11. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ – 03.09.2019 година: 
1. Приемане План за работата на педагогическия съвет.  

Докладва: Ватев 
2. Избор на формите на обучение 

 Докладва: Директор 
3. Избор състава на училищните комисии с постоянен характер: 

докладва: Директор 
(1). Комисия по безопасност на движението. 
(2).  Комисия за изготвяне на проекти за участие в програми обявени от 

различни институции и за реализация на вътрешно-училищни проекти 
(3).  Комисия за реклама и връзки с обществеността. 
(4).  Комисия за контрол на постъпилите и изразходени дарения. 
(5).  Щаб за координация за защита при бедствия.     
(6). Комисия за организиране на празници и тържества, включително посещения 

на кино, театър и излети на колегията. 
(7). Комисия за здравно и екологично образование. 
(8). Комисия по етика. 
(9). Комисия за подобряване МТБ в училището. 
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(10). Училищен кординационен съвет за справяне с насилието (подготвя и 
реализира училищна програма свързана с насилието и за справяне в случаи на 
насилие). 

(11). Нещатна пожаро-техническа комисия. 
(12) . Комисия за актуализация на вътрешните правила за работната заплата: 
(13).  Комисия за съхраняване паметта на училището. 
(14).  Комисия по спазване на Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно 

хранене на учениците. 
  (15).  Комисия за квалификационна дейност, която обхваща председателите на 

Екипите за ключови компетентности по области: 
3. Екип за ключови компетентности област “Начално образование”. 
Председател: …………………………… 
4. Екип за ключови компетентности област “Български език, чужди езици и 

обществени науки”. 
Председател: ………………….. 
5. Екип за ключови компетентности област “Природо-математически цикъл и 

информационни технологии” 
Председател: …………………, 
6. Екип за ключови компетентности област “Изкуства и спорт”.   
Председател: ……………………….. 
7. Екип за ключови компетентности област “Целодневно обучение”.  
Председател: ……………………. 
8. Екип за ключови компетентности област “Класни ръководители”. 

С двама съпредседатели: 
- начален етап – ………………………. 
- прогимназиален и гимназиален етап – ……………….. 

докладва: Директор 
5. Избор състава на училищните комисии с временен характер: 

1. По подготовка на План за квалификационната дейност: 
 Срок на действие на комисията: 11 септември 2019 година 
2. Комисия по оценка на риска. 
 Срок на действие на комисията: 15 октомври 2019 година 
3. Комисия за откриване на учебната 2019 – 2020 година. 
 Срок на действие на комисията: 16 септември 2019 година 
4. По подготовка на актуализация на Правилника за дейността на училището: 
Срок на действие на комисията: 11 септември 2019 година 
5. По подготовка на актуализация на Правилника за вътрешния трудов ред: 
Срок на действие на комисията: 21 септември 2019 година 
6. По подготовка на актуализация на Правилника за безопасни условия на труд и 
учене; 
Срок на действие на комисията: 21 септември 2019 година 
7. По подготовка на актуализация на етичния кодекс на работещите в 
училището; 
Срок на действие на комисията: 11 септември 2019 година 
8. По оценяване на педагогическия персонал за постигнати резултати от труда 
през учебната 2018 – 2019 година съгласно Наредбата за работните заплати на 
персонала в звената от системата на народната просвета  
Срок на действие на комисията: 28 септември 2019 година 
9. По преглеждане годността на събраните учебници от ІІ до VІІ клас. 
Срок на действие на комисията: 10 септември 2019 година 
10. По изготвяне училищна Програма за ученически отдих и извънкласни дейности 
през учебната 2019 – 2020 година.  
Срок на действие на комисията: 11 септември 2019 година 
11. По изготвяне годишния план на училището за учебната 2019 – 2020 година.  
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Срок на действие на комисията: 28 септември 2019 година 
7 

 
 
12. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ: 10.09.2019 г. 
1. Приемане План за училищната квалификационна дейност през учебната 2019 – 
2020 година. 

докладва: …………………. 
2. Приемане План за работа на Комисията по безопасност на движението. 

докладва: ……………………. 
3. Приемане План за работа на Комисията за изготвяне на проекти за участие в 
програми обявени от различни институции и за реализация на вътрешно-училищни 
проекти 

Докладва: Ватев 
4.  Приемане План за работа на Комисия за реклама и връзки с обществеността. 

Докладва: ………………….. 
5. Приемане План за работа на Комисия за контрол на постъпилите и изразходени 
дарения. 

докладва: …………………. 
6. Приемане План за работа на Комисията за здравно и екологично образование. 

докладва: ………………….. 
7. Приемане плана на Комисията за подобряване МТБ (интериор и екстериор) на 
училището. 

докладва: ………………………  
8. Приемане на актуализация на Правилника за дейността на училището. 

докладва: Ватев 
9. Приемане на училищна Програма за ученически отдих и извънкласни дейности. (В 
Програмата, в отделен раздел, се включва и по една конкретна дейност реализирана 
с учениците за учебната година от всеки учител или възпитател.) 

докладва: ……………………. 
10. Приемане на актуализация на Етичния кодекс на работещите в училището; 

докладва: ……………………… 
11. Приемане плана на Комисията за организиране на празници и тържества, 
включително посещения на кино, театър и излети на колегията. 

Докладва: ………………………. 
12. Приемане плана на Екип за ключови компетентности област “Начално 
образование”  

докладва: ………………………  
13. Приемане плана на Екип за ключови компетентности област “Български език, 
чужди езици и обществени науки”. 

докладва: ………………………… 
14. Приемане плана на Екип за ключови компетентности област “Природо-
математически цикъл и информационни технологии” 

докладва: ……………………. 
15. Приемане плана на Екип за ключови компетентности област “Изкуства и спорт”.   

докладва: ………………………….. 
16. Приемане плана на Екип за ключови компетентности област “Целодневно 
обучение”.  

докладва: …………………… 
17. Приемане плана на Екип за ключови компетентности област “Класни 
ръководители”. 

докладват: 
- начален етап – …………………….. 

- прогимназиален и гимназиален етап – ………………….. 
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18. Приемане План за гражданско образование и социализация през учебната 2019 – 
2020 година.  

 докладва: Мандевски 
20. Приемане на План за работа на медицинския пункт 

докладва: мед. Персонал 
21. Приемане план за работа на училищната библиотека 

докладва: ………………………. 
22. Приемане План за работа на Комисията по подпомагане храненето на учениците 
от начален етап и спазване на Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно 
хранене на учениците. 

докладва: ……………………. 
23. Приемане План за работа на Училищен кординационен съвет за справяне с 
насилието и Училищна програма свързана с насилието и за справяне в случаи на 
насилие. 

докладва: ………………………………. 
24.  Приемане План за работа на Комисията за съхраняване паметта на училището  

докладва: ……………………. 
25. Приемане График за дейността на екипа за подпомагане обучението и 
възпитанието на ученици със СОП. Заседания на екипа за СОП 

докладва: ……………………… 
26. Приемане Спортен календар на училището. 

докладва: ……………………. 
 

27. Приемане планове за прилагане на цялостни училищни политики през учебната 
2019 – 2020 година: 
27.1. Подкрепа за личностно развитие на ученика. 

Докладва: Теодора Кордева 
27.2. Изграждане на позитивен организационен климат. 

Докладва: Мима Здравкова 
27.3. Утвърждаване на позитивна дисциплина. 

Докладва: Йоана Големинова 
27.4. Развитие на училищната общност. 

Докладва: Наташа Паунова 
27.5. Превенция на тормоза и насилието  

Докладва: Стефан Мандевски 
27.6. Гражданско образование 

Докладва: Стефан Мандевски 
27.7. Здравно образование 

Докладва: Емилия Калайджиева 
27.8. Екологично образование  

Докладва: …………………. 
9. Интеркултурно образование 

Докладва: Валентина Търева 
10. Патриотично възпитание 

Докладва: Тодорка Тодорова 
11. Вазпитателна дейност реализирана в училище. 

Докладва: Стефан Мандевски 
 
Извън дневния ред на педагогическия съвет: 

1. Запознаване със Списък-Образец №1 на преподавателската и друга заетост на 
педагогическата колегия и разпределението на учебните часове на преподавателите. 

Докладва: Ватев 
2. Запознаване с План за контролната дейност 

докладва: Директор 
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3. Запознаване с графика за провеждане на допълнителните дейности в училището – 
консултации, СИП-ове, допълнителен час на класа, оперативки, съвети, дневен и 
седмичен режим, проект „Твоят час“. 

докладва: Директор 
4. Запознаване с изготвеното седмично разписание І – ІV клас  

Докладва: ……………………. 
5. Запознаване с изготвеното седмично разписание V – ХІІ клас  

Докладва: ………………………… 
 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Училищното ръководство при нужда ще провежда                                            

извънредни  педагогически съвети. 
 
 
 
 

ПЪРВИ РАЗДЕЛ 
 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ  
НА ДИРЕКТОРА И ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИТЕ 

 
НА КОНТРОЛ ПОДЛЕЖАТ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ В 

УЧИЛИЩЕТО: 
 учебно-възпитателна; 
 квалификационна; 
 административно-управленска; 
 социално-битова и стопанска; 
 финансова. 

 
I. ЦЕЛ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 
Осигуряване на оптимални условия в училище за осъществяване на 

държавната политика в областта на образованието. Постигане на държавните 
образователни изисквания и реализация на учебните планове и програми, съгласно 
съществуващите нормативни документи. 

 
II. ЗАДАЧИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 
1. Осигуряване на творческа свобода на учителите за възможно най-пълно 

реализиране целите на образователно-възпитателния процес. 
2. Създаване на условия за повишаване активността на учениците в учебно-

възпитателната работа. 
3. Опазване и обогатяване на материално-техническата база. 
 
III. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 
1.  Учебната дейност на учениците и постигнатите резултати. 
2.  Учебната и организационна работа на учители и възпитатели.  
3. Работата на зместник-директорите,обслужващия и помощния персонал 
4. Работата  със задължителната училищна документация /ЗУД/. 
 
IV. МЕТОДИ НА КОНТРОЛ 
1.  Непосредствени наблюдения. 



22

 

 

2. Проверка на документацията, свързана с осъществяването на различните 
дейности в училище. 

3. Прилагане на единен инструментариум за проверка, регистриране и 
оценяване на резултатите от дейността на учениците, учителите, учителите ЦДО, 
заместник-директорите, помощния и обслужващия персонал. 

 
V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ ОТНОСНО: 
1. Прилагането и изпълнението на държавните образователни изисквания, 

на нормативните и поднормативните актове в средното образование. 
2.  Спазване на правилника за дейността на училището, правилника за 

вътрешния трудов ред в училището и трудовата дисциплина. 
3.   Спазване на седмичното разписание. 
6. Дейността на заместник-директорите, административния и помощен 

персонал. 
7.  Административната и стопанската дейност. 
8.  Обхвата на децата, подлежащи на задължително обучение. 
9.  Опазване и обогатяване на материално-техническата база. 
10. Изпълнение на наложени наказания. 
11. Изпълнение на бюджета. 
12. Готовността за действие в екстремни ситуации. 

    13. Проверка по изпълнение на препоръките , дадени от старши експертите  
от  РУО Пловдив и МОН. 

 
1. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ: 
1.1. Проверка на училищната документация, свързана с учебния процес: 

- годишни разпределения    срок: ІХ, ІІ  
- планове на класните ръководители  срок Х, І 
- главна книга         срок: ІХ, VІ 
- дневници       срок: ежемесечно 
- бележници      срок: ежемесечно 

 1.2. Проверка на системата за дежурство  срок: ежемесечно 
1.3. Спазване на Правилника за вътрешния ред срок: ІХ, ІІІ  
 
2. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ 

 
2.1. Спазване на графиците за консултации, приемни дни и часове, 

провеждане на СИП, класни работи.  срок: ІХ, ІІІ 
2.2. Контролни работи;  входно ниво   срок: м. октомври 
2.3. Резултати от УВР в ІV ,V, VІ,  VІІ клас             срок: ХІ, ХІІ, ІІ, ІІІ, ІV, V 

            2.4. Организация, провеждане и отчитане на резултатите от външното 
оценяване на учениците  от ІV и VІІ клас  
                                                                                            срок: V 

2.5. Отчет за резултатите от изходните нива на учениците от І, ІІ и ІІІ клас по 
основните учебни предмети                         срок: V 
2.6. Тематични проверки: 

- проверка за провеждането на часовете по БДП     срок: ХI, ІІІ 
- ОВР  в начален етап         срок: Х, ІV 

              - проверка на часовете по химия, биология, ЧП и физика  
                                                                                                    срок: І 
           - проверка на часовете по история и география в V,VІ и VІІ клас  
                                                                                                    срок: ІІ 
              - проверка на учебни часове по БЕЛ, математика и АЕ в V, VІ и VІІ клас 
                                                                                                   срок: ХІ 

- проверка обучението по изобразително изкуство и музика 
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  срок: ХІІ, ІV 
  - проверка провеждане дейностите в допълнителния час. по ФВС 

       срок: ХІІ, ІV 
 

3. ТЕКУЩ КОНТРОЛ 
 

3.1. Прилагане на държавните образователни изисквания на нормативни и 
поднормативни актове     

срок: постоянен 
3.2. Спазване на трудовата дисциплина и седмичното разписание 

срок: постоянен 
3.3. Обхват на децата, подлежащи на задължително обучение 

срок: Х 
 3.4. Опазване и обогатяване на МТБ   срок: постоянен 
 3.5. Административна и стопанска дейност  срок: постоянен 
 3.6. Действия в екстремни ситуации   срок: Х 
 3.7. Отчитане дейността на УН    срок: Х 

Вътрешноучилищният контрол се осъществява от директора и заместник- 
директорите по учебната част, съгласно длъжностните им характеристики и 
Инструкция № 1 от 23.01.1995 г. на МОН. 
 
А. ДИРЕКТОР: 
Директорът проверява и контролира през :  

1. Септември и Октомри 2018 г.  
 1.1. Списъците на подлежащите на обучение деца от І клас и работата по 

прибирането им в училище 
 1.2. Списъците на класовете и пълняемостта  на паралелките, групите за ЗИП, 

ЗУП и ПИГ. 
1.3. Личните дела на учителите и обслужващия персонал 
1.4.Годишните разпределения, плановете за възпитателна работа и плановете на 

комисиите  
1.5.Организира и проверява резултатите от тестовете за установяване входното 

ниво на учениците от І -  ХІ  класове 
2. Ноември 2018 година  
2.1. Документацията на групите за ЗИП, ФУЧ 
2.2.Работата на ЦДО 
2.3.Санитарно-хигиенните условия при часовете на полудневно обучение 
2.4. Състоянието на ученическото хранене 
3. Декември 2018 година  
3.1. Състоянието на материално-техническата база 
3.2. Ритмичността на изпитването на учениците; училищна документация  
4. Януари 2019 година  
4.1. Спазване на Правилника за вътрешния трудов ред и трудовата  

дисциплина 
4.2. Изпълнението на бюджета за 2019 година  
 5. Февруари 2019 година  
5.1. Изпълнението на решенията на ПС 
5.2. Състоянието на учебната документация от първия учебен срок  
6. Март 2019 година  
6.1. Работата на зам. –директорите и административно-техническата служба  
6.2. Изпълнението на изискванията за задължително училищно обучение на деца 

до 16 – годишна възраст 
7. Април 2019 година  
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 7.1. Състоянието на трудовата дисциплина и спазването на седмичното 
разписание 

7.2. Състоянието на материално-техническата база и подготовката и за 
следващата учебна година  

 7.3. Работата на ЦДО. 
 8. Май 2019 година  
  8.1. Подготовка и организация за провеждане на зрелостни изпити.  
  8.2. Съвместно с мед. лице към училището – здравното състояние на 

учениците, хигиена на храненето  
   8.3. Ораганизирането и провеждането на външното оценяване  ІV-VІІкл., 

провеждането на тестовете за установяване изходящото ниво на учениците.  
  8.4. Състоянието на материално-техническата база 

    9. Юни 2019 година  
 9.1. Спазване на Правилника за вътрешния ред  
10. Юли 2019 година  
10.1. Цялостната работа през учебната година . 
Освен това целогодишно директорът извършва текущи проверки в училището 

на всеки учител чрез посещение на часове по ЗИП, ФУЧ , СИП, ИУЧ, ЧК и 
извънкласните форми  

Директорът контролира текущо и системата за дежурство в училището.  
Проверява училищната документация, свързана с учебния процес през октомври 

2018 година и януари 2019 година за първия учебен срок; март и юни 2019; 2019 
година за втория учебен срок. Другата документация се проверява през септември 
2018 година и май 2019 година.  

Б/ Зам.- директорите проверяват и контролират през :  
1. Септември 2018 година – работата на обслужващия персонал  
2. Ноември – списъците на кандидатите за стипендии 2018 година 
2.1. организацията на УВР на учителите и учителите ЦДО в учебните часове. 
2.2. редовността на графика на класните и контролните работи през I срок 
3. Декември 2018 г. -  състоянието на материално-техническата база  
4. Януари 2019 година – състоянието на противопожарната охрана и 

готовността й за действие при аварии и природни бедствия .  
5.Февруари 2019 година :  
5.1. Редовността на дневниците за вписване на темите на преподадения учебен 

материал, дневниците и бележниците. 
5.2. Оформянето на срочните оценки  
6. Март 2019 година  
6.1. Състоянието на училищната сграда и нуждата от ремонт  
6.2. Състоянието на учебно-техническите средства и нуждата от нови  
такива. 
7. Април 2019 година – редовността на графика за класните работи през ІІ срок 

. 
8. Май 2019 – подготовка и провеждане на изпити ( зрелостни, поправителни и 

приравнителни). 
9. Документацията и съвместно с директора цялостната дейност на класните 

ръководители – май 2019 година  
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Б. ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ /НАЧАЛЕН ЕТАП/: 
 

Теодора  Мерланова 
 заместник - директор по учебна дейност 

                                  за учебната  2018/ 2019 година 
 
 

Планът за е изготвен на основание разпоредбата на чл. 260 от Закона за 
предучилищното и училищното образование, чл. 21 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. 
за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и други 
педагогически специалисти и длъжностната характеристика на заместник-директора 
по учебната дейност.  
 

 
І. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ  
ЦЕЛ : Установяване на качеството на предлаганото от училището образование и 
създаване на условия за подобряването му. Осигуряване спазването на изискванията 
на нормативните документи в системата на средното образование и създаване на 
условия за пълноценно и оптимално функциониране на дейностите в училище. 
Установяване изпълнението на учебните планове, учебните програми и държавните 
образователни изисквания по отделните учебни предмети, чрез учебната дейност на 
учителите и учителите  ЦДО от начален етап. 
ЗАДАЧИ: 

 Осъществяване на действен и ефективен контрол, с оглед ограничаването на  
пропуските и нарушенията. 

 Създаване на условия за повишаване активността на учениците в 
образователно- възпитателния процес. 

 Използване на разнообразни методи, форми и средства за контрол за 
осигуряване на  

качество на изпълнението на задълженията на работещите в училището. 
 Координация и контрол при изпълнението на педагогическите специалисти по  

организацията, провеждането и постигането на резултати в образователно-
възпитателния процес. 

 Анализиране на резултатите от контролната дейност. 
 Опазване и обогатяване на материално-техническата  база  
  

ІІ. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА 
 
 Дейността на учителите, учители - ЦДО и другите специалисти с педагогически 

функции във връзка с организацията на образователно-възпитателния процес в 
училището, прилагането и спазването на ЗПУО новите ДОС /за системата за 
оценяване, за документите за училищното образование/ и на други нормативни 
актове в системата на предучилищното и училищното образование; дейността на 
педагогическите специалисти за поддържане и повишаване на професионалната 
квалификация, за подобряване на професионалните умения, както и за прилагане 
на усъвършенстваната професионална компетентност в практиката и 
подобряване на качеството на преподаване и учене.  

 Контролната дейност за 2018/19 година е свързана с Националните цели, съгласно 
национална програма за развитие: България 2020 и приоритетите на МОН и РУО-
Пловдив. 

 Спазването на Правилника за вътрешния трудов ред и ПДУ от работещите в 
училището; 

 Спазването на изискванията на трудовата дисциплина и седмичното разписание; 
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 Правилното водене на училищната документация от определените длъжностни 
лица; 

 Изпълнението от учителите на дадени препоръки от експерти в РУО.    
ІІІ. МЕТОДИ НА КОНТРОЛ  

1. Методи на ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ контрол:  
 Наблюдение и анализ на педагогическата дейност  
 Проверка на документация – годишно разпределение, тематично и урочно 

планиране, тетрадки на учениците, техни писмени или други разработки по 
време на обучението.  

 самооценка  
 социологически методи – анкетиране, беседа, интервю и др.  
 оценяване на дейността на учителя посредством измерване постиженията на 

учениците  
2. Методи на АДМИНИСТРАТИВЕН контрол 

§проучване на документация 
§обсъждане с проверените лица 
 

ІV. ГРАФИК НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ  
 
І. Според видовете контрол  
1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ  
А. Според обхвата  
цялостен  
тематичен  
Б. Според мястото му в управленския процес: 
превантивен; 
текущ; 
заключителен (ориентиран към резултатите от работата);  
последващ. 
 

2. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ  
§ ПРОВЕРКИ по воденето на училищната ДОКУМЕНТАЦИЯ  
§ ПРОВЕРКИ ПО СПАЗВАНЕТО НА : 
правилника за вътрешния трудов ред; правилника за ЗБУВОТ,  
спазване на изискванията на трудовата дисциплина и седмичното 
разписание 
§ ПРОВЕРКИ по изпълнението на ПРЕПОРЪКИТЕ към работата на 
учителите, дадени от РУО-Пловдив.  
 

ІІ. Според направленията на контрол,  
   1. прилагането и изпълнението на ДОС и на нормативните актове в средното 
образование 
   2. спазването на Правилника  за дейността на училището 
   3. спазването на изискванията на трудовата дисциплина и седмичното разписание 
   4. организацията на овп по отделните учебни предмети чрез наблюдения на учебни 
часове  
   5. изпълнението на препоръките към работата  на учителите, дадени от експерти от  
РУО-Пловдив  
 
ІІІ. Календарен график на контролната дейност 
 

месец септември 
1. Проверка на училищната документация, свързана с учебния процес   
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 годишни разпределения  по предмети   
 дневници 
 бележници                                                                                                                                

2. Контрол на дежурството на учителите 
3. Проверка на разпределенията на ЧК/БДП.  
4. Книга за подлежащи на задължително обучение до 16-годишна възраст.  

 
 

месец октомври 
1. Проверка ИО - чл.95, ал.2 от ЗПУО. 
2. Проверка на  учебни часове по математика  във  ІІ  и ІII клас 
3. Проверка на отразяване на отсъствията/присъствието на ученици в клас и 

ГЦДО. 
4. Контрол при провеждане на консултации по учебни предмети с учениците.  
5. Контрол на дежурството на учителите.  
6. Проверка на резултатите от тестовете за училищна готовност на учениците от 

I клас. 
7. Провеждане на разговори с учители и родители на ученици при необходимост 

за разрешаване на възникнали проблемни ситуации. 
8.  Проверка на дневници- правилното попълване на дневник на група, дневник 

на клас, дневник за дейности за подкрепа на личностното развитие. 
месец ноември 

1. Проверка ИО  и СОП-ресурсно подпомагане- чл.95, ал.2 от ЗПУО. 
2. Проверка отразяване на отсъствията/ присъствия на учениците в клас и 

ГЦДО. 
3. График за контролни. 
4.  Провеждане на часовете по БДП в І-ІI клас. 
5. Проверка на учебни часове по БЕЛ в I и ІV клас. 
6. Проверка на Механизма за противодействие на училищния тормоз, дневник 

за регистриране на случаите, превенция на тормоза. 
7. Контрол на дежурството на учителите. 
8. Посещение на учебни часове на новоназначени учители.  
9. Контрол за провеждането на ФУЧ- хореография и СИП - религия  (уч. 

програма, водене на документацията). 
10. Проверка по изпълнението на заповед на директора за осъществяване на 

заместване на учителите по НП“Без свободен час“. 
 

месец декември 
1. Проверка ритмичност на оценяване. 
2. Проверка ЕПЛР и ОП и ДП. 
3. Контрол за провеждането на ЗУЧ-музика и технологии  (уч. програма, 

водене на документацията). 
4. Проверка на дейностите за Стратегия за насърчаване и повишаване на 

грамотността на учениците в СУ ”Димитър Матевски“. 
5. Проверка на самоподготовката по БЕЛ и математика на учители на ГЦДО. 
6. Проверка  ЗУЧ  по ФВС. 
7. Книга за подлежащи на задължително обучение до 16-годишна възраст. 
8. Проверка на изпълнение задълженията на класните ръководители, 

отразяване на отсъствия в дневниците. 
9. Проверка ИФО и СОП-ресурсно подпомагане- чл.95, ал.2 от ЗПУО. 
10. Проверка  на работата на логопеда. 
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месец януари 
           1.Проверка ИФО, СОП-ресурсно подпомагане- чл.95, ал.2 от ЗПУО. 

2.Проверка на часовете по ЧП и Комп.моделиране- ЗУЧ за учениците от III 
клас. 
3.Контрол на дежурството на учителите. 

         4.Проверка на дневници – Наредба за оценяване (Ритмичност при проверката и 
оценката на знанията, уменията и компетенциите на учениците – Наредба №3-IV   
клас и Наредба №11-I,II,III клас). 

5.Проверка на отсъствия/ присъствия на учениците в клас и ГЦДО. 
7.Проверка Квалификационна дейност. 
8.Проверка на подкрепата за личностно развитие – ОП, ДП-СОП, деца в риск, 
доклади от КЕ и ЕПЛР. 
9.Посещение на ресурсния учител. 
 

месец февруари 
1. Проверка ИФО, СОП-ресурсно подпомагане- чл.95, ал.2 от ЗПУО. 
2. Проверка на часовете по Човекът и обществото  в III  и IV клас.  
3. Проверка на графика за контролни и класни работи и дежурства.  
4. Проверка ЗИП и ИУЧ- разширена подготовка.  
5. Проверка отразяване на отсъствията/ присъствия на учениците в клас и 

ГЦДО. 
месец март 

1. Проверка ИФО и СОП-ресурсно подпомагане- чл.95, ал.2 от ЗПУО. 
2. Посещение на ЧК- IV клас, кариерно ориентиране.  
3. Проверка  на графика за консултации. 
4. Проверка на графика за Спортни дейности/ДЧФВС. 
5. Проверка на графика за работа с учебната документация. 
6. Проверка на часовете по БДП  в  III  и IVклас 
7. Контрол на дежурството на учителите. 
8. Открити уроци  – заложени в ЕКК НЕ. 

 
месец април 

      1.   Проверка ИФО и  СОП-ресурсно подпомагане- чл.95, ал.2 от ЗПУО. 
3. Проверка на обучението по ДЧФВС и УЧСД  
4. Контрол на дежурството на учителите. 
5. Контрол по готовност за НВО. 
6. Механизъм за противодействие на училищния тормоз. Екипи за обход. 
7. Ритмичност на оценяване. 
8.   Проверка отсъствия, процедура.  
9.   Проверка отразяване на отсъствията/ присъствия на учениците в клас и 
ГЦДО. 

 
месец май 

1. Организация, провеждане и проверка готовност от външното оценяване на 
учениците от ІV клас. 

2. Ден на отворените врати – 22 май. 
3. Контрол на провеждане на  занимания по интереси на учениците в ГЦДО. 
4. Проверка ИФО и СОП-ресурсно подпомагане- чл.95, ал.2 от ЗПУО. 

 
месец юни 

1. Проверка ИФО и  СОП-ресурсно подпомагане- чл.95, ал.2 от ЗПУО. 
2. Отчет за резултатите от изходните нива на учениците от І, ІІ и ІІІ клас по 

основните учебни предмети. 
3. Отчитане резултати НВО. 
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      4.Проверка на учебната документация: 
 главна книга 
 книга за подлежащи 
 дневници 

       5.Проверка книга за регистриране на удостоверения; 
       6. Проверка книга за регистриране на дубликати; 
       7. Проверка на ДП-СОП, ОП-деца с обучителни трудности, работа през 
ваканцията. 
       8.Проверка подадени заявления от родители за учебната 2019/20 г. за ГЦДО, 
ДЧФВС, ИУЧ/ЗИП и ФУЧ. 
 
 
IV. ФОРМИ НА ОТЧЕТ 
 
 Констативни протоколи от извършените проверки- съхранявани в класьор. 
 Обобщение на информация от въпросници, анкети, … 
Анализи на резултати от проверки;  
Доклади пред Педагогическия съвет и  оперативки 

 

 
В. ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ /ПРОГИМНАЗИАЛЕН И 
ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП/: 
 

Светослав Ватев 
 заместник - директор по учебна дейност 

 
Планът за контролна дейност е организиран съгласно Инструкция № 1 за 

провеждане на контролната дейност в системата на народната просвета от 
23.01.1995 г., чл. 259, ал.1, чл. 260 от Закона за предучилищното и училищното 
образование, чл. 21 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното 
развитие на учителите, директорите и други педагогически специалисти и 
длъжностната характеристика на заместник-директора по учебната дейност.  
 

І. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 
 

ЦЕЛ : Осигуряване на оптимални условия в училище за осъществяване на 
държавната политика в областта на образованието. Постигане на държавните 
образователни изисквания и реализация на учебните планове и програми, съгласно 
съществуващите нормативни документи. Установяване на качеството на 
предлаганото от училището образование и създаване на условия за подобряването му. 
Установяване изпълнението на учебните планове, учебните програми и държавните 
образователни изисквания по отделните учебни предмети, чрез учебната дейност на 
учителите и учителите  ЦДО от прогимназилен етап. 
 

ЗАДАЧИ: 
1. Осигуряване на творческа свобода на учителите за възможно най-пълно 

реализиране целите на образователно-възпитателния процес. 
2. Създаване на условия за повишаване активността на учениците в 

образователно-възпитателния процес. 
3. Използване на разнообразни методи, форми и средства за контрол за 

осигуряване на качество на изпълнението на задълженията на работещите в 
училището. 
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4. Контрол при изпълнението на педагогическите специалисти по 
организацията, провеждането и постигането на резултати в образователно-
възпитателния процес. 

5. Опазване и обогатяване на материално-техническата база. 
 

II. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 
Контролната дейност за учебната 2018-2019 година е свързана с 

Националните цели, съгласно национална програма за развитие: България 2020 и 
приоритетите на МОН и РУО-Пловдив, спазването на Правилника за дейноста на 
училището от работещите в училището, спазване на седмичното разписание и 
присъствие на учениците в учебните часове 

1.  Учебната дейност на учениците и постигнатите резултати. 
2. Учебната и организационна работа на преподаващи учители и учители 

ЦДО.  
3. Правилното водене и съхраняване на учебната и училищната 

документация. 
4. Дейността на учителите, учители - ЦДО и другите специалисти с 

педагогически функции във връзка с организацията на образователно-
възпитателния процес в училището, прилагането и спазването на ЗПУО, новите 
ДОС и на други нормативни актове в системата на училищното образование. 

5. Дейността на педагогическите специалисти за поддържане и повишаване 
на професионалната квалификация и за подобряване на професионалните 
умения.  

6. Прилагане на усъвършенствана професионална компетентност в 
практиката и подобряване качеството на преподаване и учене.  

   7. Провеждането на изпити (държавни, зрелостни, поправителни и 
приравнителни); 

8. допълнителната работа на учителите с ученици със специфични 
образователни потребности; 

 
III. МЕТОДИ НА КОНТРОЛ 

8. Методи на ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ контрол:  
 Наблюдение и анализ на педагогическата дейност  
 Проверка на документация – годишно разпределение, тематично и урочно 

планиране, тетрадки на учениците, техни писмени или други разработки по 
време на обучението.  

 самооценка  
 социологически методи – анкетиране, беседа, интервю и др. съвместно с 

комисията по качество; 
 оценяване на дейността на учителя посредством измерване постиженията на 

учениците  
2. Методи на АДМИНИСТРАТИВЕН контрол 
 проучване на документация 
 обсъждане с проверените лица 
Според видовете контрол  
1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ  
А. Според обхвата  
 цялостен  
 тематичен  
Б. Според мястото му в управленския процес: 
 превантивен; 
 текущ; 
 заключителен (ориентиран към резултатите от работата);  
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 последващ. 
2. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ  
 проверки по воденето на училищната документация; 
 проверки по спазването на правилниците регулиращи учлищния живот; 
 проверки по изпълнението на препоръките към работата на учителите, дадени 

от РУО-Пловдив.  
  

ІІ. Според направленията на контрол,  

 прилагането и изпълнението на ДОС и на нормативните актове в средното 
образование 

 спазването на Правилника за дейността на училището 
 спазването на изискванията на трудовата дисциплина и седмичното 

разписание 
 организацията на образователно-възпитателния процес по отделните учебни 

предмети чрез наблюдения на учебни часове. 
 изпълнението на препоръките към работата  на учителите , дадени от експерти 

от РУО-Пловдив  
 

 
ІII. ФОРМИ НА КОНТРОЛ 
А. ПЕДАГОГИЧЕСКИ 
1. Превантивни проверки 
 
1.1.   Провеждане на разговори с преподаващи учители и учители ЦДО по проблеми 
на обучението и възпитанието на учениците. 
                                                                 срок: текущо през учебната година                         
1.2.   Провеждане на разговори и срещи с родители.  
                                                                 срок: текущо през учебната година                         
1.3.   Провеждане на разговори с екипите за ключови компетентности по предмети 
за проблеми, свързани с преподаването, учебници, форми на оценяване и др. 
                                                                 срок: текущо през учебната година                         
1.4.  Проверка и установяване на входното равнище на резултатите от 
образователно – възпитателния процес. 
                                                                 срок: м. октомври  2018г. 
1.5.  Проверка на изходното ниво по отделните учебни предмети. 
                                                   срок: м. юни 2019г. 
1.6.  Посещение на учебни часове на петокласниците. 

                                              срок: м. ноември 2018г. 
1.7. Посещение на учебни часове по физическо въпитание и спорт. 
                                                                 срок: м. октомври  2018г. 
1.8. Посещение на учебни часове по история и цивилизация. 
                                                                 срок: м. ноември  2018г. 
1.9. Посещение на учебни часове по география и икономика. 
                                                                 срок: м. декември  2018г. 
1.10. Посещение на учебни часове по английски език. 
                                                                 срок: м. февруари - март 2019г. 
1.11. Посещение на учебни часове по биология и здравно образовение. 
                                                                 срок: м. април 2019г. 
1.12. Посещение на учебни часове по човекът и природата. 
                                                                 срок: м. май 2019г. 
1.13. Посещение на учебни часове по математика. 
                                                                 срок: м. май 2019г. 
1.14. Посещение на учебни часове по информационни технологии. 
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                                                                 срок: м. юни 2019г. 
 
        2.ТЕКУЩИ ПРОВЕРКИ  
2.1. Посещение на учебни часове на учителите за наблюдаване организацията на 
учебния час по предмети от задължителната подготовка. 

срок: по график 
2.2. Посещение на учебни часове на учителите за наблюдаване организацията на 
учебния час по предмети от задължителноизбираема подготовка и ИУЧ. 

срок: по график 
 

2.3. Проверка на планирането и организацията на учебния час на учителите 
преподаващи свободноизбираема подготовка и ФУЧ.  

   срок: по график 
2.4. Проверка на планирането и организацията на учебния час на учителите в час на 
класа V-XII клас.     
                                                                                        срок: по график 
2.5. Проверка ритмичността  на оценка на знанията и уменията на учениците от 
прогимназиален и гимназиален етап.      
                                                                                        срок: по график  
2.6. Проверка на организацията, провеждане и своевременно отразяване на 
индивидуалната и допълнителна работа с учениците от прогимназиален и 
гимназиален етап. 
                                                                           срок: м. декември 2018г. 
                                                                                             м. март 2019г. 
2.7. Проверка на организацията, провеждане и своевременно отразяване на 
консултации и срещи с родители, съгласно утвърдените графици. 
                                                                                        срок: по график 
2.8.  Контрол върху организацията, провеждането и документирането на резултатите 
от национално външно оценяване –VII клас.   

срок: м. юни 2018г. 
2.9.   Посещение на учебните часове по самоподготовка  в групите на ЦДО –  
прогимнзиален етап   

  срок: по график 
2.10   Проверка на дейността на учителите с деца със СОП – учебни програми, 
тематични разпределения  и отчитане  
                                                                                      срок: м. декември 2018г. 
2.11   Посещение на часовете  по спортни дейности в гимназиален етап.                                                                            
                                                                                       срок: по график 
2.12   Проверка на работата на ресурсния учител и логопеда.   
                                                                                        срок: по график 
2.13  Проверка на провеждането на ритмичността на часовете по безопасност на 
движението в прогимназиален и гимназиален етап                                                                     
                                                                                      срок: два пъти за срок 
 
    Б.  АДМИНИСТРАТИВНИ 
 
1.Контрол върху обхвата на децата, подлежащи на задължително образование. 

                                                                            срок: октомври 2018г. 
2. Проверка на книгата за подлежащи на задължително обучение и съответствие с 
документите, отразяващи движението на учениците и дневниците на паралелките. 

                                                                            срок: октомври 2018г. 
 3. Проверка на нанесените, сумирани и пренесени отсъствия на учениците в 
дневниците на паралелките и съответствието им с ученическите книжки и 
документите за извинение на отсъствията. 
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                                                                        срок: м.ноември 2018г. 
                                                                                  м.април 2019г. 

4. Проверка на спазването и изпълнението на учебните планове и програми, 
съобразени с ДОИ/ ДОС. 

                                                                         срок: при посещение в часовете 
5. Проверка на ритмичността на изпитванията. 

                                                                         срок: при посещение в часовете 
6.Проверка на наложените санкци в съответствие със ЗПУО, отразяване в 
задължителната училищна документация и тяхното спазване. 

Срок: по един път на учебен срок 
7. Проверка на спазване на седмичното разписание в прогимназиален и 
гимназиален етап. 
                                                                            срок: веднъж месечно 
8. Проверки по спазването на графика за времетраенето на учебните часове. 

                                                                  срок: двукратно на месец          
9. Проверки на спазването на графика за дежурство и на спазване и изпълнение 
задълженията на дежурния учител. 

                                                                            срок: веднъж месечно 
10. Проверка върху издаваните документи на учениците. 

                                                                 срок: в края на всеки срок 
11. Проверка на главната книга за учениците от прогимназиале етап. 

                                                      срок:  м. юни 2019г. 
12.   Регистрационна книга за издадени  удостоверения за завършен клас на 
ученици от прогимназиален и гимназиален етап. 
                                                                           срок: м. юни 2019г. 
13.Проверка на документацията, в която се регистрират текущите резултати на 
учениците на вписаните в дневниците на паралелките оценки на учениците и 
съответствието им с нанесените оценки в ученическите книжки. 

                                                                         срок: м.ноември- 2018г.,                                
февруари, юни- 2019г. 

14. Проверка на годишните разпределения на учителите  при посещение в часовете 
                                                                                                срок: текущ 
15. Проверка присъствие и внисване на отсъстващите от учебни часове ученици   
                                                                                   срок: ежеседмично 
  
 
IV. КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 
 

месец септември 
1. Проверка на училищната документация, свързана с учебния процес   

a. годишни разпределения  по предмети   
b. дневници 
c. ученически книжки                                                                                                                                                            

2. Контрол на дежурството на учителите 
3. Проверка на разпределенията на ЧК/БДП.  
4. Книга за подлежащи на задължително обучение до 16-годишна възраст.  

 
месец октомври 

1. Проверка ИО - чл.95, ал.2 от ЗПУО. 
2. Проверка на отразяване на отсъствията/присъствието на ученици в клас и 

ГЦДО. 
3. Контрол при провеждане на консултации по учебни предмети с учениците.  
4. Контрол на дежурството на учителите.  
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5. Провеждане на разговори с учители и родители на ученици при необходимост 
за разрешаване на възникнали проблемни ситуации. 

6.  Проверка на дневници- правилното попълване на дневник на група, дневник 
на клас, дневник за дейности за подкрепа на личностното развитие. 

7. Посещение на учебни часове по физическо въпитание и спорт. 
8. Проверка лични картони на учениците от гимназиален етап. 

 
месец ноември 

1. Проверка ИО  и СОП-ресурсно подпомагане- чл.95, ал.2 от ЗПУО. 
2. Проверка отразяване на отсъствията/ присъствия на учениците в клас и 

ГЦДО. 
3. График за контролни. 
4.  Провеждане на часовете по БДП в прогимназиален етап. 
5. Проверка на Механизма за противодействие на училищния тормоз, дневник 

за регистриране на случаите, превенция на тормоза. 
6. Контрол на дежурството на учителите. 
7. Контрол за провеждането на ФУЧ учители участвщи в проект „Иновативно 

училище“  (уч. програма, водене на документацията). 
8. Посещение на учебни часове на петокласниците. 
9. Посещение на учебни часове по история и цивилизация. 
10. Необходимост от допълнителна подкрепа на ученици от прогимназиален и 

гимназиален етап допуснали слаби оценки 
 

месец декември 
1. Проверка ритмичност на оценяване. 
2. Проверка ЕПЛР и ОП и ДП. 
3. Проверка на дейностите за Стратегия за насърчаване и повишаване на 

грамотността на учениците в СУ ”Димитър Матевски“. 
4. Проверка на самоподготовката по БЕЛ и математика на учители на ГЦДО. 
5. Проверка провеждане спортни дейности  по ФВС. 
6. Книга за подлежащи на задължително обучение до 16-годишна възраст. 
7. Проверка на изпълнение задълженията на класните ръководители, 

отразяване на отсъствия в дневниците. 
8. Проверка ИФО и СОП-ресурсно подпомагане- чл.95, ал.2 от ЗПУО. 
9. Посещение на логопеда. 
10. Посещение на учебни часове по география и икономика. 

 
месец януари 

         1.Проверка ИФО, СОП-ресурсно подпомагане- чл.95, ал.2 от ЗПУО. 
2.Контрол на дежурството на учителите. 

1.     3.Проверка на дневници – Наредба за оценяване (Ритмичност при 
проверката и оценката на знанията, уменията и компетенциите на учениците 
– Наредба №3 – X-XII клас и Наредба №11- V-VIII клас). 
5.Проверка на отсъствия/ присъствия на учениците в клас и ГЦДО. 
7.Проверка Квалификационна дейност. 
8.Проверка на подкрепата за личностно развитие – ОП, ДП-СОП, деца в риск, 
доклади от КЕ и ЕПЛР. 
9.Посещение на ресурсния учител. 
 

месец февруари 
1. Проверка ИФО, СОП-ресурсно подпомагане- чл.95, ал.2 от ЗПУО. 
2. Проверка на графика за контролни и класни работи и дежурства.  
3. Проверка ЗИП и ИУЧ- разширена подготовка.  
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4. Проверка отразяване на отсъствията/ присъствия на учениците в клас и 
ГЦДО. 

5. Посещение на учебни часове по английски език. 
6. Проверка лични картони на учениците от гимназиален етап. 

 

 
месец март 

1. Проверка ИФО и СОП-ресурсно подпомагане- чл.95, ал.2 от ЗПУО. 
2. Посещение на ЧК, кариерно ориентиране.  
3. Проверка  на графика за консултации. 
4. Проверка на графика за Спортни дейности/ДЧФВС. 
5. Проверка на графика за работа с учебната документация. 
6. Проверка провеждане на часовете по БДП в  прогимназиален етап 
7. Контрол на дежурството на учителите. 
8. Открити уроци  – заложени в плановете на ЕКК 
9. Посещение на учебни часове по английски език. 
10. Необходимост от допълнителна подкрепа на ученици от прогимназиален и 

гимназиален етап допуснали слаби оценки 
 

 
месец април 

1. Проверка ИФО и  СОП-ресурсно подпомагане- чл.95, ал.2 от ЗПУО 
2. Проверка на обучението по ДЧФВС и УЧСД  
3. Контрол на дежурството на учителите. 
4. Контрол по готовност за НВО. 
5. Механизъм за противодействие на училищния тормоз. Екипи за обход. 
6. Ритмичност на оценяване. 
7.   Проверка отсъствия, процедура.  
8.   Проверка отразяване на отсъствията/ присъствия на учениците в клас. 

    9. Посещение на учебни часове по биология и здравно образовение. 
 

месец май 
1. Патронен празник – 22 май. 
2. Контрол на провеждане на  занимания по интереси на учениците в ГЦДО. 
3. Проверка ИФО и СОП-ресурсно подпомагане- чл.95, ал.2 от ЗПУО. 
4. Посещение на учебни часове по човекът и природата. 
5. Посещение на учебни часове по математика. 
6. Лични картони на учениците от XII клас 

 
месец юни 

1. Проверка ИФО и  СОП-ресурсно подпомагане- чл.95, ал.2 от ЗПУО. 
2. Организация, провеждане и проверка готовност от външното оценяване на 

учениците от VІI и X клас. 
3. Отчитане резултати НВО. 

      4.Проверка на учебната документация: 
 главна книга 
 книга за подлежащи 
 дневници 
 лични картони 

       5.Проверка книга за регистриране на удостоверения; 
       6. Проверка книга за регистриране на дубликати; 
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       7. Проверка на ДП-СОП, ОП-деца с обучителни трудности, работа през 
ваканцията. 
       8. Проверка подадени заявления от родители за учебната 2019/20 г. за ГЦДО, 
ДЧФВС, ИУЧ/ЗИП и ФУЧ 
      9. Посещение на учебни часове по информационни технологии. 
 

V. ФОРМИ НА ОТЧЕТ 
 Констативни протоколи от извършените проверки- съхранявани в класьор. 
 Обобщение на информация от въпросници, анкети, … 
 Анализи на резултати от проверки;  
 Доклади пред Педагогическия съвет и  оперативки 

 
Г. ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ: 
 

Никола Игнатов 
заместник-директор по административно-стопанска дейност  

 
Контролната дейност на заместник-директора по административно-стопанската 

дейност се осъществява на основание чл. 260 от Закона за предучилищното и 
училищното образование, чл. 21 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и 
професионалното развитие на учителите, директорите и други педагогически 
специалисти и длъжностната характеристика за длъжността „заместник-директор, 
административно-стопанска дейност“. 

І. Кратък анализ на контролната дейност през предходната учебна година 
Успехът на всяко училище се обуславя не само от начина, по който го ръководи 

директорът, но и от деловите качества и професионализма на подчинения му 
ръководен екип. Заместник директорът по АСД, като член на този екип, работейки  в 
сътрудничество с педагогическия и подчинения му непедагогически персонал, може 
и трябва да допринесе за постигане визията на директора за развитие на училището 
и провеждането на успешен учебен и възпитателен процес. Партнирайки с всички 
страни, имащи отношение към работата на училището, заместник директорът по АСД 
трябва да подпомага осъществяването на целите, плановете, политиките и 
процедурите, които ще направят тази визия реалност. 

ІІ. Цел на контролната дейност  
Създаване на условия и осигуряване на училищно ниво на правилното водене и 

съхраняване на финансовата и трудовоправна документация, спазване и изпълнение 
на Кодекса на труда, правилника за вътрешния трудов ред, правилника за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд, 
спазване изискванията по пожарна безопасност и готовността при възникване на 
бедствия, аварии и катастрофи.  

ІІІ. Обект и предмет на контролната дейност 
На контрол от страна на заместник-директора по административно-стопанската 

дейност подлежат: 
1. Работата на административния, помощния и обслужващия персонал. 
1.1 Технически изпълнител: 

1.1.1 Правилното водене на личните дела на педагогическите специалисти и 
непедагогическия персонал в училището. 

1.1.2 Правилното водене и съхранение на дневник за входяща и изходяща 
кореспонденция. 

1.1.3 Правилно водене на книгата за регистриране заповедите на директора. 
1.1.4 Правилно оформяне на документацията, свързана с ползването на 

отпуски – платени, неплатени, служебни на педагогическия и 
непедагогически персонал. 
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1.1.5 Правилното водене и съхранение на документацията по трудово-
правните отношения с персонала. 

1.1.6 Правилното водене и вписванията в трудовите книжки на персонала. 
1.1.7 Спазването на изискванията за безопасност на труд, противопожарната 

наредба. 
1.1.8 Спазването на сроковете за подаване на Уведомления по чл. 62, ал. 3 от 

Кодекса на труда. 
1.2. Домакин: 

1.2.1. Изпълнението на дейности, свързани с текущи и основни ремонти. 
1.2.2. Отчитането на ел. енергия, топлоенергия и вода. 
1.2.3. Снабдяването на училището с училищна и учебна документация. 
1.2.4. Съответствието с изискванията на молбите-декларации на учениците за 

стипендии и приложените към тях документи. 
1.2.5. Съответствие с изискванията на списъците за изплатени стипендии. 
1.2.6. Съхраняването и опазването на материалните активи. 
1.2.7. Снабдяването с необходимите материали и консумативи. 
1.2.8. Спазване изискванията за безопасност на труда и противопожарната 

наредба. 
1.3. Чистачи: 

1.3.1. Спазването и изпълнението на Правилника за вътрешния трудов ред. 
1.3.2. Поддържането на хигиената в училищната сграда и прилежащите към 

нея площи. 
1.3.3. Спазването на предписанията на Регионалната здравна инспекция. 
1.3.4. Поддържането и опазването на училищното имущество. 
1.3.5. Спазването на изискванията за безопасност на труда и правилата и 

нормите за пожарна безопасност. 
1.4. Работник поддръжка:  

1.4.1. Изпълнението на дейности, свързани с извършване на текущи и основни 
ремонти. 

1.4.2. Спазването на трудовата дисциплина. 
1.4.3. Изпълнението на трудовите задължения по длъжностна характеристика. 
1.4.4. Спазването на изискванията за безопасност на труда и правилата и 

нормите за пожарна безопасност. 
  1.5. Невъоръжена охрана: 

1.5.1. Спазването на задълженията съгласно правилника за вътрешния трудов 
ред и длъжностната характеристика. 

1.5.2. Спазването на изискванията за пропускателния режим в училището. 
2. Работата на педагогическите специалисти в училище (само при изпълнение на 

определени дейности): 
2.1.  Правилното попълване и предоставяне в срок на декларациите за 

взетите през месеца лекторски часове. 
2.2.  Попълване  в дневниците на темите от взетия материал и наличие на 

подпис.  
2.3.  Правилното попълване и предоставяне в срок на справка - декларация 

за взетите през месеца лекторски часове от заместване по НП „Без свободен 
час”, модул „Без свободен час в училище и обикновено заместване при 
отсъствие на учител. 

3. Воденето и съхраняването на документацията по трудовоправни отношения с 
персонала. 

4. Снабдяването на училището със задължителната учебна и училищна 
документация, учебно-технически средства и материали. 

5. Спазване на изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и 
труд; спазване на изискванията на Районна служба „Пожарна безопасност и 
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защита на населението“; готовността за действие при бедствия, аварии и 
катастрофи. 

6. Поддържането, разширяването и опазването на материалната база; 
изпълнението на текущите и основните ремонти.  

ІV. Методи и форми на контрол  
1. Наблюдение. 
2. Проучване и анализ на документация. 
3. Обсъждане.  
 
Заместник-директорът по административно-стопанската дейност извършва 

превантивен, текущ и последващ контрол.  
 
V. График на контролната дейност  

Аспекти/предмет на контрола 
Проверен
и лица Срок 

Проверка личните дела на персонала Техн.изпъ
лнител 

януари, април 

Спазване сроковете за подаване на уведомления 
по чл. 62, ал. 3 от КТ 

Техн.изпъл
нител 

октомври,  
февруари 

Правилното водене и съхранение на дневник за 
входяща и изходяща кореспонденция 

Техн.изпъл
нител 

ноември, март, 
юни  

Правилно водене на книгата за регистриране 
заповедите на директора  

Техн.изпъл
нител 

декември, май  

Ползването на отпуски – платени, неплатени, 
служебни на педагогическите специалисти и 
непедагогически персонал  

Техн.изпъл
нител 

ноември, март, 
май, юли 

Издаването на заповеди при ползването на 
видовете отпуски 

Техн.изпъл
нител 

ноември, март, 
май, юли  

Проверка на воденето и попълването на 
трудовите книжки на персонала 

Техн.изпъл
нител 

септември, юли  

Проверка на воденето и съхраняването на 
документацията по трудово правни отношения с 
персонала 

Техн.изпъл
нител 

ноември, април  

Спазване изискванията за безопасност на труда 
и правилата и нормите за пожарна безопасност 

Техн.изпъ
лнител, 
домакин 

Септември, 
април, юли, 

Проверка изпълнението на текущи и основни 
ремонти 

домакин април, август 

Отчитане ел. енергия, топлинна енергия и вода домакин Септември, 
декември, март  

Снабдяване на гимназията с училищна и учебна 
документация 

домакин май, септември 

Снабдяването с необходимите материали и 
консумативи 

 
домакин 

януари, април, 
септември,  
ноември 

Проверка на съхраняването и опазването на 
материалните активи 

домакин  май, август 
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Проверка на молба–декларациите за стипендии 
и приложените към тях документи 

Класни 
ръководит
ели 

октомври,  
февруари  

Спазване и изпълняване на ПВТР Чистачи октомври, март, 
юли 

Спазване на предписанията на Регионалната 
здравна инспекция 

Чистачи септември,  
януари, април 

Поддържане и опазване на училищното 
имущество 

Чистачи декември,  
февруари, май 

Поддържане на хигиената в училищната сграда 
и прилежащите към нея площи 

Чистачи септември,  
януари, март, 
май, август 

Спазване изискванията за безопасност на труда 
и правилата и нормите за пожарна безопасност 

Чистачи април, юли,  
септември,  
ноември 

Проверка на изпълнението на текущи и основни 
ремонти 

Работник 
поддръжка 

септември, април 

Спазване на трудовата дисциплина Работник 
поддръжка 

октомври, март, 
юли 

Изпълнение на трудовите задължения по 
длъжностна характеристика 

Работник 
поддръжка 

декември,  
февруари, май 

Спазване изискванията за безопасност на труда 
и правилата и нормите за пожарна безопасност 

Работник 
поддръжка 

април,  
септември,  
ноември 

Спазване и изпълнение на ПВТР и длъжностната 
характеристика  

Пазач 
невъоръже 
на охрана 

октомври, март, 
юли 

Спазване изискванията на пропусвателния 
режим в училището 

Пазач 
невъоръже
на охрана 

септември,  
декември, март, 
май 

Правилното попълване и предоставяне в срок на 
декларациите за взети през месеца лекторски 
часове 

Учители Всеки месец до 10 
число, преди 
начисляване към 
заплатата 

Проверка по мярка „Без свободен час в 
училище” на цялата  документация  

По заповед 
на 

директора  

В началото на 
месеците : 

ноември, януари, 
март, май, юли 

 
VI. Отчитане на резултатите от проверките:  

1. Осъщественият контрол се регистрира в книга за контролната дейност на 
заместник-директора по административно-стопанската дейност. 

2. Резултатите от проверките се отразяват в констативни протоколи, които 
включват: констатации, изводи, препоръки, срок за отстраняване на 
установени пропуски и нередности. 

3. При констатирани пропуски и нередности се изготвя доклад до директора на 
училището с оглед предприемане на последващи действия.  

4. Периодично се представят доклади пред педагогическия съвет  в края на 
първия учебен срок, в края на учебната година  за резултатите от осъществения 
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контрол, констатираните пропуски, набелязани мерки за оптимизиране на 
проверяваните дейности.  
 

 

 
ВТОРИ РАЗДЕЛ 

 
КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ. ЕКИПИ ЗА КЛЮЧОВИ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА 

 
 

                                                                                                                           
Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 11/ 

04.09.2018 
 
Утвърден със заповед на директора № РД – 10 - 2143/04.09.2018 г. 

 
     
 
І. Стратегия на учебното заведение  
 
През учебната 2018 / 2019 година в СУ „Димитър Матевски” се обучават 

ученици от  І до ХІІ клас в дневна, комбинирана и индивидуална форма на 
обучение. Учениците в дневна форма на обучение са разпределени в 
общообразователни паралелки, паралелка 8.клас с профил 
„Предприемачески“ и профилирани паралелки в гимназиален етап.  

Акцентът в Стратегията на училището и в работата на педагогическата колегия 
е насочен към създаване на условия за личностно развитие и реализиране на 
учениците чрез формиране на ключови компетентности и способности за 
самостоятелно усвояване на знания чрез: 

- дейности за съхраняване и развиване на културната идентичност на 
учениците;  

- допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици;  
- осигуряване при необходимост на психологическа подкрепа на ученици;  
- насърчаване съпричастието на родителите в образователния процес.  
 

ІІ. Цели на Плана за КД:  

ОСНОВНА ЦЕЛ: Осигуряване на комплекс от условия за устойчиво качество във 
всички аспекти на образованието по предмети като част от общото модернизиране 
на образователния процес в училище, 
като: 
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1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и 
създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на 
учителите. 

2. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на 
професионалните нагласи и ценности в съответствие с динамиката н 
общественото развитие и образователни изисквания. 

3. Повишаване мотивацията за учене на учениците и постигане на положителни 
и трайни промени при овладяване на знания, умения и навици. 

ІІІ. Задачи на Плана за КД:  

1. Да се изпълнява система за квалификационна дейност в училище, 
чийто план е неразделна част от годишния план на училището  

2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и 
към активно преподаване и обучение чрез ефективно използване на 
съвременни информационни, мрежови и облачни технологии, чрез въвеждане 
на иновации и обмяна на добри педагогически практики в образователния 
процес. 

3. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и 
гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми.  

4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на 
учебното съдържание по предмети с цел покриване на ДОС и развиване 
уменията на учениците за решаване на проблеми. 

5. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез 
разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с 
новите образователни изисквания. 

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

7.  Да се подпомага на работата на класните ръководители за изграждане 
на социални и граждански умения, инициативност, предприемачество и 
умения за отчитане на културните различия и извършване на доброволческа 
дейност сред учащите се, обучение по БДП. 

ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ:  

А. Външна – обучение от сертифицирани организации. 

Б. Вътрешна – сбирки на екипите за ключови компетентности, дискусии, 
работа в екип; самообразование; семинари;тренинги и практикуми; 
конференции; интеркативнип обучения; открити уроци; работа с проблемни 
гупи;делови игри и решаване на казуси; работни срещи; обмяна на добри 
практики; взаимно посещение на уроци; онлайн споделяне 

  В. Междуинституционална – обмяна на опит с учебни заведения в 
района 

IV. Очаквани резултати на Плана за КД;  

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА: 

1. Разработена система за квалификационна дейност в училище; 
2. Квалифицирани педагогическите специалисти, отговарящи на изискванията 

на съвременните условия; 
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3. Високо мотивирани преподаватели за усъвършенстване на знанията, 
уменията и компетентностите им в контекста на ученето през целия живот. 

4. Активно преподаващи учители, чрез ефективно използване на съвременни 
информационни и мрежови технологии, чрез въвеждане на иновации и 
обмяна на добри педагогически практики в образователния процес. 

5. Делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи 
и неуспехи, трудности и проблеми; 

6. Успешно усвоено учебно съдържание по предмети и покрити ДОС от повече 
ученици; 

7. Мотивирани за учене учениците чрез разнообразни форми за проверка и 
оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания. 

8. Действащи ЕКК като форма за самоусъвършенстване и професионално 
израстване на кадрите; 

 
 

1. Вътрешно училищна квалификация (това са всички квалификационни форми в 
образователната институция, които обхващат педагогическия персонал и се 
организират по екипи за ключови компетентности или са предназначени за всички 
педагогически кадри, работещи в образователната институция)  

№ Тема Форма 
на 
обучен
ие  

Целев
а 
група 

Брой 
участ
ници 

Брой 
акаде
мични 
часове 

Срок / 
период 
на 
провеж
дане  

Мяст
о на 
пров
ежда
не  

Вътреш
но-
училищ
ен 
обучит
ел 

Отговор
ник за 
провежд
ане на 
обучени
ето 

1. Разработване на 
планове за 
дейността на 
методическите 
обединения. 

Сбирки 
ЕКК 

Учител
и 

15 2 15.09.20
18 

Мето
д.ста
я 

Гл.учите
ли 

Председа
телите на 
ЕКК 

2. Работа за 
прилагане на 
добрите 
практики и 
развиване на 
иновационна 
дейност: 

А) като се 
планират теми по 
ЕКК; 

Б) да се 
разработи 
методика за 
наблюдение на 
прилаганата 

Сбирки;
Споделя
не на 
добри 
практик
и 

учител
и 

34 6 30.10.20
18 

 

30.11.20
18 

 

постоян
ен 

м. Март 

Мето
д.ста
я 

учители  

 

 

 

Председа
телите на 
ЕКК 
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практика или 
развиване на 
иновация; 

В) Оценка на 
ефекта от 
дейността; 

Г) Създаване на 
работно ателие за 
споделяне на 
опит от ЕКК. 

  3. Учителите от 
различните 
екипи, в 
зависимост от 
своите ИКТ 
умения 
актуализира и 
представят 
своето портфолио 
под формата на: 

 а) Web сайт / 
блог; 

б) личен сайт; 

в) папка с 
документи на 
хартиен носител. 

г) папка с 
документи в 
облака. 

Практи
кум 

Учител
и 

12 3 1.10.201
8г 

Мето
д.ста
я; 
Комп. 
кабин
ет 

учители Председа
тели на 
ЕКК 

 

 

4. Представяне на 
добри практики, 
нови 
дидактически 
технологии и 
работни ателиета 
за 
екепериментиран
ето и 
внедряването им 
от метоическите 
обединения. 

Практи
кум 

Учител
и 

11 2 постоян
ен 

 

 

Комп. 
кабин
ет 

учители Председа
тели на 
ЕКК 

5. Своевременно 
информиране за 
промените в 

Сбирка 
ЕКК 

Учител
и 

45 1 Постоян
ен 

Учит 
стая 

Учители Директор 
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нормативните 
документи 

6. Провеждане на 
открити уроци 
или прилагане на 
добри практики в 
класната стая. 
Обсъждане и 
споделяне в 
портфолиото на 
съответното ЕКК 
или учител. 

Практи
кум 

Учител
и 

10 2 Постоян
ен 

Мето
д.ста
я 

Учители Председа
телите на 
ЕКК 

7. Обсъждане, 
систематизиране 
и публикуване в 
сайта на 
училището на 
развитието и 
приложението на 
добри 
педагогически 
практики в 
училището. 

Практи
кум 

Учител
и 

5 1 Постоян
ен 

Мето
д.ста
я 

Учители Петришк
а 

8. Разработка на 
процедура за 
връчване на приз 
„ Учител на 
годината”, 
учреден от 
Директора. 
Връчва се на 24 
май на учител, 
който е 
допринесъл за 
издигане 
престижа на 
училището. 

Сбирка 
ЕКК 

Членов
е ЕКК 

34 1 май 
2019 

Мето
д.ста
я 

Членове 
ЕКК 

Директор 

9. Запознаване, 
обсъждане и 
анализиране на 
новите учебници 
и помагала и 
оптимален избор 
на алтернативен 
вариант. 

Сбирка 
ЕКК 

Членов
е ЕКК 

45 1 юли 
2019 

Мето
д.ста
я 

Членове 
ЕКК 

Учители 

10. Усвояване на 
стратегиите за 
учене в часовете 
по 
самоподготовка в 
целодневна 
организация и 
връзка между 

ЕКК 
ЦДО 

Членов
е 

23 1 юли 
2019 

Мето
д.ста
я 

Членове 
ЕКК 

Учители 
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учител и учител в 
ЦДО. 

11. Приемственост в 
учебните 
програми в КО 
математика и 
български език в 
двата етапа на 
образование. 

ЕКК 
БЕЛ, 
Матема
тика 

учител
и 

13 1 юли 
2019 

Мето
д.ста
я 

Членове 
ЕКК 

Учители 

12. Повишена работа 
с родители. 
Провеждане на 
родителски 
срещи на тема: „ 
Права и 
отговорности на 
родителите към 
децата им“ 

Дискуси
я 

Педаго
г.съвет
ник 

15 2 юли 
2019 

Учит 
стая 

учители Кл.  ръко
водители 

 
 
2. Извънучилищна квалификация (това са всички обучения с външен обучител, в 
които педагогическите специалисти от образователната институция са включени в 
зависимост от установените дефицити и потребности и които се заплащат от ФРЗ на 
делегирания бюджет на учебната институция). 
 

№ Тема Форма 
на 
обуче
ние  

Цел
ева 
груп
а 

Бро
й 
уча 

стн
ици 

Брой 
акаде 

мичн
и 
часов
е 

Обучи
тел / 
Обучи
телна 
инсти
туция
/ако е 
ясна/ 

Място 
на 
провеж
дане 
/ако е 
ясно/ 

Обща 
цена 
на 
обуче
нието 
- 
прогн
озна 

Срок / 
перио
д на 
прове
ждане 

Мяст
о на 
пров
ежда
не 

Отговорн
ик за 
провежда
не на 
обучение
то 

1. Работа в 
агресивна 
среда 

Лектор
ия 

Учит
ели 

25 2   РААБЕ М.ноем
ври 

Учили
ще 

Кацаров 

2. Обмяна на 
опит с колеги 
от други 
училища 

Семин
ари; 

дискус
ии 

учит
ели 

17 2  училище --- През 
година
та 

учили
ще 

М.Бончев
а 

3. Работа с 
родители 

А. 
Взаимодейст
вие с 

Семин
ари; 

Дискус
ии 

Учит
ели 

 

13 

 

 

2 

 

 

 

 

 

училище  

 

 

М. 
януари 

 

Учили
ще 

 

Педагог.с
ъветник 

 



46

 

 

родителската 
общност 

 

Обучен
ие 

 

Клас
ни 
р-ли 

39 16 Обучи
телна 
инстит
уция 

2600 
лв 

 

Участи
е в 
проект 

 

Учили
ще 

 

Директор 

4. Работа с деца 
със СОП 

Семин
ари; 

дискус
ии 

учит
ели 

19 2  училище  М. 
април 

учили
ще 

Педагог.с
ъветник 

*ЗАБЕЛЕЖКА:   
1. Квалификационни форми, които се инициират и провеждат по оперативни и 
национални програми, от МОН, РУО и общината, не следва да се вписват в Плана за 
КД на образователната институция  
2. Защитаването на ПКС е индивидуална форма за квалификация, която се 
самофинансира от заинтересованото лице и не би следвало да се планира 
институционално.  
 

V. ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ. 

1. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка 
календарна година и са в размер на 1, 2 % от годишния ФРЗ. 

2. Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета 
на училището. 

3. Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява 
в рамките на бюджета на училището, дарения по волята на дарителя, 
средства от проекти и програми за квалификационна дейност, и др.; 

4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител 
надвишава финансовият лимит за квалификация в училището, при желание 
на преподавателя, финансирането става с лични средства. 

5. При наличие на изявено желание от определен учител за участие в 
квалификационен курс на собствени разноски, след съгласуване с директора 
на училището, да му се предоставя тази възможност. 

6. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално – 
квалификационна степен се заплащат от учителите. 

Заложени средства за квалификация в училищния бюджет – 13 080 лева (процент 
от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал  /чл. 35 от 
новия КТД, подписан на 19.06.2016 г./, равняващ се минимум на 1,2 % от ФРЗ на 
педагогическия персонал и конкретна сума в лева). 
 
VI. Контрол по изпълнение на плана 
            Директорът на образователната институция възлага контрол на изпълнение на 
плана за квалификационна дейност, както следва: 

• В частта извънучилищна квалификация – директор и ЗДУД 
• В частта вътрешноучилищна квалификация – директор и ЗДУД 
• В частта финансиране на квалификацията – ЗД АСД 
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VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ 

Предложеният план за  квалификационна дейност е приет на заседание на 
Педагогическия съвет с Протокол № 11 от 04.09.2018 год.  

 

 
ПЛАН НА ЕКИП ЗА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ОБЛАСТ “НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ” 
 
 
 Въведение: 

 
 

 Настоящият план е подготвен и приет на заседание на ЕКК на началните 
учители, проведено на  07. 09. 2018 г. 
 Резултатите от изпълнението на плана се отчитат в края на първия срок 
и в края на учебната година. 
 

 Основна цел: 
 Преодоляване на неграмотността и повишаване качеството на 

знанията и уменията на учениците за самостоятелно учене. 
 Поставяне на индивидуалността на детето в центъра на учебно-

възпитателния процес чрез прилагане на комплексен подход при 
изграждане личността на ученика. 

 Оптимизиране на обучението и повишаване на неговата 
ефективност. 

 Усъвършенстване организацията на учебния процес и методиката на 
преподаването. 

 Изграждане у учениците на стратегия за ефективно учене и 
повишаване качеството на учебно-възпитателната работа. 

 Формиране на умения за търсене на реална връзка на знанията с 
практическата им приложимост. 

 Формиране на нагласа и умения за работа в група. 
 

Задачи: 
 

 Усвояване на минимум знания и умения по всички учебни предмети 
от всеки ученик, съобразно индивидуалния му темп на развитие. 

 Оценяване на уменията и компетентностите на учениците 
формирани в процеса на обучение чрез входяща, междинна и 
изходяща диагностика. 

 Осигуряване на условия за  оптимално развитие на личностния 
потенциал на учениците. 

 Използване на ефективни методи на преподаване за овладяване на 
знанията и тяхното прилагане. 

 Поставяне на ученика в активни позиции, стимулиращи активното 
му комуникативно поведение, насърчаване към овладяване и 
практикуване на интелектуалните умения. 
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 Формиране на знания и личностни умения на учениците за активно 
взаимодействие със социалната среда и нагласа за работа в група. 

 
Дейности за постигане на поставените цели: 

 
 

Тема Срок Отговорник 
Приемане на план за работата на ЕКК – 
методическа сбирка 

07.IX. 2018 
г. 

Председател на 
ЕКК 

Обсъждане на учебните програми и учебниците 
по различните учебни дисциплини, 
изискванията за учебните програми по ЗУЧ и 
ИУЧ 

IX.2018 г. Учители и учители 
ЦДО – I и II клас 

Повишаване квалификацията на учителите от 
начален етап – курсове, семинари, ПКС 

постоянен Начални учители 

Работа за прилагане на добрите практики и 
развиване на иновационна дейност: 

А) като се планират теми по ЕКК; 

Б) да се разработи методика за наблюдение на 
прилаганата практика или развиване на 
иновация; 

В) Оценка на ефекта от дейността; 

Г) Създаване на работно ателие за споделяне на 
опит от ЕКК 

30.10.2018 
г. 
 
30.11.2018 
г. 
 
Постоянен 
 
ІІІ.2019 г. 

Председател на ЕКК 

Оказване на методическа и педагогическа 
помощ на новопостъпили учители – работни 
срещи 

постоянен Главен учител 

Провеждане на открити уроци по различни 
учебни предмети 

XI.2018 г.–
IV.2019г. 

Отговорници по 
класове; 
отговорник ЦДО 

Входяща диагностика. Отчитане на 
резултатите, набелязване на мерки за 
повишаване нивото на знания на учениците – 
обобщено по випуски. 

до 16. 
X.2019 г. 

Начални учители 

Учителите от начален етап, в зависимост от 
своите ИКТ умения актуализира и представят 
своето портфолио под формата на: 
 а) Web сайт / блог; 
б) личен сайт; 
в) папка с документи на хартиен носител. 
г) папка с документи в облака. 

01.10.2018 
г. 

Председател на ЕКК 

Обсъждане, систематизиране и публикуване в 
сайта на училището на развитието и 
приложението на добри педагогически 
практики в училището 

Постоянен Г-жа Петришка 

Запознаване, обсъждане и анализиране на 
новите учебници и помагала и оптимален избор 
на алтернативен вариант 

VІІ. 2019 г. Начални учители 
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Обмяна на опит с колеги от други училища – 
семинари, дискусии – сбирка ЕКК 

V. 2019 г. Главен учител 

Организиране на работна среща 
„Приемственост в обучението на учениците от 
начална и прогимназиален етап“ 

XII. 2018 г. Ръководство на 
училището 
Кл. р-ли IV клас 

Обобщаване на резултатите от учебно-
възпитателната работа в края на първия учебен 
срок. Набелязване на мерки за отстраняване на 
допуснатите грешки. 

I. 2018 г. Председател на ЕКК 

Участие в V Регионална конференция на 
началните учители на тема – Активното учене – 
създаване на креативна среда в учебния час 

ІV.2019 Класни 
ръководители, 
учители ЦДО 

Повишена работа с родители. Провеждане на 
родителски срещи на тема „Права и 
отговорности на родителите към децата им“ 

VІI. 2019 г. Класни 
ръководители 

Работа в агресивна среда – лектория РААБЕ ХI. 2018 г. Г-н Кацаров 
Работа с деца със СОП – семинари, дискусии ІV.2019 г. Педагогически 

съветник 
Провеждане на родителска среща за учениците 
от IV клас на тема „Преодоляване стреса у 
децата при преминаване от начален в 
прогимназиален етап“ и запознаване с 
учителите от прогимназиален етап. 

III. 2019 г. ЗДУД 
Педагогически 
съветник 
Кл. р-ли 4 клас 

Изготвяне на годишни контролни работи и 
тестове за изходно ниво. 
 

V. 2019 г.                Класни 
ръководители I - IV 
клас 

Отчет на педагогическата работа през учебната 
2018/2019 г. 
 

VII.2019 г. Директор, 
Председател на 
ЕКК, главни 
учители 

 
 

5. Дейности с ученици: 
 
 

Тема Срок Отговорник 
Посещение на постановки на Куклен 
театър – Пловдив от учениците начален 
етап 

постоянен Класни ръководители 

Запознаване на първокласниците с 
училището    – мед.кабинет, библиотека, 
столова, плувен басейн и т.н. 

18. IX.2018 г. Класни ръководители  
на първи клас 

Провеждане на Есенен празник Х. 2018 г. Д. Ладоня 
Отбелязване Деня на народните будители 31.X.2018 г. Начални учители 
Отбелязване Деня на християнското 
семейство. 

XI.2018 г. В. Петракова 

Организиране на Коледен базар в 
подкрепа на децата в неравностойно 
положение от Комплекс за социални услуги 
„Св. Св. Константин и Елена“ 

XII. 2018 г. Начални учители 

Провеждане на тържества за Рождество 
Христово. 

XII. 2018 г. Класни ръководители 
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Отбелязване годишнината от смъртта на 
Васил Левски. 

II.2019 г. Начални учители 

Отбелязване на 1- март 1.III.2019 г. Начални учители 
Отбелязване на 3 март – Национален 
празник 

III. 2019 г. Начални учители 

Участие в състезанието „БУКВОПЛЕТ“ І-ІІІ.2019 г. Класни ръководители 
 на втори клас 

 „Празник на буквите“ III.2019 г. Класни ръководители  
на първи клас 

Отбелязване  Деня на Земята 20.IV.2019 г. Начални учители 
Отбелязване на патронен празник – ден на 
отворените врати 

22. V. 2019 г. Начални учители 

Организиране и провеждане на НВО – 
IVклас  

V. 2019 г. Класни ръководители 
четвърти клас 

Тържествено отбелязване на Деня на 
славянската писменост и култура. 

V. 2019 г. Начални учители 

 
 
 

ПЛАН НА ЕКИП ЗА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
ОБЛАСТ  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, ЧУЖДИ ЕЗИЦИ  

И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ 
 
СЪСТАВ НА ЕКИПА 
Председател: 
1.Веселина Рангелова – учител по английски език 
 
Членове: 
2. Галя Янева – главен учител, учител по БЕЛ 
3. Здравко Кацаров – главен учител, учител по БЕЛ 
4. Женя Демирева – учител по БЕЛ и РЕ 
5. Йоана Големинова – учител по БЕЛ 
6. Катя Илиева – учител по английски език 
7. Николина Георгиева – учител по английски език 
8. Бойка Александрова – учител по английски език 
9. Снежка Силкова – учител по английски език 
9. Тодорка Тодорова – учител по история и география 
11. Елена Бижева - учител по история и география 
12. Магдалена Соколова - учител по география 
13. Георги Брънзалов – лектор по предметите от философския цикъл 
 
ОСНОВНА ЦЕЛ: 
 
Осигуряване на комплекс от условия за устойчиво качество във всички аспекти на 
образованието като част от модернизирането на образователно-възпитателния 
процес в училище. 
 
 
ЗАДАЧИ  И ПРИОРИТЕТИ НА ЕКК 
 
1. Стремежът на ЕКК през 2018/2019 година е утвърждаване на престижа и доброто 
име на училището. 
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2. Възпитание и обучение според държавните образователни  стандарти в духа на 
демократични ценности; адекватно ориентиране в динамично променящия се свят и 
създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот; 
усвояване общочовешките и национални ценности; изграждане на чувство за 
принадлежност към общоучилищния  колектив, развитие на индивидуалността и 
стимулиране на творческите заложби. 
3. Осъществяване на ефективен учебно-възпитателен процес и постигане на 
езиковите, социокултурните и литературните компетентности. 
5. Усъвършенстване работата с изоставащите и талантливите ученици. 
6. Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и 
поставяне на ученика в активна позиция по отношения на знанията на външно 
оценяване в VІІ клас и ДЗИ в ХІІ клас. 
7. Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и 
тяхното правилно използване. 
8. Обогатяване творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на нови 
форми и методи на обучение. 
9. Мотивиране на учениците за участие в проекти,  състезания и олимпиади. 
10. Повишаване квалификацията на учителите. 
11. Реализиране на ефективна комуникация между членовете на обединението, 
екипна работа. 

 
ПЛАН 

на дейността на учителите по  
български език и литература  
за учебната 2017/2018 год. 

 
Учители по БЕЛ 
1. Галя Янева  
2. Елена Стайнова 
3. Здравко Кацаров  
4. Женя Демирева  
5. Йоана Големинова  

 
ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ 
 
1. Избиране на председател и секретар на EKK 
       Отг.:  учители  
       Срок: Септември 2018 год. 
2. Приемане на план за работа на обединението. 
       Отг.:  учители 
       Срок: м. Септември 2018 г. 
 
3. Обсъждане на новите документи свързани с обучението на учениците. 
       Отг.:  учители  
       Срок: Септември 
4. Анализ на показаните резултати от входните нива по български език и литература. 
       Отг.: Главни учители 
       Срок: м. Октомври 2018 г. 
5. Съобразяване на учебната работа с новите изисквания при кандидатстване след 7 
във връзка с НВО 
       Отг. Учители по БЕЛ 
       Срок: м. Януари 2019 г. 
6. Разработване на образователни игри („Аз съм грамотен”) за развитие на речта и 
грамотността, провеждани в часовете ИУЧ в отделните паралелки. 
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       Отг.: Учителите по БЕЛ 
       Срок Постоянен 
7. Активно участие на учителите от ЕКК в проект «Квалификация на 
педагогическите специалисти» по Оперативна програма «Развитие на човешките 
ресурси», съфинансирана от ЕСФ. 
        
       Отг.: членовете на ЕКК 
       Срок: м. Октомври 2018 г. 
          м. Април 2019 г. 
8. Анализ на резултатите през първи учебен срок. 
       Отг.: Главни учители 
       Срок: Февруари 
 9. Участие на учениците в олимпиадите по БЕЛ – 5-10 клас. 
       Отг.: ЕКК – учители  

   Срок: по календарен график 
10. Обогатяване фонда на библиотеката с книги и други материали. 
       Отг.: ЕКК – учители 
       Срок: постоянен 
11. Оказване на методическа и педагогическа помощ на колеги, които преценяват, че имат 
нужда от такава. 
       Отг. : ЕКК – учители 
       Срок: постоянен 
 
12. Провеждане на състезание „“ по модела на НВО, съобразено с новите изисквания. 
       Отг.: учители БЕЛ 
       Срок: Април – Май 2019 
13. Организиране и провеждане на Седмица на книгата 
       Отг.: учители БЕЛ 
       Срок: Май 2019 
14. Участия в училищни тържества и инициативи съгласно плана на училището. 
       Отг.: МО - учители 
       Срок: според плана на у-щето 
15. Анализ на резултатите през втория учебен срок. 
       Отг.: Главни учители 
       Срок: м. Юни 2019 г. 
16. Запознаване с нормативните документи, касаещи работата на учителите по 
БЕЛ. 
       Отг.: Председател 
       Срок: октомври 
17. Отчет за дейността на ЕКК през учебната 2018/2019 год. 
       Отг.: Председател 
       Срок: м. Юни 2019 г. 
18. „Доброто училище“ и работата с родителите – семинар и дискусия по темата. 
       Отг. Г.Янева 
       Срок – м. Октомври 
19. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИВ ЧАСА ЗА ЛИТЕРАТУРНО УПРАЖНЕНИЕ 
КАТО ПЪТ 
КЪМ ОСМИСЛЯНЕТО НА УНИВЕРСАЛНИТЕ ЧОВЕШКИ ЦЕННОСТИ ПРИ ИЗУЧАВАНЕТО НА 
БАЛАДАТА „НЕРАЗДЕЛНИ” ОТ ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ – беседа, споделяне на добър 
педагогически опит 
       Отг. Г.Янева 
       Срок – м. Януари 
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20.  Възможностите на информационните технологии  при диагностициране постиженията на 
учениците, чрез стандартизирани дидактически тестове – презентация 
       Отг. Г.Янева 
       Срок – м. април 
 

 
ПЛАН 

на дейността на учителите по  
чужд език  

за учебната 2018/2019 год. 
 

 Учители по ЧЕ 
 
1. Веселина Рангелова 
2. Катя Илиева 
3. Николина Георгиева 
4. Женя Демирева  
5. Бойка Александрова 
 
 
ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ    
Кратък анализ на дейността на ЕКК за изминалата учебна година.  
Очертаване на целите и стратегиите и приоритетите през новата учебна година.  
        Приемане на плана на ЕКК. 

                                       Срок:  септември      
        отг.: Председателят 

1. Изготвяне на графици за контролни и класни работи през първи учебен срок.                               
    Срок: септември          
        отг.: учители по ЧЕ 

2. Педагогически консилиум: „Ефективно преодоляване на пропуските, 
констатирани от входните  нива.“ 
                                       Срок: октомври         
         отг.: учители по ЧЕ 

3. Изработване на комплекти нагледни материали за обучението по английски 
език в начален етап. 
                                       Срок: октомври         
         отг.: Б. Александрова 

4. Оказване на методическа помощ и съдействие на възпитателите при 
подготовката на учениците от полуинтернатните групи за часовете по 
английски език. 
                                       Срок: октомври - май         
         отг.: учители по ЧЕ 

5.  Запознаване със смисъла, традициите, произхода на празника  Halloween.   
                                        Срок: 30 октомври             
      отг.: К. Илиева, Н. Георгиева 

6. Разглеждане на ДОС, новите документи свързани с обучението на учениците.                              
    Срок: октомври            

       отг.: Ж. Демирева 
7. Участие в обучителните семинари за  прилагане на новото учебно съдържание  

по чужд език. 
                                           Срок: ноември – май          
        отг.: учители по ЧЕ 

8. Педагогически консилиум за работа по чужди езици с деца със СОП. 
                                           Срок: януари        
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         отг.: Б. Александрова 
9. Подготовка и изнасяне на коледно представление пред ученици от 4 клас. 

       Срок: декември 
       Отг. В. Рангелова 

10.  Подготовка и участие на ученици от начален етап в състезанието „Аз 
общувам с Европа“ по английски език към СБНУ. 
                                       Срок: януари – февруари 
    отг.: Б. Александрова,  Снежка Силкова 

         11.  Обсъждане и избор на учебник по английски език за IV  клас. 
                                                               Срок: февруари              

         отг.: учители по ЧЕ      
12.  Обсъждане на постиженията и пропуските през първи учебен срок.                                             
           Срок: март                   
        отг.: учители по АЕ 
13. Организиране и провеждане на състезание по английски език за ученици от 7 
клас 
        Срок : април 
        Отг. Н. Георгиева 
14. Подготовка и провеждане на открит урок на тема “Drama method for teaching 
languages”  
       Срок: март 
       Отг. В. Рангелова. 
15. Анализ на резултатите от изходните нива . Изводи за бъдеща по-ефективна 
преподавателска работа. 
                                                    Срок: май – юни                   
       отг.: учители по ЧЕ  
16. Участие в квалификационните курсове на училищно и извънучилищно ниво. 
       Срок: октомври – юни 
       Отг.: учители по ЧЕ 
17. Презентация на тема „Видове интелигентност“ 
       Срок : ноември 
       Отг. Катя Илиева 
 
 

 
 

ПЛАН 
на дейността на учителите по  

обществени науки и гражданско образование  
за учебната 2018/2019 год. 

 
Учители по обществени науки и гражданско образование 
 
1. Магдалена Соколова 
2. Тодорка Тодорова 
3. Елена Бижева 
4. Георги Брънзалов 
 
ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ 
 

1. Изготвяне и приемане на план за работа на методичното обединение за 
настоящата година. 

Срок: 09.2018 г. 
Отг. Учителите от ЕКК 
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2. Обсъждане на нормативните документи, учебните програми и държавно 
образователните стандарти 

Срок: 30.09.2018 г. 
Отг. Учителите от ЕКК 

3. Обсъждане резултатите от НВО и ДЗИ през 2015– 2016 г. Проблеми и 
решения – дискусия. 

Срок: 15.10.2018 г.  
Отг. учителите от ЕКК 

4. Текущо проучване на учебна и методическа литература от учителите в ЕКК и 
представяне на предложения за обогатяване на библиотеката и материалната база. 

Срок: 8.10.2018 г. 
Отг. учителите от ЕКК 

5. Обсъждане на критериите за проверка и оценка на знанията според ДОИ. 
Срок: 15.10.2018 г. 

Отг. Учителите от ЕКК. 
6. Използване на теста като метод за проверка и оценка на знанията на 

учениците чрез входни, текущи и изходни нива. 
Срок: Постоянен 

Отг. Учителите от ЕКК 
7. Анализ на състоянието на работата на учителите с изоставащите ученици и 

приемане на мерки за подобряването и. 
Срок: 21.10.2018 г. 

Отг. Учителите от ЕКК 
8. Анализ на  състоянието на работата на учителите с изявените ученици и 

приемане на мерки за подобряването й. 
Срок: 29.10.2018 г. 

Отг. Учителите от ЕКК 
9. Отбелязване на Деня на народните будители – 1 ноември. 

Срок: 31.10.2018 г. 
Отг. Т. Тодорова 

 
10. Изложба на ученически проекти VІ–VІІ кл. под надслов „Пътешествие в 

география на континентите“. 
Срок: 30.10.2018 г. 

Отг. М. Соколова  
Е. Бижева 

11. Екскурзия до исторически обекти, свързани с изучавания материал в V–VІІ 
кл.        Срок: 28-29.10.2018 г. 

Отг. Е. Бижева 
12. Презентация „Земята в Слънчевата система“ – на ученици в V кл. 

Срок: 18.12.2018 г. 
Отг. М. Соколова 

13. Активно включване на учителите по предмети в подготовката на ученици 
за достойно представяне на училището в олимпиади, състезания и конкурси. 
        Срок: 2018/2019 

Отг. Учителите от ЕКК. 
14. Обсъждане на резултатите от учебния процес през първия срок. 

Срок: 12.02.2019 г. 
Отг. Учителите от ЕКК 

15. Провеждане на конкурс за най-добро философско есе на тема: 
„Мислещият човек“/„Проблемен свят“ 

Срок: 22.01.2019г. 
Отг. Ст. Мандевски 

16. Изложба на ученически проекти за VІІ – Х кл. 
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Срок: 26.02.2019 г. 
Отг. М. Соколова 

17. Организиране и провеждане на патронния празник на училището. 
Срок: 16.02.2019 г. 

Отг. Т. Тодорова 
 

18. Организиране и отбелязване на националния празник на България. 
Срок: 02.03.2019 г. 

Отг. Т. Тодорова 
19. Викторина на тема „Образите на българските владетели в художествената 

литература в V клас. 
Срок: 21.03.2019 г. 

Отг. Е. Бижева 
21. Екскурзия до исторически обекти, свързани с изучавания материал в V–VІІ 

кл. /Област Велико Търново/ 
Срок: 25.03.2019г. 

Отг. Е. Бижева 
 
22 Ученическа географска викторина – V кл. 

Срок: 12.04.2019 г. 
Отг. М. Соколова 

23. Прилагане на интерактивни методи в обучението – ролева игра „Психолог 
за един ден“ /ученик влиза в ролята на училищен психолог/. 

Срок: 22.04.2019 г. 
Отг. Ст. Мандевски 

         24. Тематична екскурзия – Черноморско крайбрежие .        
       Срок: 06.2018  

Отг. Ст. Мандевски 
Елена Бижева 

 
Забележка:  Планът е отворен за промени и допълнения през цялата учебна година. 
 

 
 
 

ПЛАН НА ЕКИП ЗА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
ОБЛАСТ “ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ ЦИКЪЛ И 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ” 
 

 
Състав: 
Председател: Николина Трифонова – учител по математика  
Членове: 
 

1. Донка Ангелова – учител по математика 
2. Динка Пройнова – учител по математика 
3. Таня Даскалова – учител по математика 
4. Венета Русковска – ръководител направление ИКТ 
5. Йорданка Тортопова – учител по  информатика и информационни 

технологии  
6. Емилия Калайджиева – учител по физика и астрономия и човекът и 

природата 



57

 

 

7. Галина Златева – учител биология и здравно образование,  химия и опазване 
на околната среда и човекът и природата 

8. Светослав Ватев - учител по физика и астрономия 
 

І. Цели на дейността на екипа: 
1. Да се усъвършенстват дейностите за развитие и изява на способностите на 

учениците 
2. Продължаване работата за повишаване качеството на 

образованието,съобразно изискванията на новите учебни програми. 
3.  Повишаване професионалните и педагогически умения на учителите чрез 

участието в съвременни квалификационни форми на различни нива 

 
ІІ. Основни задачи на екипа : 

1. Усвояване на учебното съдържание според ДОИ 
2. Използване на ефективни методи на преподаване и прилагане на придобити 

знания 
3. Търсене на ефективни технологии за възпитателна работа. Критерии за 

оценка на знанията и уменията на учениците по математика, информатика, 
информационни технологии, физика, химия и биология. 

№  

Вид на 
дейността 

Тема на 
дейността/събитиет
о 

Отговорник Срок за 
провеж-
дане 

Документиран
е на 
проведената 
дейност 

1 
Методична 
сбирка 

Приемане на план за 
работа на ЕКК за 
настоящата година  

Председател
я на ЕКК 

Септемв
ри 
11.0 
9.17г. 

Протокол 1 
 

2 
Методична 
сбирка 

Обсъждане на 
резултатите от 
входното ниво на 
учениците 

Учителите на 
ЕКК 

Октомвр
и 

Протокол 

3 
Методична 
сбирка 

Обсъждане 
мотивацията на 
учениците за 
посещение на 
консултации 

Учителите на 
ЕКК 

Ноември Протокол 

4 

Състезание 
 
 
 
Работна 
среща 

Коледни състезания по 
математика 
 
 
Компютърна рисунка 
„Коледна картина“ 

Пройнова,  
Ангелова 
 
Учителите по 
ИТ 

Декемвр
и 
 
 
 
Декемвр
и 

Протокол 
 
 
 
CD 

5 
Методична 
сбирка 

Подготовка, 
провеждане и 
отчитане на 
олимпиади 

Учителите Януари Списъци 

6 
Методична 
сбирка 

Проучване и 
изработване на 
критерии за оценяване 
на проекти 

Русковска, 
Тортопова, 
 

Февруар
и 

Презентация 
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7 
Методична 
сбирка 

Запознаване с 
новостите при 
кандидатстване след 
VII клас с цел успешно 
подготовяне на 
учениците 

Трифонова Март Протокол 

8 Семинар 

Участие в семинар-
Иновативни методи в 
обучението по 
природни науки 

Златева Април 
Присъствен 
списък 

9 Изпит 
Пробни изпити за НВО 
– VII клас 

Трифонова Май Списък 

10 Кътове 

Обособяване на кътове 
по природни науки в 
сградата на 
училището. 

Учителите Ноември Табла и модели 

11  

Индивидуална работа 
с ученици за: 
-попълване на 
пропуските и 
развиване на 
уменията им за учене 
-подготовка за участие 
в олимпиади, 
конкурси,състезания 
-стимулиране и 
мотивиране за учене 
 

Учителите 
Януари 
 

Протокол 

13  

Подготовка , 
провеждане и 
отчитане на 
резултатите от 
олимпиадите 1 и 2 
кръг. 

Учителите 

по 
график 
от МОН 
 

Протокол 

14 
Мулти-
медия 

Презентации на уроци. 
Е.Калайджие
ва 
Й. Тортопова 

Април 
 

Компютърни 
презентации 

15 
Табло и 
презентаци
я 

Ден на числото π Т.Даскалова Март 
Табло/Презента
ция 

16 Филм 

Организиране на 
среща с медицинско 
лице и прожекция на 
филм свързан с 
пубертета. 

Златева 
Й. Тортопова 

Март  Филм 

17 Табла Ден на Земята Златева Април Табла 

18 Табла 
Трептене и звук – 9 
клас  

 
Калайджиев
а 

Февруар
и 

Табла 

19 
Презен 
тация 

Екипна работа по 
проект 
В V кл.и представяне 

В.Русковска Май СД 
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ПЛАН НА ЕКИП ЗА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ОБЛАСТ „ИЗКУСТВА И СПОРТ” 
 
 

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ: 
Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет на СУ „Димитър 

Матевски“ Протокол № 12 от 11.09.2018 г. 
 
II. ЦЕЛИ НА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ОБЛАСТИ: 
1. Създаване на условия за осмисляне и анализиранеот страна на учениците на 

различнипроцеси в горепосоченитедисциплини от миналото до 
съвременносттавърхукултурологичен подход. 

2. Осигуряване на условия за умствено,физическо,  нравствено и социално 
развитие на учениците. 

3. Опазване и съхраняване на материално-техническата база. 
 
III. Състав: 
Председател: Нина Янкова 
Членове: РосалинаБожкова,  
Костадин Мухчиев,  
Ваня Кънева,  
ДичкоДиков,  
КрасимирЧучев,  
Елица Русенова,  
Таня Димитрова 
 
IV. ЦЕЛИ НА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ОБЛАСТИ: 

1. Създаване на условия за осмисляне и анализиранеот страна на учениците на 
различнипроцеси в горепосоченитедисциплини от миналото до 
съвременносттавърхукултурологичен подход. 

2. Осигуряване на условия за умствено, нравствено и социално развитие на 
учениците. 

3. Опазване и съхраняване на материално-техническата база. 
 
V.       ДЕЙНОСТИТЕ НА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ОБЛАСТИ ЗА 

УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА: 
       1.  Заседание на представителите на горепосочените области:изготвяне, 
обсъждане и приемане на календарния план за учебната година. 
      2.Обсъждане на критерии за входно ниво по класове. 
      3.Обсъждане на резултати от входно ниво 
      4.Отчитане на резултати от първи учебен срок. 
      5.Отчитане на резултати от II учебен срок. 

 
1. A. ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ 

ТЪРЖЕСТВА 
1.1. Изготвяне на план-сценарий за откриване на учебната 2018/2019 

година; 
                                                                           срок: 09.09.2018 г. 
Отг. Нина Янкова,КрасимирЧучев, ,  Елица Русенова, Таня Димитрова 
1.2. Обсъждане на резултати от входнониво 
срок: м. Октомври 
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отг. Н. Янкова 
1.3. Организиране на състезания за купата на директора. 
Срок: 31.10.2018 
Отговорници: учители: ФВС 
1.4. Първи ноември — Ден на народните будители. Участие в училищни и 

общоградски мероприятия; 
Срок: 01.11.2018 г. 

Отг.: Кл. ръководители и учителите по предмети 
1. 5. Есенна изложба, основана на детското творчество по различните видове 

предмети. 
Срок: 11. 2018 

Отг.: Класните ръководители и учителите по предмети, В. 
Кънева, К. Мухчиев 

1.6. Изготвяне на план-сценарий за Коледния фестивал на художествената 
самодейност;  

 
срок: м. Декември 2018 година. 

Отг.Класните ръководители и учителите по предмети, В. Кънева, К. Мухчиев 
1.7. Отчитаненарезултатиотпървиучебенсрок. 

срок: м. Февруари 2019 
отг. Н. Янкова 

 
1.8.Изготвяне на план-сценарий за Деня на зрелостника;  

срок: 20.04.2019 г.  Отговорници: всички учители от ЕКК Изкуства 
1.9.„Ден на зрелостника — тържествено изпращане на зрелостниците от 

Випуск*2О19;  
срок: 15.05.2019 г. 

Отговорници: Класните ръководители и учителите по предметиот ЕКК Изкуства 
 

1.10. 24-май - най-българският ден. Участие в общоградско тържество;  
срок: 24.05.2019 г. 

Отговорници: Класните ръководители,Р. Божкова 
 
1.11.Отчитане на резултати от  II учебен срок. 

срок: м. Юни 2019 
отг. Н. Янкова 
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ПЛАН НА ЕКИП ЗА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
ОБЛАСТ „ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ” 

 
СЪСТАВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Кордева 
ЧЛЕНОВЕ: Тинка Цветанова,Свилена Русинова, Марина Ангелова, Биляна Петрова 
 
ОСНОВНИ СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА ЕКК: 
1.Популяризиране на целодневното обучение и  значението му в обучително-
възпитателния процес. 
2.Подобряване на резултатите от учебно възпитателната работа чрез подобряване  
на организацията на подготвителната работа и чрез повишаване квалификацията 
на учителите ЦДО. 
3.Повишаване на методическата работа. 
4.Постигане на положителни промени в личността на ученика и овладяване на 
трайни знания и умения. 
ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ: 
1.Уеднаквяване на изискванията на учителите  ЦДО с тези на класните 
ръководители за  надграждане на учебното съдържание. 
2.Създаване на трайни мотиви  за учебна дейност у учениците чрез разнообразни 
форми на надграждане на знания. 
3.Координиране обмяната на добри практики между учителите ЦДО. 
4.Прилагане на интерактивни методи в обучението и възпитанието на учениците. 
5.Мотивиране на учениците за активно участие в извънкласни дейности. 
6.Включване на повече теми от гражданското образование и възпитание на 
учениците под формата на интересни беседи и гостуващи специалисти. 
7.Участие на учителите ЦДО в квалификационната  дейност на училищно и 
извънучилищно ниво. 
8. Приобщаване на родителите към възпитателния процес, ангажирането им към 
занятия от заниманията по интереси.  
ЗАДАЧИ: 
1.Усвояването на знанията от учениците съобразно индивидуалните им 
възможности. 
2. Организиране на работни срещи за обмяна на идеи и опит. 
3. Участие в обучителни семинари и квалификационни курсове. 
ПЛАН 

№ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК СРОК 

1 
Учредяване на МО на учителите 
ЦДО. 

Учители ЦДО 
IX 
 
 

2 Приемане план на работата на ЕКК. Председател IX 

3 
Подготовка за откриване на 
учебната година. 
Работа с документация. 

Отговорници  
Д.Каишева,учители ЦДО 

 

IX 
 
 
 

4 

Участие в провеждането на 
родителските срещи. 
Запознаване на родителите с новите 
ДОС,  ДОИ 

Отговорници 
учители ЦДО 

IX 
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5 Съвместна работа по екипи. 
Биляна Петрова, учители 

ЦДО 4клас 
X 

6 
Отбелязване Деня на Народните 
будители по групи. Изложба. 

отговорниците 
Т.Кордева,Д.Каишева,Т.Тр

ъвнева, Д.Ганчева 
X 

7 Есенен празник 
                        Учители 
ЦДО 

X 

8 
Повишаване на езиковата 
грамотност на учениците.Работа с 
текст- методи,похвати,дейности. 

Учители ЦДО XI 

9 
Работа с приложения на Microsoft 
Office – Word,Excel и PowerPoint 

Учители ЦДО XI 

10 
Български празници и 
традиции.Коледа. 

Т.Тръвнева, С.Русинова, 
Г.Комисарова, 
Н.Станччева 

XII 

11 Съвместна работа по екипи. 
Марина Ангелова, учители 

ЦДО 3клас 
XII 

12 

Повишаване на ефективността на 
прилаганите усилия за привличане 
на родителската общност към 
проблемите на училището, отделните 
групи и отделния ученик. 

Учители ЦДО II 

13 
Отбелязване на годишнината от 
смъртта на В.Левски. Изложба. 
Викторина. 

Отговорници, 
М.Филипова,А.Димитрова,
Д.Ладоня,Т. Каракашева 

II 

14 
Активно участие в подготовката на 
Празника на буквите. 

Т.Цветанова III 

15 Съвместна работа по екипи. 
С.Русинова, учители ЦДО 

2 клас 
III 

16 Провеждане на спортни състезания . 
Г.Комисарова,Т.Цветанова
,П.Танева,    А. Димитрова 

IV 

      
17  

Участие в мероприятия, посветени 
на Деня на Земята. 

Отговорници IV 

18 „Зелен урок“ сред природата . 
Б.Петрова, Г. Комисарова, 

Д.Ганчева, С.Русинова 
IV 

19 Съвместна работа по екипи. 
 

Т.Цветанова,учители ЦДО 
1 клас 

V 

20 
Пленер-„Рисуваме за природата сред 
природата“-занимания, изложба. 

Отговорници, 
М.Ангелова, И.Денкова, 
Т.Тръвнева, М.Янкова 

V 

21 
Патронен празник, Ден на 
отворените врати 

Отговорници V 

22 
Отбелязване Деня на Славянската 
писменост-24май. 

Отговорници V 

23 
Активно участие в подготовката на 
приема за новата 
2019/2020уч.година. 

   М.Янкова, Т.Тръвнева, 
А.Димитрова,       
Б.Петрова, Д.Каишева 

V 
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ПЛАН НА ЕКИП ЗА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
ОБЛАСТ „КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ” 

 
 
Председатели прогимназиална и гимназиална етап – Емилия Калайджиева,  
и начален етап – Емилия Петкова 
Членове: всички класни ръководители 
 
Въведение: Дейността на Екип за ключови компетенности „класни ръководители“ е в 
посока усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на 
професионалните нагласи и ценности на преподавателите, както и формиране у 
учениците на култура за цялостна представа за света, обществото, социалните 
отношения и мястото на отделната личност като член на общността, създаване на 
умения у учениците свързани с изследователска нагласа към действителността, 
изразяваща се в любопитство и в търсене, в експериментиране на нови елементи на 
поведение в демократичното общество. 
 
А. Цели:  

• Повишаване ефективността на „Час на класа“, чрез подобряване на 
организацията на провеждането му.  

• Разгръщане на личния  интелектуален потенциал на подрастващите и  
формиране на интерес към самоусъвършенстване, осигуряване на 
професионална насоченост и подготовка за живота на базата на 
националните традиции и общочовешките хуманни ценности. 

• Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище. 
• Удовлетворяване на специфичните образователни потребности. Работа с 

ученици с емоционални и интелектуални затруднения. 
 
Б. Задачи: 

• Повишаване сигурността в системата на образованието, осигуряване на 
оптимални социално-битови, хигиенни, здравни и безопасни условия. 

• Равнопоставен достъп на всички ученици до образование и обучение; 
превенция и преодоляване на ранното напускане на училище.  

• Осигуряване на достъпна среда за деца със специални образователни 
потребности. 

• Повишаване  на ефективността на връзката: учител – ученик – родител и 
планиране на интерактивни занимания при провеждане на часовете на класа; 

• Създаване на условия за училищни изяви на учениците по всички учебни 
предмети при диференцирано обучение; 

• Обучение на подрастващото поколение за пригодност към новите обществени 
реалности и възпитание на учениците в духа на демократичните принципи и 
европейки ценности на гражданското общество; 

• Работа за повишаване мотивацията на ученика за участие в учебния процес 
чрез ангажиране в извънкласни и извънучилищни форми; 

 

24 

Наставничеството- споделяне на 
опит и въвеждане на младите колеги 
в учебно -възпитателния процес в 
ЦДО. 
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Схема за провеждане на часовете на класния ръководител: 
 
І-ва седмица: Организационни въпроси. Успех и дисциплина. Единни 
педагогически изисквания. Гражданска защита. 
ІІ-ра седмица: Социализация и гражданско образование, нравствено – етично, 
естетическо. Патриотично възпитание. 
ІІІ-та седмица: Професионално ориентиране; 
ІV-та седмица: Здравно възпитание 
 

РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЧАСА НА КЛАСА 

 
Клас 

I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI ХII 

Патриотично възпитание и 
изграждане на националното 

самочувствие 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Толерантност и интеркултурен 
диалог 

1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 

Финансова и правна грамотност, 
вкл. и "Моето първо работно място" 

       2 2 2 2 12 

Военно обучение и защита на 
родината 

        5 5   

Безопасност и движение по 
пътищата 

9 6 6 6 5 5 5 4 4 4 1 1 

Защита на населението при 
бедствия и аварии и катастрофи; 

оказване на първа помощ 
4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 

Превенция на насилието, справяне 
с гнева и с агресията; мирно 

решаване на конфликти 
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Превенция на тероризма и 
поведение при терористична 

заплаха; киберзащита 
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Кариерно ориентиране    1   1   1   

Превенция и противодействие на 
корупцията     1 1 1 2 2 2 2 2 

Електронно управление и медийна 
грамотност 

   1 1 1 1  1 1 4  

ОБЩО 20 17 17 19 22 22 23 22 28 29 21 27 

• В таблицата е посочен минималният брой часове за занимания и дейности 

по посочените тематични области. В зависимост от спецификата на класа, 
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РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЧАСА НА КЛАСА 

възрастта на учениците и конкретния контекст е възможно и комбиниране на 
теми и дейности от различни тематични области. 

• В остатъка от часове, предвидени за часа на класа, се осъществяват 
занимания и дейности, свързани с гражданското, здравното, екологичното и 
интеркултурното образование, за развитие на класа като общност, за 
ученическото самоуправление и др. 

 
В. Дейности за изпълнение на основните задачи /прогимназиална и 
гимназиална степен/: 
 
Календарен план: 
 

• Разработване на плана за дейността на ЕКК на класните ръководители 
Срок: 11.09.2018 г. 
Отг. Председател на ЕКК 

• Запознаване с училищния правилник, спазване на правилника за осигуряване 
на безопасни условия на обучение и труд. Запознаване с правата и 
отговорностите на дежурните ученици в училище. 
       Срок : 17.09.18 – 30.06.19 
                                                          Отг. :Всички учители 

• Осъществяване сътрудничество с основните социални фактори: семейство, 
културни институции, сдружения, фондации, научни звена, други институции 
и организации, имащи отношение към младите хора. 

Срок : ежемесечен 
Отг.: Кл.ръководители 

• Организиране на една “различна’” родителска среща на тема: Равнопоставен 
достъп на всички ученици за образование и развитие, преодоляване на 
ранното напускане на училището. 

Срок : 30.10.2018 
Отг.:Кл.ръководители 

• Провеждане на обучение на тема „Методика за разработка и съхраняване на 
добри практики и иновации” 

Срок: 30.03. 2018 г. 
Отговорник : Раб група нач. учители; 
Председател на ЕКК чужди езици 

• Интерактивни занимания в часовете на класа с участие на родители и техни 
препоръки за преодоляване на напрежението в комуникацията родители – 
ученици – учители. 

Срок : 30.12.2018 
Отг.:Кл.ръководители 

• Организиране на коледен базар с участието на родители и ученици. 
Срок :до 23.12.2018 
Отг.:Кл.ръководители 

 Подготовка и участие на учениците при провеждане на олимпиади, 
състезания и инициативи от Националния календар за състезания за 
извънкласните и извънучилищни форми и Нац. Спортен календар. 

Срок : По график от Нац. Календар на 
МОН 
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Дейности за изпълнение на основните задачи  
 

 Приемане на план за дейността на МО за настоящата учебна година 
       Срок: 05.09.2018 
       Отг. Председател на ЕКК 

 Запознаване с правата и задълженията на учениците в училище и с 
промените в Правилника за вътрешния ред. 

       Срок: 21.09.2018 
       Отг. Кл. Ръководители 

 Изготвяне и съблюдаване графика за дежурство в междучасията на учители и 
ученици.           
        Срок: 30.09.2018 

 Постоянна връзка учител-ученик -родител с цел информираност, 
организиране на образователния процес, редовно посещение на учебните 
занятия. 

       Срок: 17.09.18 – 30.06.19 
       Отг. Кл. ръководители 

 Поддържане на тясна връзка и взаимодействие между педагогически 
съветник и учители за прилагане на утвърдената процедура при случая на 
отстраняване на ученик от час. 

       Срок: 17.09.18 – 30.06.19 
       Отг. педагог. съветник 
       учители 

 Работа по специфичните особености на отделните възрастови групи. 
       Срок: 17.09.18 – 30.06.19 
       Отг. педагог. съветник 

 Дейности за сътрудничество с родителите - изготвяне на писмена 
информация до родители на ученици /при необходимост/ относно 
информиране за поведение, успеваемост, текущи затруднения на ученика. 

       Срок: 17.09.18 – 30.06.19 
       Отг. Кл. ръководители  

        учители 
 Организиране на посещения на изложби, концерти, кина, театрални 

постановки. 
       Срок: 17.09.18 – 30.06.19 
       Отг. Кл. ръководители  

    
Вътрешноучилищна квалификация 

 Съвместна работа в полуинтернатна група - работни срещи, взаимодействие 
между класен ръководител и учител ЦДО. 

Срок: м. Ноември2018,  
м. февруари 2019 

 Работа със задължителна училищна документация - семинар 
        Срок: м. декември 2018 

 Обсъждане на изисквания за провеждане на НВО в 4 и 7 клас - работна 
среща. 

        Срок: м. април 2019 
 Оказване на методическа и педагогическа помощ на млади учители - работни 

срещи. 
Срок: м. октомври2018 - м. 
февруари 2019 

 Отчет на педагогическата работа през учебната 2018/19 - заседание 
        Срок: м. юли 
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ТРЕТИ РАЗДЕЛ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ 
 

 
Взаимодействие с родители. Родителски срещи 
 

 Родителски срещи за първокласниците-формиране на паралелките и 
организационни въпроси. 

Срок: 04.09.2018г. 
 Организационна: 

           - избор на родителски активи  (3-ма родители); 
           - избор на представител за Училищното настоятелство; 
           - запознаване: 

• с извадка от Правилника за вътрешния ред  на училището; 
• с извадка от Правилника  за  осигуряване  на  безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд; 
• с учебния план на паралелката; 
• с условията при които учениците имат право да получават стипендии; 
• информация за графика на приемното време на учителите в училището;  
• информация за графика за провеждане на класните и контролните 

работи през първия срок. 
• текущи въпроси. 

  Срок: 19-20.09.2018г 
 Отчитане резултатите от първия учебен срок. Информация за графика за 

провеждане на класните и контролните работи през втория срок 
 

  Срок:06 - 09.02.2019г. 
 

Паралелкови родителски срещи: 
 

1. Успех и поведение, успешно приключване на първия учебен срок. 
               Срок: февруари 2019 

Организират класните ръководители 
2. Успех и поведение, успешно приключване на учебната година I-IV клас 
              - кариерно ориентиране; 
              - индивидуална работа с родителите на изоставащите ученици. 

  Срок: 19-20.04.2019г. 
Организират класните ръководители 

3.Успешно приключване на учебната година за VII, VІІІ, Х и ХІ клас. 
Срок: 30.06.2019г. 

Организират класните ръководители 
4. Тематични родителски срещи относно взаимоотношения между учениците в 
паралелката, преодоляване и избягване на конфликтни ситуации, съдействие от 
възрастни, споделяне на практики. 

  Срок:06 - 09.02.2019г. 
  Срок: 19-20.04.2019г. 

 
            Забележка: Ще се провеждат и извънредни родителски срещи за отделни 
паралелки при необходимост и по искане на класните ръководители. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С РОДИТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ 
 

 
Училището осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на 

децата и учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите. 
 Политиката на СУ „Димитър Матевски” е основана на разбирането, че главна 
ценност в образователната система е ученикът и всяка идея за развитие на 
училищното образование се осмисля през призмата на тази ценност. Интересите на 
останалите участници в образователния процес следва да се подчиняват на основната 
цел – осигуряване на равен достъп и качествено образование за нашите деца.  

Педагогическата колегия периодично и своевременно ще предоставя 
информация и ще предприема действия: 

• за успеха и личностното развитие на учениците в образователно-възпитателния 
процес;  

• за спазването на училищната дисциплина;  
• за  изградените или липсващи умения на децата да общуват с връстници и 

учители;  
• за интегрирането им в училищната среда; 
• за посещаемостта на учебните часове от учениците; 
• за отсъствията на ученика от учебни часове,  
• при стартиране на процедура за налагане на наказание; 
• ще консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна 

работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за 
възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от 
специалист, когато това се налага; 

• ще изпраща SMS през Интернет от класния ръководител при всяко отсъствие 
на ученика за уточняване на причините. 

• ще организира  съвместни мероприятия с родителите   
Училището предоставя възможност и ще оказва необходимото 

съдействие на родителите в следните направления:  
• Реализиране на контакт и срещи с класния ръководител и преподавателите по 

предмети в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни 
време; 

• Участие на родителите в родителските срещи; 
• Родителите да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на 

училището; 
• Родителите да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, 

когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им; 
• Родителите да участват в училищното настоятелство; 
• Родителите да участват в училищния съвет; 
• Родителите да бъдат консултирани от специалист по въпроси, свързани с 

възпитанието на децата и учениците, когато това се налага  
• Родителите да осигуряват посещаемостта на ученика в училище; 
• Родителите да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с 

правилника за дейността на училището при записване на детето или ученика; 
• Родителите да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и 

бъдат поканени от класния ръководител или директора; 
• Родителите съвместно с педагозите да търсят, да намират и прилагат в стила 

си на взаимодействие нови и изграждащи добър микроклимат на общуване 
форми; 

• Родителите имат право да участват в процедурата по налагане на наказание, 
да присъстват при изслушване на ученика и да изразят мнение. 
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II. Цели 
    1. Изграждане на доверие и подобряване на партньорството между училището и 
семейството 
    2. Подобряване на микроклимата в класовете и между класовете 
    3. Привличане на родителите като съмишленици в обучението и възпитанието на 
ученика и синхронизиране на основни семейни и училищни ценности. 
 
III.Задачи 
    1.Привличане на родителите като съмишленици и участници в училищните 
инициативи 
    2.Подобряване на комуникацията ученици – учители – родители 
    3. Развиване на екипостта във взаимоотношенията с родителите  
 
IV. Дейности 
• Своевременно и прецизно информиране на родителите за успеха и развитието на 

детето им в образователно-възпитателния процес./писмено и в личен контакт/ 
                                                                               Срок: 17.09.20178– 30.06.2019 

                                                                               Отг. Класни ръководители 
• Запознаване и обратна информация до родителите за нивото на умения на децата 

за общуване с връстници и учителите 
                                                                               Срок: 17.09.2018 – 30.06.2019 

                                                                               Отг. Класни ръководители 
 Незабавно информиране /в рамките на деня/ на родителите за отсъствията на 

ученика от учебни часове 
                                                                               Срок: 17.09.2018 – 30.06.2019 

                                                                               Отг. Класни ръководители 
 Консултиране на родителите за възможностите за оказване на педагогическа 

и психологическа подкрепа, когато това се налага 
                                                       Срок: 17.09.2018 – 30.06.2019 

                                                                Отг. Мандевски 
 Развиване на взаимоотношения с родителите и общите нагласи за 

конструктивно решаване на проблемни ситуации чрез използване на 
подходяща комуникативна стратегия и/или медиация. 

                                                       Срок: 17.09.2018 – 30.06.2019 
                                                           Отг. учители, Мандевски 

 Стриктно спазване на процедурата за налагане на наказание- информиране на 
родителите при стартирането й и за правата им в нея. 

                                                              Срок: 17.09.2018 – 30.06.2019 
                                                              Отг. Класни ръководители 

 Запознаване на родителите със спазването на изискванията за училищна 
дисциплина и правила в училище 

                                                              Срок: 17.09.2018 – 30.06.2019 
                                                              Отг. Класни ръководители 

 Осъществяване на  срещи с класния ръководител и преподавателите по 
предмети /консултации/ 

                                                              Срок: 17.09.2018 – 30.06.2019 
                                                              Отг. Класни ръководители 

 Оказване на съдействие на родителите на учениците при запознаване на 
учебния  план и с правилника за дейността на училището  

                                                              Срок: 17.09.2018 – 30.06.2019 
                                                              Отг. Класни ръководители 
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 Оказване на подкрепа и съдействие при изразяване на мнение и предложения 
за развитие на училището от страна на родителите 

                                                              Срок: 17.09.2018 – 30.06.2019 
                                                              Отг. Класни ръководители 

 Оказване на подкрепа и съдействие на родителите при осигуряване на 
присъствието на учениците в училище 

                                                              Срок: 17.09.2018 – 30.06.2019 
                                                              Отг. Класни ръководители 

 Консултиране на родителите по въпроси, свързани с обучението и възпитанието 
на децата им.  

                                                              Срок: 17.09.2018 – 30.06.2019 
                                                               Отг. Класни ръководители , 

Мандевски 
 Оказване на подкрепа съдействие на родителя да изрази мнение при налагане 

на наказание на ученик  
                                                              Срок: 17.09.2018 – 30.06.2019 

                                                              Отг. Класни ръководители 
 Своевременно информиране на родителите за организираните родителски 

срещи, с оглед осигуряване на присъствието им  
                                                              Срок: 17.09.2018 – 30.06.2019 

                                                              Отг. Класни ръководители 
 Всеки класен ръководител да планира и осъществи поне една обща инициатива 

с родителите през учебната година 
Срок: 17.09.2018– 30.06.2019 

                                                              Отг. Класни ръководители 
 
 
 

ПРОЕКТ: „ЗАЕДНО НА УЧИЛИЩЕ“ 
 

Модул „Добри практики за взаимодействие на 
образователните институции с родителите“ 

по Национална програма „Заедно за всяко дете“ – 2018 г. 
 
 

 
Ръководен екип: 
Светослав Ватев Ръководител на проекта 
Венета Русковска Координатор на проекта 
Стефан Мандевски Други дейности 

 
Нашата дейност ще се насочи към: 
   1. прилагане на процедурата за отпускане на семейни и други помощи в натура 
спрямо индивидуалните потребности на учениците,  
   2. при необходимост подобряване на координацията при налагане на санкции 
спрямо родителите, настойниците/попечителите или лицата, които полагат грижи за 
детето, при неизпълнение на задълженията им по Закона за закрила на детето и 
Закона за предучилищното и училищното образованиe; 
    5. взаимодействие с институциите за проследяване при пътуване и миграция на 
упражняването на правото на децата на задължително образование при 
заминаването им в чужбина; 
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   6. обмен на информация и контрол по издадените здравни бележки за извиняване 
на отсъствия по уважителни причини на децата и учениците; 
   7. Оптимизиране на взаимодействието с родителите на нашите ученици при: 
 - Подобряване на взаимодействието  между училището и родителите . 
 - Изграждане на доверие  между училището и семейството. 
 - Изграждане на   позитивна нагласа на родителите  към училището. 
  - Реализиране на добри практики и съвременни форми за извънкласна дейност, 
като при подготовката и осъществяването им се включват и родителите. 
 Предвиждаме дейностите да се извършват в сградния фонд на училището и 
при максимално използване на наличното оборудване и дидактически средства. 
 
2. Основни цели:  

За осъществяване на взаимодействие на училището с родителите ще работим 
с убеждението, че в основата на взаимодействието между семейството  и училището 
трябва да  лежат  принципите на взаимното доверие и уважение, поддръжка и 
помощ, търпение и търпимост един към друг. 
Нашите цели: 
1. Подобряване на взаимодействието  между училището и родителите; 
2. Изграждане на доверие  между училището и семейството; 
3. Изграждане на   позитивна нагласа на родителите  към училището; 
4. Реализиране на добри практики и съвременни форми за извънкласна дейност, 
като при подготовката и осъществяването им се включват и родителите, 
ще насочим усилия към: 
4.1. Привличане на родителите като съмишленици и участници в училищните 
инициативи. 
4.2. Подобряване на общуването и комуникацията ученици – родители – учители. 
4.3. Подобряване и надграждане на уменията за работа в екип. 
4.4. Подобряване на микроклимата в класовете и между класовете. 
4.5. Използване на съвременни и актуални технологии в информационна среда. 

Стриктно ще се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните 
данни, приложим и при обмена на данни между образователните институции. 
 
 
3. Очаквани резултати: 
Въвличане на  родителите в образователно - възпитателния процес при провеждане 
на:  

- дни на отворените врати, 
- открити уроци и извънкласни мероприятия; 
- помощ в организацията и провеждането на извънкласни дейности, 
- развитие на  материално-техническата база на училището. 

Приобщаване на  родителите в управлението на образователно-възпитателния 
процес:  

- участие на родителите в работата на училищния обществен съвет; 
-участие на родителите в работата на  родителските активи по паралелки. 

Издигане авторитета на училището в района, за да стане по-търсено при записване 
на ученици в етапите на обучение. 
Класните ръководители ще: 
    - повишат знания и усъвършенстват умения за прилагане на ефективни стилове и 
стратегии при общуване с родители и други заинтересовани страни; 
        - усъвършенстват умения за привличане на родителите за постигане на 
образователните цели с оглед увеличаване възможностите за положително 
въздействие върху учениците и за утвърждаване авторитета на училището  
    - участват в създаването и реализацията на система за сътрудничество с 
родителите. 
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4. Дейности: 
Дейност 1. Реализиране на връзки между училището и семейството 
Индивидуални 
• поканване в училище 
• индивидуални педагогически консултации 
• кореспонденция 
Групови 
• тематични консултации 
• мероприятия на класа 
• празници 
Колективни 
• Родителски срещи на класа 
• Общоучилищни родителски срещи 
• Дни на отворените врати 
• Събития свързани с историята на училището 
• Общоучилищни тържества през учебната година 
Дейност 2. Психолого-педагогическо просвещение на родителите 
Планиране и прилагане на мерки за: 
1. Идентифициране на проблемите в отношенията училище-родители. 
2. Повишаване психолого-педагогическата и правната грамотност на родителите: 
- права и задължения на родителите съгласно нормативната уредба; 
- процедура за налагане на санкции на учениците; 
- процедура за прилагане на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие 
на учениците; 
- процедура за подаване на жалби и сигнали; 
- условия за получаване на стипендии; 
- родителите, като „учители“ на своите деца; 
- провеждане на НВО и ДЗИ. 
3. Работа с родители на проблемни ученици: 
- организиране на работни срещи между родители, педагогически съветник и класен 
ръководител за обсъждане на проблемите и предприемане на ефективни действия за 
преодоляване на проблема; 
- възрастовите кризи, корените на агресията и начини за справяне; 
- родителят в помощ на училището за мотиваране на учениците за учене; 
- пътища за откриване на доброто и на творческия потенциал у всеки ученик, които 
са като превенция срещу негативните прояви. 
4. Работа с „трудни“ родители: 
- срещи и дискусии: кой е успешен родител; какво искам детето ми да получи от 
училище; как да учим с децата си; 
- изготвяне на съвети за родителя; 
- работа с родители, които не приемат, че децата им имат обучителни и 
поведенчески проблеми и отказват помощ. Механизъм за въздействие и 
взаимодействие . 
5. Дейности за повишаве на доверието между училището и родителската общност: 
- повишаване информираността на родителите за ставащото в училище чрез 
информационно табло, страница на сайта на училището; 
- връзка с родителите чрез електронните форми за комуникация; 
- проучване мнението на родителите по важни въпроси за училищната общност чрез 
анкети, родителски срещи и индивидуални разговори; 
- модели на позитивен диалог между родители и училище. 
Дейност.3. Привличане на родителите в  образователно -възпитателния процес 
(Родителите като партньори на училището в образователно- възпитателния процес) 
1. Активно включване на родителите в превенция на подрастващите от опасностите 
в интернет, наркотици; 
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2. Ден на отворените врати. Как протича един учебен ден. 
3. Родителите в помощ на училището: 
- включване в проекти заедно с децата за подобряване на материалната база на 
училището като: озеленяване на дворна площадка, интериорна украса и други; 
- подготовка за първия учебен ден; 
- събиране на хартия за вторични суровини и други инициативи. 
4.Участие в подготовката и реализирането на различни училищни изяви: 
- спортни празници; 
- патронен празник на училището; 
- Ден на науките; 
- Ден на книгата; 
- Маратон на четенето; 
- участие на родителите в учебни екскурзии; 
- участие в подготовката на урочната дейност според възможностите и професията 
на родителя; 
- присъствие на родителите на открити уроци; 
- участие на родителите в представителни изяви по проекти, по които работи 
училището. 
5. Дейности за преодоляване на предразсъдъците и за формиране на толерантно 
отношение към другите : 
- честване на традицинни празници; 
- фолклорни фестивали, изложби. 
6. Клуб на родителя - работа по интереси, споделяне на проблеми и опит: 
- приложни изкуства; 
- клуб на любителите на книгата; 
- занимателни игри с децата и учениците; 
- здравословен живот; 
Дейност 4.Участие на родителите в управлението на  образователно -възпитателния 
процес 
1. Договореност между училището и семейството с формиране на конкретни роли и 
отговорности – права и задължения на страните. 
2. Участие на родителите в управлението на  образователно -възпитателния процес 
чрез ефективна работа на родителския съвет на класа и на училищното 
настоятелство. 
3. Подкрепяне на родителски инициативи за по-ефективен  образователно -
възпитателен процес. 

 
Конкретни дейности: 
А.Начален етап, преподаващи учители: 

№ Учител 
Дейност с 
родители 

Дата на 
провеждане 

Дейност с 
ученици 

Дата на 
провеждане 

1 
Мария 
Георгиева 
Бончева 

Ден на приказките 
с баба и дядо 

10.4.2019 г.  

Обмен на 
ученията за 
четене между 
класовете от 
първи клас 

09.04.2019 
г. 

2 
Наташа 
Любенова 
Паунова 

Ден на приказките 
с баба и дядо 

10.4.2019 г.  

Обмен на 
ученията за 
четене между 
класовете от 
първи клас 

09.04.2019 
г. 
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3 
Росица Цанева 
Ситева 

Ден на приказките 
с баба и дядо 

10.4.2019 г.  

Обмен на 
ученията за 
четене между 
класовете от 
първи клас 

09.04.2019 
г. 

4 
Румяна 
Ангелова 
Николова 

Ден на приказките 
с баба и дядо 

10.4.2019 г.  

Обмен на 
ученията за 
четене между 
класовете от 
първи клас 

09.04.2019 
г. 

5 

Ивелина 
Стоянова 
Станчева-
Къчова 

Ден на приказките 
с баба и дядо 

10.4.2019 г.  

Обмен на 
ученията за 
четене между 
класовете от 
първи клас 

09.04.2019 
г. 

6 
Таня Стоянова 
Еленкова 

Ден на приказките 
с баба и дядо 

10.4.2019 г.  

Обмен на 
ученията за 
четене между 
класовете от 
първи клас 

09.04.2019 
г. 

7 
Валентина 
Василева 
Търева 

Отбелязване Денят 
на християнското 
семейство с 
родители 

21.11.2019 
г. 

Театър "Чар" 
17.10.2019 

г. 

8 
Невена 
Йорданова 
Петрова 

Отбелязване Денят 
на християнското 
семейство с 
родители 

21.11.2019 
г. 

Театър "Чар" 
17.10.2019 

г. 

9 
Елеонора 
Василева 
Бочукова 

Отбелязване Денят 
на християнското 
семейство с 
родители 

21.11.2019 
г. 

Театър "Чар" 
17.10.2019 

г. 

10 
Боянка 
Кирилова 
Неделчева 

Отбелязване Денят 
на християнското 
семейство с 
родители 

21.11.2019 
г. 

Театър "Чар" 
17.10.2019 

г. 

11 
Мима Василева 
Кръстинска-
Здравкова 

Отбелязване Денят 
на християнското 
семейство с 
родители 

21.11.2019 
г. 

Театър "Чар" 
17.10.2019 

г. 

12 
Димитър 
Петров 
Байкушев 

Посещение на 
музей/театър 

07.12.2018 
г. 

Ден на 
творчеството 

20.03.2019 
г. 

13 
Иванка 
Величкова 
Тодева 

Спорт сред 
природата 

19.04.2019 
г. 

Ден на 
творчеството 

21.03.2019 
г. 

14 
Емилия 
Иванова 
Петкова 

Спорт сред 
природата 

19.04.2019 
г. 

Ден на 
творчеството 

22.03.2019 
г. 

15 
Виолета 
Петкова Пенева 

Посещение на 
музей/театър 

13.12.2018 
г. 

Ден на 
творчеството 

19.03.2019 
г. 
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16 
Василка 
Костадинова 
Гайдаджиева 

Посещение на 
музей/театър 

15.12.2018 
г. 

Ден на 
творчеството 

18.03.2019 
г. 

17 
Теменужка 
Красимирова 
Славова 

Отбелязване Денят 
на християнското 
семейство с 
родители 

21.11.2019 
г. 

Театър "Чар" 
17.10.2019 
г. 

18 
Доля Стоилова 
Александрова 

Отбелязване Денят 
на християнското 
семейство с 
родители 

21.11.2019 
г. 

Отбелязване 
Денят на 

християнското 
семейство с 

родители 

21.11.2019 
г. 

19 
Цветан Любенов 
Райчев 

Отбелязване Денят 
на християнското 
семейство с 
родители 

21.11.2019 
г. 

Театър "Чар" 
17.10.2019 
г. 

20 
Мариана 
Славова 
Петришка 

Отбелязване Денят 
на християнското 
семейство с 
родители 

21.11.2019 
г. 

Театър "Чар" 
17.10.2019 
г. 

21 
Васка Винкова 
Петракова 

Отбелязване Денят 
на християнското 
семейство с 
родители 

21.11.2019 
г. 

Театър "Чар" 
17.10.2019 
г. 

22 
Елена Петрова 
Раевска 

Отбелязване Денят 
на християнското 
семейство с 
родители 

21.11.2019 
г. 

Театър "Чар" 
17.10.2019 
г. 

 
Б.Начален етап, учители ЦДО: 

№ Учител 
Дейност с 
родители 

Дата на 
провеждане 

Дейност с 
ученици 

Дата на 
провеждане 

1 
Даниела Петева 
Ладоня 

Арт ателие 
 15.03.2019 
г. 

Ден на таланта       17.05. 

2 
Марийка Николова 
Филипова 

Арт ателие 
   
15.03.2019 
г. 

Ден на таланта       17.05. 

3 
Тинка Цветанова 
Кирилова-Грозева 

Арт ателие 
  
15.03.2019 
г. 

Ден на таланта        17.05. 

4 
Диана Колева 
Ганчева 

Арт ателие 
   
15.03.2019 
г. 

Ден на таланта       17.05. 

5 
Тодорка Андонова 
Андонова-Илиева 

Арт ателие 
    
15.03.2019 
г. 

Ден на таланта        17.05. 

6 
Гергана Маринова 
Комисарова 

Арт ателие 
   
15.03.2019 
г. 

Ден на таланта        17.05. 
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7 
Ивелина Георгиева 
Денкова 

   Какъв искам 
да стана? 

   
15.03.2019 
г. 

Пикник сред  
природата. 

  17.05. 

8 
Теодора Петрова 
Кордева 

Какъв искам да 
стана? 

   
15.03.2019 
г. 

Пикник сред  
природата. 

  17.05. 

9 
Свилена Антонова 
Русинова 

Какъв искам да 
стана? 

   
15.03.2019 
г. 

Пикник сред  
природата. 

  17.05. 

10 
Таня Васкова 
Фиданова-
Каракашева 

Какъв искам да 
стана? 

   
15.03.2019 
г. 

Пикник сред  
природата. 

  17.05. 

11 
Марина Ангелова 
Ангелова 

Изработване на 
енциклопедичен 
речник. 

   
19.04.2019 
г 

Изработване на 
енциклопедичен 
речник. 

    07.05. 

12 
Пенка Танева 
Танева 

 Великденска 
работилница. 

    24.04.19 
г. 

Посещение на 
природонаучен 
музей. 

    29.03. 

13 
Пепа Христова 
Бурова 

 Великденска 
работилница. 

     24.04.19 
г. 

Посещение на 
природонаучен 
музей. 

     29.03. 

14 
Николина 
Огнянова 
Станчева 

 Великденска 
работилница. 

     24.04.19 
г. 

Посещение на 
природонаучен 
музей. 

     29.03. 

15 
Мариана Панчева 
Янкова 

Посещение на 
кино. 

    02.05.19 
г. 

Зелен час 
(Здравословно 
хранене сред 
природата) 

     28.05. 

16 
Татяна Иванова 
Тръвнева 

Посещение на 
кино. 

     02.05.19 
г. 

Зелен час 
(Здравословно 
хранене сред 
природата) 

       28.05.  

17 
Антония 
Владимирова 
Димитрова 

Посещение на 
кино. 

     02.05.19 
г. 

Зелен час 
(Здравословно 
хранене сред 
природата) 

       28.05. 

18 
Биляна Бонева 
Петрова 

Посещение на 
кино. 

      
02.05.19 г. 

Зелен час 
(Здравословно 
хранене сред 
природата) 

      28.05. 

19 
Ваня Кръстева 
Белева 

Среща с 
родителите, 
свързана с 
приобщаването 
им към 
проблемите в 
училище. 

    
15.03.2019 
г. 

Ден на 
творчеството. 

      08.05. 

20 
Радосвета Паунова 
Петкова 

Среща с 
родителите, 
свързана с 
приобщаването 
им към 

    
15.03.2019 
г. 

Ден на 
творчеството. 

      08.05. 
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проблемите в 
училище. 

21 
Диана Христова 
Грозева 

Среща с 
родителите, 
свързана с 
приобщаването 
им към 
проблемите в 
училище. 

    
15.03.2019 
г. 

Ден на 
творчеството. 

      08.05. 

22 
Диана Митева 
Каишева 

Посещение на 
кино. 

    02.05.19 
г. 

Зелен час 
(Здравословно 
хранене сред 
природата) 

  

 
В. Прогимназиален и гимназиален етап, преподаващи учители: 

№ Учител 
Дейност с 
родители 

Дата на 
провеждане 

Дейност с 
ученици 

Дата на 
провеждане 

1 
Здравко 
Димитров 
Кацаров 

здравна беседа 5.11.2018 
състезание по 
правопис 

11.2.2019 

2 
Галя Иванова 
Янева 

посещение в 
стария град 

24.4.2019 
литературна 
беседа 

31.10.2019г. 

3 
Женя Недева 
Демирева-
Везирян 

посещение на 
театър 

ное.18 
посещение на 
театър 

ноември 

4 
Елена 
Стоянова 
Стайнова 

здравна беседа 5.11.2018 
състезание по 
правопис 

фев.19 

5 
Йоана 
Иванова 
Големинова 

подготовка за 
организиране 
на коледно 
тържество 

декември.2018г. 
посещение на 
театър 

23.11.18г 

6 
Бойка 
Александрова 
Александрова 

помощ при 
подготовка на 
годишно 
тържество 

май,2019г 
четене на 
приказки пред 
по-малките 

декември 

7 
Снежа 
Руменова 
Силкова 

помощ при 
подготовка на 
годишно 
тържество 

22.май.19 
четене на 
приказки пред 
по-малките 

март 

8 
Николина 
Василева 
Георгиева 

засаждане на 
дръвчета 

22.апр 

представяне на 
проекти- 
спортен 
празник 

31.окт 

9 
Веселина 
Димова 
Рангелова 

помощ за 
реализиране на 
театрална 
постановка 

декември.2018г. 
представяне на 
мини- 
постановка 

декември 
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10 
Атанаска 
Иванова 
Налбантова 

съдействие за 
прочитане на 
приказки 

1-20. декември 
четене на 
приказки пред 
по-малките 

декември 

11 
Катя 
Александрова 
Илиева 

подготовка за 
организиране 
на коледно 
тържество 

декември.2018г. 
посещение на 
театър 

23.11.18г 

12 
Тодорка 
Тодорова 

помощ за 
организиране 
на коледен 
празник 

декември.2018г. 

съвместно с 8 
клас 
организиране 
на коледно 
тържество за за 
ученици от 4 
клас 

декември 

13 
Елена 
Бижева 

здравна беседа октомври 
посещение на 
театър 

ноември 

14 
Магдалена 
Соколова 

екскурзоводска 
беседа в 
Старинен 
Пловдив 

24.4.2019 
посещение на 
музей 

ноември 

15 Емилия 
Калайджиева 

Изработване на 
колед- 
ни сувенири 

18.12.18 Ден на Земята 
– изготвяне на 
диплянки 

22.04.19 

16 Николина 
Трифонова 

Ден на 
християнското 
семейство 

21.11.18 Посещение на 
природонаучен 
музей 

22.04.19 

17 Галина 
Златева 

Беседа на 
тема“Насилието 
в училище“ – 
среща с 
представител 
на полицията 

17.12.19 Ден на Земята 
- презентация 

22.04.19 

18 Таня 
Даскалова 

Провеждане на 
среща с 
родители за 
мотивиране на 
учениците за 
посещение на 
часовете и 
консултации 

20.09.18 Ден на числото 
Пи 

14.03.19 

19 Донка 
Ангелова 

Кулинарна 
изложба по 
случай деня на 
християнското 
семейство 

21.11.2018 Коледно 
тържество 

19.12.18 

20 Динка 
Пройнова 

Кулинарна 
изложба по 
случай деня на 
християнското 
семейство 

21.11.2018 Коледно 
тържество 

19.12.18 
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21 
Нина 
Георгиева 
Янкова 

Наблюдение на 
театрална 
постановка-
4клас,посветена 
на Коледа 

20.12.2018 

Изработване на 
музикално-
театрална 
пиеса с 4 клас 

20.12.2018 

22 
Костадин 
Иванов 
Мухчиев 

Наблюдение на 
пленер на 
ученици-5 д 

22.4.2019 
Пленер в двора 
на училището-5 
д 

22.4.2019 

23 
Ваня 
Йорданова 
Кънева 

Наблюдаване на 
творчески 
процес на 
ученици - 6 г. 

22.4.2019 
Изработване на 
картички за 
Деня на земята. 

22.4.2019 

24 
Красимир 
Стойков 
Чучев 

Участие на 
родители и 
ученици в 
състезателни 
игри - 10 а 

22.4.2019 
Състезателни 
игри- 10 а. 

22.4.2019 

25 
Таня 
Здравкова 
Димитрова 

Участие на 
родители и 
ученици в 
състезателни 
игри - 6 а. 

22.4.2019 
Състезателни 
игри- 6 а. 

22.4.2019 

26 
Елица 
Цанкова 
Русенова 

Участие на 
родители и 
ученици в 
състезателни 
игри - 5 г. 

22.4.2019 
Състезателни 
игри- 5 г. 

22.4.2019 

27 
Росалина 
Славова 
Божкова 

Наблюдение на 
народни танци 
от родители за 
Деня на Земята 
- 1а. 

22.4.2019 

Народни танци 
с деца от 1а- 
кабинет по 
хореография. 

22.4.2019 

28 
Дичко 
Симеонов 
Диков 

Наблюдение на 
народни танци 
от родители за 
Деня на Земята 
- 1а. 

22.4.2019 

Народни танци 
с деца от 1а- 
кабинет по 
хореография. 

22.4.2019 
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ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ 
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТ 

 
П Л А Н 

НА КОМИСИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ  
ОБЯВЕНИ ОТ РАЗЛИЧНИ ИНСТИТУЦИИ И ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА 

ВЪТРЕШНО-УЧИЛИЩНИ ПРОЕКТИ 
 

Състав на комисията: 
Председател: Светослав Ватев – заместник директор по учебната дейност и 

координатор за развитието и подготовката на всички училищни проекти за участие 
пред външни институции, 

И членове:  
1. Анелия Младенова – учител по специални профилиращи предмети,  
2. Женя Демирева – старши учител по български език и литература.  

 
Основна цел: 
Участието на СУ “Димитър Матевски” във всички възможни и достъпни за 

членовете на педагогическата колегия участия в проекти и конкурси, които ще 
спомогнат за издигане престижа и възможностите на училището. 

      
Основни задачи:  

1. да издирва и информира училищното ръководство, педагогическата колегия и 
учениците, за всички възможни проекти и конкурси в които могат да участват 
представители на училището; 

2. да информира за сроковете и условията за кандидатстване в различните 
проекти и конкурси;  

3. да съдейства при подготовката на формулярите за кандидатстване с 
консултации и реализация;  

4. да даде мнение пред училищното ръководство за степента на съответствие на 
всеки отделен проект или конкурс с целите и приоритетите на училището;  

5. да подпомага подготовката на набора документация за участие; 
6. да участва в самата реализация, при активното съдействие на колегия и 

родители; 
7. да развива материалната база на училището, интериор и екстериор; 
8. да подпомага всички вътрешно-училищни проекти. 

 
Комисията ще извършва и следното: 

1. Ще набира и подава информация за поддържане на училищната страница в 
Интернет; 

2. Ще информира колегията и учениците за предстоящи събития и специализирани 
проекти; 

3. Издирва и съдейства на заинтересовани български организации за включване в 
съвместни проекти, и намиране подходящи партньори в страната и в Европа; 

4. Ще повишава равнището на осведоменост на училищното общество по текущи 
конкурси; 

5. Съдейства на Екипа за ключови компетентности  област „Природо-математически 
цикъл и информационни технологии” за организиране информационни дни, по 
теми, свързани с развитието на информационното общество в СУ “Димитър 
Матевски”. 
 
Конкретни действия: 
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А. Активно участие на училищното общество в следните национални програми:  

1. НП " Информационни и комуникационни технологии ИКТ В УЧИЛИЩЕ” 
Интернет свързаност  
2. НП „УЧИЛИЩЕТО ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ” чрез модул „Подкрепа на 
целодневното обучение на учениците от начален етап”  
3. НП „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЕ” Мярка "Без свободен час" - Заместване 
на отсъстващи учители в училището.  
4. Участие в Национална програма „Заедно за всяко дете“ чрез Модул „Добри 
практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“ при 
одобрение от МОН. 
5. Утвърждаване на училището като иновативно. 

 
Б. Участие в 

1. Подпомагане на физическото възпитание и спорта на учениците по реда на 
ПМС №129/11.07.2000 г. 

2. Проект „Студентски практики” чрез предоставяне възможност на студенти от ПУ 
»Паисий Хиленски» да провеждат учебна практика в училището.  

3. Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), включително млечно-
кисели продукти на всеки ученик в I - IV клас. 

4. Реализиране на системата за национално стандартизирано външно 
оценяване в ІV и VІІ клас и държавни зрелостни изпити. 

5. Реализиране Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по 
природни науки“. 

6. Модул „Осигуряване на ученически шкафчета“ за учениците от 3 и 4 клас. 
 
В. Вътрешно-училищни проекти: 

1. Проект „Училище за утрешния ден“ чрез: 
- Поддържане на безжичната инфраструктура (тип Wi-Fi свързаност) на територията 
на училището. 
- Постоянно поддържане на компютърните зали в училището  с оглед все по-активното 
навлизане на технологии в учебния процес.  
- Постоянно поддържане и подмяна при нужда на компютрите в кабинетите и 
класните стаи. 
- Поддържане на училищен сървър, с цел осигуряване на ефективна ИКТ среда за 
съхраняване и използване на електронно съдържание. 
- Въвеждане на иновативни технологии в образованието реализирано в училището. 
Целта е да се премине постепенно към най-нов операционен и офис софтуер.   
- Активно използване на видеозалата в училището.  
- Обучение на всички колеги за работа с интерактивна дъска. 
- Въвеждане на иновативни технологии в образованието реализирано в училището 
(интерактивни дъски, специализирано ИТ оборудване по предмети - музика, 
технологии природни науки и чужди езици). 
- обучение на колегията за използване на Google диск и Google docs. 
- включване в проекта „Училище в облака“ на Община Пловдив  
2. Проект „Поддържане  на училищния сайт”. Този проект продължава през тази 
учебна година. 
3. Проект „Връзки с родителите“ чрез използване на облачните технологии през 
Интернет от класния ръководител при всяко отсъствие на ученика за уточняване на 
причините. 
4.Проект ”Ускорено навлизане на информационните технологии в 
образователния процес реализиран в училището”, насочен към учениците и 
учителите в училището.  



82

 

 

- въвеждане на офис 2016 на компютрите предоставени на учителите се предоставиха 
повече възможности за реализиране идеите на колегите и учениците за използване на 
ИКТ в образованието.  
5. Проект “Защита на училищната мрежа от вируси и хакерски атаки”-
използване Microsoft Security Essentials за защита от вируси, шпиониращ софтуер и 
друг опасен софтуер (приложението предоставя защита в реално време на 
компютрите в училището). 
6. Участие в проект „Здравословно хранене“ от ученици в начален етап. 
7. Включване на още учители като иновативни към сега включилите се 

 

 
 

ПРОЕКТ „ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ“ 
 

Реализирайки проекта на училищно ниво: “Всички заедно”, ние – екипът от 
Средно училище „Димитър Матевски“ участници в иновативния процес, считаме че 
нашите усилия за подготовка и реализация на иновативните намерения ще 
спомогнат много за издигане нивото на образование в училището. 

Учители, включени в иновативния процес, длъжност: 
-  “Мисия - дигитален гражданин” - ръководители: 
Теодора Мерланова – Заместник-директор, учебна дейност, начален етап на 
основното образование (I-IV клас), начален учител; 
Светослав Ватев – Заместник-директор, учебна дейност, физик и учител по физика с 
втора специалност математика; 
 
А.Начален етап: 
- „Технологии в класната стая“ – ръководител: Невена Петрова –  Старши учител, 
начален етап на основното образование (I-IV клас), начален учител, квалификация - 
учител по ИТ в началното училище; 
- “QWERTY”- Ръководител: Цветан Райчев –  Учител, начален етап на основното 
образование (I-IV клас), начален учител, ИКТ в предучилищното образование и 
начален етап на СОУ; 
- “Час на доброто”- Ръководител: Николина Станчева –  Учител, начален етап на 
основното образование (I-IV клас) – дейности в целодневна организация, 
- “От А до Я с Google”  – Ръководител: Марина Ангелова –  Учител, начален етап на 
основното образование (I-IV клас) – дейности в целодневна организация, 
 
Б. Прогимназиален етап: 
- “Киберскаут ДМ” - Ръководител: Йорданка Тортопова –  Старши учител, 
общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – информатика и 
информационни технологии, V ПКС; 
- “Виртуален екскурзовод “По света и у нас”- Ръководител: Магдалена Соколова –   
Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – 
география и икономика, 
- “Успей в науката”  - Ръководител: Николина Трифонова –  Старши учител, 
общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – математика, 
- “Музика за всеки” - Ръководител:  Нина Янкова –  Старши учител, 
общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – музика, „Доктор“ 
- “Би ли взел таблета” - Ръководител:  Женя Демирева – Везирян –  Старши учител, 
общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – български език и 
литература, V ПКС; 
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- “Micro:Bit - приятел и учител” - Ръководител: Емилия Калайджиева – Старши 
учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – физика и 
астрономия и човекът и природата, 
- “Форум театър” - Ръководител:  Веселина Рангелова –  Старши учител, 
общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – английски език 
 
В. Гимназиален етап: 
- “По стъпките на успеха” - Ръководител: Анелия Младенова –  Учител, 
общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – профилиращи предмети, 

 
 
 

П Л А Н 
НА КОМИСИЯТА ЗА РЕКЛАМА И ВРЪЗКИ С 

ОБЩЕСТВЕНОСТТА  
 

   
СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА  
 
Председател: Доля Александрова 
Членове: Елена Раевскa 
                Магдалена Соколова  
                Радосвета Петкова 
                Тинка Цветанова 
 
 
ВЪВЕДЕНИЕ 
 
През учебната 2018/2019 година Комисията за реклама и връзки с обществеността 
ще продължи да осъществява  цялостната политика по представяне на дейността, 
постиженията и възможностите на СУ „Димитър Матевски”- гр.Пловдив пред 
обществото и заинтересованите лица като  осигурява  своевременна информация за 
дейностите и инициативите на училището, за постиженията на учители и ученици. 
 
 ОСНОВНА ЦЕЛ  
 
 Формиране и поддържане на позитивен имидж на     
 СУ „Димитър Матевски”- гр. Пловдив пред  родителската общност и пловдивската 
общественост. 
 
 
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 
 

1.  Предоставяне на информация в различни медии за  предстоящи  празници и 
събития, за успехите на училището, на неговия персонал, на настоящи ученици 
и бивши възпитаници. 

2. Координиране на рекламна кампания относно приема на ученици в 
 СУ „Димитър Матевски”- гр. Пловдив за учебната 2018-2019 година. 
3. Актуализиране  на информационните табели в училище. 

 
ДЕЙНОСТИ 
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1. По първа задача 
 

1.1. Изготвяне и предоставяне на информация в местните медии за откриване на 
учебната 2018/2019 година. 

 срок: 18.09.2018г. 
 отг.: Т. Цветанова 

1. 2. Поддържане на постоянна информация в сайта на училището за постиженията 
и резултатите на ученици и учители от състезания и конкурси.  

срок: 14.09.2019г. 
отг. : М. Петришка 

1.3. Изпращане на покани за предстоящи празници и събития.  
                                                                   срок: 30.06.2019г. 
                                                                   отг.: В. Кънева, К. Мухчиев  

 
2. По втора задача 

 
2.1.Посещения на учители от IVклас на родителски срещи в детските градини от район 
Тракия. 
2.2. Организиране на съвместни мероприятия на ученици от IV клас  и деца от  
детските градини. 
2.3. Изготвяне и провеждане на анкета сред  учениците от VII клас  за  избор на 
профилирана паралелка с насоченост ,,информационни технологии”  или специалност 
от областта на туризма. 
 
2.4. Презентиране на предложените 2 паралелки след VII клас на родителска среща в 
СУ,, Д. Матевски” и на училищата в областта. 
                                                                     срок: 30.05. 2019г. 
                                                                     отг.:  кл. ръководители VII клас 
                                                                           членове на комисията по прием 
 

3. По трета задача 
 

3.1. Подмяна на унифицираните  табели за класните стаи и кабинети. 
                                                                          срок: 30.09. 2018г. 
                                                                          отг.: Цв. Райчев 
3.2. Поставяне на рекламни пана рекламирайки че сме иновативно училище 
                                                                          срок: 30.09. 2018г. 
                                                                          отг.: Кост.Мухчиев 
 

Отчитане на дейностите 
 
Дейностите на комисията ще се отчитат на педагогически съвет. 
 
Публичност 
 
1. Сайт на  училището 
 
Настоящият план на Комисията за реклама и връзки с обществеността е приет с 

Протокол № 12 от заседание на Педагогическия съвет, проведено на 11.09. 2018 
година  

 
Изготвил: 
Доля Александрова 
Старши учител 



85

 

 

 
 

Забележка: Планът е отворен за допълнения и промени в хода на работата  на 
Комисията през учебната 2018/2019 гoдина. 
 

 

 
 

 
ПЕТИ РАЗДЕЛ 

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
 

ПЛАН 
 ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТНИК  

 
Въведение: 

 
   Педагогическият съветник извършва организационна дейност, диагностична 
дейност, посредническа дейност, консултативна дейност, през цялата учебна година 
си сътрудничи с КССН, МКБППМН и други институции отговарящи за здравето, 
безопасността и личностното развитие на децата, ръководи и подпомага дейностите 
на ученическия съвет. 
 

I. Организационна дейност: 
 
1. Съвместна работа с класните ръководители свързана с: 
 
- ученици със слаб успех и бягства от учебни занятия; 
- ученици с отрицателни поведенчески прояви; 
- ученици в неравностойно социално положение. 

Срок: 30.06.2019г. 
2. Поддържане на връзка и съвместна работа с институции и организации, занимаващи 

се със здравето и безопасността на учениците, с развитието на тяхната личност и 
защита на правата, които им се полагат: 

 
- Детска педагогическа стая - 5 РУП; 
- БМЧК; 
- Отдел “Закрила на детето” община Пловдив; 
- РЗИ; 
- МКБППМН ж.р. Тракия; 
- Пожарна ж.р. Тракия по програма „Млад огнеборец“; 
- Гражданска защита; 
- Общински съвет по наркотични вещества; 
- РУО на МОН в гр. Пловдив и др.; 
- Младежки център – Пловдив. 

Срок: 30.06.2019г. 
3. Групова работа с учениците в часовете на класа по отношение на проблеми, свързани 

с психическото развитие и укрепване на учениците, с проблеми в общуването и 
междуличностната комуникация, правата на учениците и съответните задължения, 
индивидуалното развитие и личностно израстване, морални ценности, различните 
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зависимости от ПАВ, сексуалното възпитание и култура, ограничаване на агресията 
и насилието, намаляване на девиантните прояви в училище, а и извън него, опазване 
на материалната база и училищното имущество, с благотворителността, като израз на 
човечност и взаимопомощ между хората, с проблемите на дискриминацията и 
опасностите които крият религиозните секти. 

Срок: 30.06.2019г.  
4. Съвместно с Ученическия съвет в СУ “Димитър Матевски“ организиране на 

мероприятия за превенция на наркоманиите и СПИН. 
 

Срок: 1.12.2018г. 
 
 
5. В часовете на класа дискусии по проблемите на гражданското възпитание, целящи 

създаване на предпоставка за толерантност, търпимост, уважение, самодисциплина 
и отговорност на личността.  

Срок: 30.06.2019г. 
6. Запознаване на учениците в часовете на класа, с благотворителността - нейната 

същност и цели, както създаване и изграждане на положителна и позитивна нагласа 
към тази дейност, а също и повишаване на мотивацията на учениците за включване 
в благотворителни кампании. 

      Срок: 20.12.2018г. 
    
II. Диагностична дейност: 
 
1.  Извършване на проверка на училищната готовност на новопостъпилите 

първокласници, чрез диагностичен тест. Извършване на личностна диагностика на 
сформираните пети класове, чрез личностен въпросник,  психодиагностика на 
новопостъпилите  8-класници. 

 
Срок: 30.10.2018г. 

2. Анкетиране на учениците 5-12 клас за наличието на тормоз и агресия между тях в 
СУ“Димитър Матевски“, а за учениците от начален етап класните ръководители дават 
информация според техните наблюдения. Педагогическият съветник обработва 
резултатите, изготвя анализ и представя набелязаните мерки. 

Срок: 30.10.2018г. 
Срок: 30.02.2019г. 

3. Диагностика на междуличностните и групови взаимоотношения на учениците. Ще се 
извършва индивидуално и групово чрез наблюдение и анкетиране при възникнали 
проблеми. 

Срок: 30.01.2019г. 
4. Диагностика на мотивите и причините за противообществени прояви и девиантно 

поведение. Ще се извършва чрез анкетиране и психодиагностично интервю при 
необходимост през цялата учебна година. 

Срок: 30.06.2019г.  
 

III. Посредническа дейност: 
 
1. Посредничество и съдействие при разрешаване на възникнали конфликти и 

проблемни ситуации в рамките на учебната дейност: 
 
- между ученици; 
- между учители и ученици; 
- между ученици и родители. 

Срок: 30.06.2019г. 
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2. Системна корективна и превантивна дейност по проблеми свързани с ученици, които 
нарушават правилника на СУ „Димитър Матевски“. 

Срок: 30.06.2019г. 
3. Превантивна и корективна работа по проблемите на наркоманиите и агресията сред 

учениците. 
Срок: 30.06.2019г. 

4. Посредничество при обсъждане поведението и успеха на младежите и при вземане на 
решения относно проблемите на отделен ученик и осъществяване на връзка между 
родители, учители и ученици. 

Срок: 30.06.2019г. 
 

IV. Консултативна дейност: 
 
1. Индивидуално консултиране на учениците във връзка с лични и социални въпроси. 
 
Прием: от понеделник до петък - от  8.00 – 15.00 часа. 

Срок: 30.06.2019г. 
 

2. Консултиране на учители относно поведението, учебния успех на юношите и 
взаимоотношенията с родителите. 

 
Прием: от понеделник до петък - от  8.00 – 15.00 часа. 

Срок: 30.06.2019г. 
3. Срещи и консултации с родителите относно оптималното психосоциално развитие на 

техните деца. 
                      
Прием: от понеделник до петък - от  8.00 – 15.00 часа. 

Срок: 30.06.2019г. 
4. Консултиране с МКБППМН в ж.р.Тракия. 

Срок: 30.06.2019г. 
5. Консултиране на Кординационен съвет за справяне с насилието през цялата учебна 

година. 
Срок: 30.06.2019г. 

 
6. Консултиране и подпомагане дейността на Ученическия съвет в СУ „Димитър 

Матевски“. 
Срок: текущо по плана за дейността на УС. 

 

 
 

ПЛАН 
ЗА ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ  

 
ВЪВЕДЕНИЕ: 

 
   Стремежът към равнопоставеност и социално сближаване се превръща във водещ 
национален и европейски политически приоритет през последните години. 
Насърчаването на гражданите, особено на младежите, да участват активно в 
социалния и политическия живот, се разглежда като едно от основните средства за 
постигането на тези цели, като образованието е идентифицирано като ключов лост в 
това отношение. 
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  Насърчаването на равнопоставеността, социалното сближаване и активното 
гражданство чрез училищното образование е една от основните цели на настоящата 
стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и 
обучението, която обхваща периода до 2020г. Разработването на ефективни подходи 
за постигане на тази цел е голямо предизвикателство за отговорните институции, 
вземащи решения и реализиращи тяхното изпълнение. 
   Насърчаването на гражданите, особено на младите хора, да участват активно в 
социалния и политическия живот напоследък се превръща във водещ политически 
приоритет, както на национално, така и на европейско ниво. 
   Гражданското образование се отнася до аспекти на образованието на училищно 
ниво, които подготвят учениците да станат активни граждани, гарантирайки, че те 
притежават необходимите знания, умения и нагласи, за да допринесат за развитието 
и благополучието на обществото, в което 
живеят. Определението обхваща не само процесите на преподаване и учене в 
класната стая, но и натрупания практически опит посредством училищния живот и 
общностните дейности. 
   На училищно ниво в СУ“Димитър Матевски“ могат да се очертаят четири основни 
категории на целите, залегнали в учебната програма по гражданско образование: 
 
1) постигане на политическа грамотност; 
2) развиване на критично мислене и аналитични умения; 
3) развитие на нагласи и ценности; 
4) насърчаване на активното участие в училище и/или в общността. 
 
   Най-честите теми, които се разглеждат в рамките на този предмет в цяла Европа, 
са свързани с познаване и разбиране на социално-политическата система на 
съответната страна, правата на човека и демократичните ценности, както и на 
понятията равенство и справедливост. При все това, националният контекст не е 
единственият фокус на гражданското образование. Неговите европейски и 
международни измерения също играят важна роля. 
 
 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
1. СЪЩНОСТ. 
 
   Гражданското образование и възпитание се осъществява като система от дейности, 
насочени към формиране нагласи у учениците и създаване модели на поведение за 
активно и ангажирано участие в демократичните процеси, протичащи в държавата. 
 
2. НАСОКИ. 
 

 Формиране на знания и личностни умения на учениците за активно взаимодействие 
със социалната среда. 

 Участие в демократичните процеси. 
 Изграждане на култура на поведение и взаимоотношения. 
 Уважение към гражданските права и отговорности. 

 
3. РЕАЛИЗИРАНЕ: 
 

 чрез учебното съдържание на общообразователните учебни предмети; 
 в часа на класа; 
 в часовете по задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка; 
 чрез дейността на педагогическия съветник; 
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 в извънкласни и извънучилищни форми на работа; 
 чрез проекти, разработени от учители, ученици, училищно настоятелство и 

педагогически съвет; 
 чрез правителствени и неправителствени организации. 

 
4. АКЦЕНТИ. 
 

 здравно образование; 
 превенция на зависимостите /наркомании, алкохол, тютюнопушене/; 
 сексуално образование и превенция на СПИН; 
 умения за решаване на конфликти и водене на спорове; 
 икономическа култура; 
 образование и възпитание за околната среда и опазването и; 
 физическа култура и спорт; 
 превенция и противодействие срещу настъплението на секти и нови религиозни 

движения; 
 противодействие срещу проявите на насилие и агресивност; 
 безопасност на движението; 
 действия при природни бедствия, аварии, катастрофи и пожар. 

 
II. ЦЕЛ. 
 
   Усвояване на социални знания и умения за отстояване на правата, изпълнение на 
задължения и поемане на отговорности като членове на обществото. 
 
   Целите са допълнително разграничени в четири основни категории: 
 
• изграждане на политическа грамотност (познания за основни факти и разбиране на 
основни понятия); 
• изграждане на критично мислене и аналитични умения; 
• разработване на определени ценности, нагласи и поведение (чувство на уважение, 
толерантност, солидарност и др.); 
• насърчаване на активното участие и ангажираност в училище и в общността. 
 
   Първата цел - изграждането на политическа грамотност - често включва 
изучаването на теми като социални, политически и граждански институции; правата 
на човека, националните конституции, граждански права и отговорности; социални 
въпроси; признаване на културното и историческото наследство, както и на 
културното и езиковото многообразие на обществото. Втората цел допълва първата, 
тъй като критическото мислене е от решаващо значение за развитието на политическа 
грамотност, защото позволява на младите хора да анализират и оценяват информация 
по социални и политически въпроси. Третата цел е свързана с ценностите, нагласите 
и поведението, които учениците трябва да придобият чрез гражданското образование 
в училище. Без списъкът да е изчерпателен, тази цел може да включва, например, 
обучение за уважение и междуличностно разбирателство, социални и морални 
отговорности и изграждане на дух на солидарност с другите. Последната цел, която 
изисква учениците да участват активно в тяхната общност, им дава възможност да 
приложат на практика знанията и уменията, ценностите и нагласите, придобити в 
процеса на обучение, във връзка с първите три цели. 
 
   Тези четири цели също така отразяват факта, че за да бъде успешно, гражданското 
образование, преподавано и изучавано в училище, трябва да излиза извън рамките 
на "тесните, формализирани подходи, които до голяма степен са определени от 
съдържанието и са основани на знанието. Основната цел е не само да информира, но 
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и да използва тази информация, за да могат учениците да придобият разбиране и да 
подобрят своя капацитет за активно участие". 
 
III. ЗАДАЧИ. 
 
1. Изграждане култура на поведение в ученическата общност и готовност за участие 
в общоучилищния живот. 
2. Подготовка за здравословен начин на живот и изграждане на екологична култура. 
3. Свободен и самостоятелен избор на образователен и професионален път на 
развитие и реализация. 
4. Изграждане на национално самочувствие и отговорност у учениците, възпитаване 
на инициативност и подготовка за пълноценен начин на живот. 
5. Противодействие срещу настъплението на деструктивни секти и нови религиозни 
движения. Противодействие срещу агресивността, насилието и обществения 
нихилизъм за ред и сигурност в училище. 
 
IV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 
 
А. ВЪЗПИТАВАНЕ НА ДИСЦИПЛИНИРАНОСТ И ГРАЖДАНСКО ПОВЕДЕНИЕ, ЧРЕЗ: 
 
1. Цялостна учебна извънкласна и извънучилищна дейност. 

Срок: 30.06.2019г. 
отг.: кл. ръководители 

2. Спазване на училищния правилник. 
Срок: 30.06.2019г. 

отг.: кл. ръководители 
3. Спазване на правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, 
обучение и труд в училището. 

Срок: 30.06.2019г. 
отг.: Н. Игнатов 

4. Провеждане на часа на класа на базата на изготвен план за провеждане на час на 
класа с участието и на учениците. 

Срок: 30.06.2019г.  
отг.: кл. ръководители 

 
 
Б. ВЪЗПИТАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНО САМОЧУВСТВИЕ И ОБЩОЧОВЕШКИ 
ЦЕННОСТИ И ДОБРОДЕТЕЛИ И ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ТРАДИЦИИ: 
 
1. Да се честват всички национални и училищни празници. 

Срок: 30.06.2019г. 
отг.: кл. ръководители, комисия по празниците 

2. Да се спазват задължителните символи на българското училище - национално знаме, 
държавен химн, училищно знаме. 

Срок: 30.06.2019г. 
отг.: кл. ръководители 

3. Да се създаде система на сътрудничество с основните социални фактори - 
семейства, културни институции, сдружения, фондации, производствени 
предприятия, научни звена, други институции и организации, имащи отношение към 
възпитанието на младите хора. 

Срок: 30.06.2019г. 
отг.: Директор 

 
В. ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЕКОЛОГИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ: 
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1. Да се вземат съответните теми в час на класа. 

Срок: 30.06.2019г. 
отг.: кл. ръководители 

 
2. Да се провеждат беседи с учениците съвместно с медицинското лице в училище. 

Срок: 30.06.2019г.  
отг.: кл. ръководители 

 
3. Да се проведат туристически излети и екскурзии. 

Срок: по годишен план  
отг.: кл. ръководители 

4. Да се организира зелено училище с учениците. 
Срок: по годишен план  
отг.: кл. ръководители 

5. Да се формира една група по лечебна физкултура. 
Срок: м. декември  

отг.: медицинското лице 
6. Да се озелени интериорът на училището и училищните дворни площи. 

Срок: 30.06.2019г. 
отг.: кл. ръководители 

7. Да се използват представените от РИОКОЗ бази, музеи, филми и лектори. 
Срок: 30.06.2019г. 

отг.: Заместник-директори по УД 
8. На заседание на педагогическия съвет да се отчете здравословното състояние на 
учениците от медицинското лице, обслужващо училището. 

Срок: м. януари, м. юли  
отг.: медицинското лице 

 
Г. ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ. 
 
1. Да се изготви годишната програма за физическа култура на учениците и спортно-
състезателен календар за провеждане на: масов училищен спорт, спортни празници и 
състезания, турнири по шах, ученически игри по футбол и народна топка, училищни 
и междуучилищни турнири, зимни ски състезания, и други. 

Срок: м. ноември  
отг.: Красимир Чучев 

 
Е. ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ТВОРЧЕСКАТА АКТИВНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ И РАЗВИТИЕ 
НА ТЕХНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ: 
 
1. Да се изготвят училищни изложби. 

Срок: 30.06.2019г. 
отг.: кл. ръководители, учители по предмети 

2. Да се открие изложба на ученически рисунки във фоайето на първи етаж. 
Срок: м. януари  

отг.: Костадин Мухчиев 
3. Да се участва в регионални и национални конкурси. 

Срок: 30.06.2019г. 
отг.: Стефан Мандевски 

4. Да се проведат вътрешноучилищни олимпиади. 
Срок: м. февруари  

отг.: Мария Бончева, Здравко Кацаров, Галя Янева 
5. Да се провежда допълнителна работа с учениците. 
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Срок: 30.06.2019г. 
отг.: учители по предмети 

6. Да се организира и проведе концерт с участието на състава по народни танци. 
Срок:м. април  

отг.: Росалина Божкова 
 

7. Да се формират групи по свободноизбираема подготовка, съобразно интересите и 
желанията на учениците. 

Срок:м. септември  
отг.: кл. ръководители 

V. КОНТРОЛ. 
 
1. Контролът по провеждането на възпитателната работа се осъществява от директора 
на училището и заместник-директорите по учебната дейност. 
2. На контрол подлежи цялостната възпитателна дейност, съгласно настоящия план и 
плана за контролната дейност на директора и заместник-директорите по учебната 
дейност. 
3. Резултатите от изпълнението на плана се отчитат на заседание на педагогическия 
съвет. 
4. Прилагаме следните примерни теми за часа на класа по гражданско образование 
за отделните етапи: 
 

ТЕМИ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ  
НАЧАЛЕН ЕТАП (І-ІV клас) 

 
РАЗДЕЛ Теми 
I. Аз и моят свят. 1. Достойнство и основни човешки права.  

2. Семейство и род.  
3. Училищен живот.  
4. Моят роден край.  
5. Увереност и умение за общуване.  
6. Права и задължения на ученика. 
7. Фолклорните празници – мост към духовното 
израстване на ученика. 
8. Агресията и враждебността. 
9. Срещу насилието. 
10. Без насилие и тормоз в училище! 
11. Насилието в компютърните игри. 
12. За правата на детето и възпитанието. 
13. Лошата дисциплина в клас и правата на децата. 
14. Ценности и духовно – нравствено развитие на малкия 
ученик. 
15. Дневен режим. Как да учим сами. 
16. Приятелството в живота на детето. 
17. Толерантни ли сме един към друг? 
18. Домашното насилие над деца. 
19. Вредата от цигарите, алкохола и наркотиците. 

II. Аз съм 
гражданин на 
моята държава. 

20. Национални символи.  
21. Официални празници в Република България.  
22. Основни права, свободи и отговорности на детето и 
гражданина на Република България.  
23. Значими национални културни достижения.  
24. Умение да живеем заедно – АЗ и ДРУГИТЕ.  
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25. 1 ноември – Ден на народните будители. 
26. 3 март – Ден на освобождението на България от 
турско робство. 
27. 24 май – Празник на славянската писменост, на 
българската просвета и култура. 
28. Празници и празнуване в Европа: Бъдни вечер, 
Коледа и Нова година – традициите и българския дом. 
29. 22 април – Ден на планетата Земя. 

III. Аз и светът. 30. България в Балканите и Европа.  
31. Европа и света.  

ІV. Аз и светът на 
възрастните. 

32. Видове собственост.  
33. Професии и длъжности.  
34. Ролята на съвременния пазар.  
35. Семейни доходи и планиране на личния бюджет. 
36.  Съвременното семейството и нива на взаимо-
отношения с училището. 

V. Защита на 
живота и реакция в 
критична 
ситуация. 

37. Правила за безопасност на движението.  
38. Бедствия, аварии, инциденти.  
39. Как да се справям в критични ситуации и 
конфликти?  
40. Знам как да слизам от автобус и да пресичам 
безопасно. 
41. За пътя, за пътните знаци, за децата. 
42. На улицата е опасно. 

 
 

ТЕМИ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ  
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП (V-VІІ клас) 

 
РАЗДЕЛ Теми 
І. Политическата и 
икономическа 
карта на света. 

1. Форми на държавно управление. 
2. Видове стопанства. 
3. Международни икономически организации. 
4. Идеята за обединена Европа. 
5. Нашето бъдеще в Европейския съюз. 
6. Българските исторически символи по пътя на Европа. 

ІІ. Многообразие и 
идентичност на 
личността. 

7.  Етническа, религиозна и езикова принадлежност. 
8. България в европейското и световно културно 
наследство. 
9.  Образователната система на България. 
10. Идеята за правата на човека. 
11. Социалните аспекти на трудовите взаимоотношения 
в България. 
12. Взаимоотношенията момчета – момичета в нашия 
клас. 
13. Приятелството или как да ни харесат другите. 
14. Рискове за здравето, свързани с тютюнопушенето. 
15. Алкохолът – наркотик или не? 
16. Децата в Интернет. 
17. Здравословното хранене и идеалната фигура. 
18. Насилието в компютърните игри. 
19. Еднакви и различни: другите в нашия клас. 
20. Безопасно движение по пътищата. 
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21. Медиите и техните послания. 
22. Насилието в музикалните клипове и правата на 
детето. 
23. Мобилност на младите хора в ЕС. 
24.  Поражда ли агресия общуването в училище? 
25. Моето семейство. 
26. Напред – разбирайки се, уважавайки се, доверявайки 
се. 
27. Какво означава „да имаш право”? 
28. Насилие. Видове насилие и психична травма. 
29. Домашно насилие. 
30. Агресията и насилието в училище. 
31. Как да се помогне на децата да общуват пълноценно 
32. Компютърът – алтернатива или средство, 
подпомагащо обучението. 
33. Фолклорните празници – мост към духовното 
израстване на ученика. 

ІІІ. Икономиката и 
нейните 
механизми. 

34. Националното стопанство. 
35. Усвояване и управление на видовете ресурси. 
36. Основни икономически белези. 
37. Миграционни процеси. 

ІV. Права и 
отговорности на 
човека. 

38. Конституцията на Република България.  
39. Човешки права.  
40. Граждански конфликти.  
41. Сигурността и толерантността в обществото. 
42. Права и задължения на ученика. 
43. Култура на общуване. 
44. Аз и другите. Толерантност и уважение. 
45. Култура, идентичност и толерантност. 
46. Лошата дисциплина в клас и правата на децата. 
47. Етнокултура и езикова идентичност. 
48. Образование на малцинства – интеграция или 
дискриминация. 
49. Принадлежност, история и демокрация. 
50. Всяко дете има право на закрила. 
51. Моите права и правата на другите. 
52. Един Бог и много богове: религия и религии в 
обединена Европа. 
53. Основните ценности на гражданската толерантност. 
 

V. Гражданинът и 
светът. 

54. Власт и организация на управлението в РБ.  
55. Политически и неправителствени организации.  
56. Политически права.  
57. Медиите в живота на обществото.  
58. „Дългият път към Европа”: етносите и техните 
миграции. 
59. Различните етноси в моята Родина. 
60. 20 юни - Световен ден на бежанците. 

VІ. Глобалните 
проблеми на 
съвременността. 

61. Природни бедствия и катаклизми в живота на 
човека.  
62. Влияние на световните болести и епидемии върху 
икономическото развитие.  
63. Демографски взрив и проблеми.  
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64. Устойчивото развитие като стратегия за оцеляване.  
65. Сътрудничеството между културите. 
66. Децата и глобалните проблеми на човечеството. 
67. Екологичните проблеми и климата на планетата. 
68. Екологично възпитание и формиране на екологична 
култура. 
   

VІІ. Човекът и 
социалната среда. 

69. Семейството и родът в живота на човека. 
70. Междуличностни отношения (ученик-ученик, 
ученик-учител, ученик-родител, ученик-общество, 
момичета-момчета, младежи-девойки, стари- млади). 
71. Култура на поведението. 
72. Приятелство, приятели, толерантност, 
взаимопомощ. 
73. Умения за ефективно общуване (водене на разговор, 
на спор). 
74. Умения за работа в екип, поемане на отговорност, 
умения за присъждане на оценка за другия. 

75. Социални институции. Местна власт и самоуправление. 
76. Заедно срещу насилието. 
 

VІІІ. Човекът и 
природната среда. 

77. Въздействие на човешката дейност върху 
природната среда. 
78. Грижи за опазване на околната среда. 
79. Опазване на природните ресурси. 
 80.  Защита при бедствия и бедствени ситуации. 

 
 

ТЕМИ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ  
Гимназиален етап ( VIII - XII) клас 

 
 
РАЗДЕЛ Теми 
І. Гражданите, 
политиката, 
демокрацията  
 

1. Що е демокрация?  
2. Европейска демокрация в България за управление в 
услуга на гражданите.  
3. Политически модели на управление.  
4. ЕС.България в ЕС. Ролята на България в ЕС.  
5. Фундаментите на съвременната българска държава. 
6. Правото на живот. 
7. Категории права на човека. Статусът на гражданите. 
8. Образование и нравствени ценности /Влияние на 
средновековната етика върху образованието/. 
9. Насилие. Видове насилие и психична травма. 
10. Основните ценности на гражданската толерантност. 

ІІ. Гражданите, 
властта и 
държавата  
 

11. Политически системи.  
- Държавна власт  
- Държавно управление  
- Държавен апарат  
- Дипломация  
12. Форми на държавно управление.  
13. Форми на държавно устройство.  
14. Държавни символи.  
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ІІІ. Национална 
идентичност и 
различия в 
обществото  
 

15. Нация и национална държава. Национална 
идентичност и групови идентичности.  
16. Човешки различия и държавна политика. Социално 
конструиране на малцинствата.  
17. Малцинства и образователни институции: 
регламентирано равноправие и фактически 
ограничения.  
18. Личност, национална идентичност и малцинства. 
19. Ако Левски беше още жив….  

ІV. Граждани, права 
и отговорности  
 

20. Правата на човека и граждански права.  
21. Правата на човека и държавните институции: защита 
на правата на човека срещу ограничаването и 
нарушаването им от институциите. 
22. Граждански форми на отстояване на човешките 
права.  
23. Индивидуални и колективни права: правата на 
малцинствата.  
24. Мобилност на младите хора в ЕС. 
25. Правовата държава и гражданското общество. 
26. Трафик на хора - знам, разбирам, друго? 
27. Домашно насилие. 
28. Агресията и насилието в училище. 
29. Как да се помогне на децата да общуват пълноценно. 
30. Компютърът – алтернатива или средство, 
подпомагащо обучението. 
31. Професионално ориентиране и качество на 
човешките ресурси. 
32. Образци за CV? 
33. Полови роли. 
34. Образование и детски труд. 
35. Светът цени българските учени и техните 
постижения. 

V. Гражданите и 
икономиката  
 

36. Икономическа интеграция и политики на ЕС.  
37. Създаване на интеграционни политики.  
38. Общи политики на ЕС.  
39. Социална политика на ЕС.  

VІ. България и 
светът  
 

40. Европейска идентичност и „границите”на Европа.  
41. Глобализацията – тревоги и надежди.  
42. Дилемата - универсализация или глобализация.  
43. Аз, България и променящия се свят. 
44. Регионалните аспекти в целите на хилядолетието за 
развитие на ООН. 
45. 20 юни - Световен ден на бежанците.  
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ПЛАН  
ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕСУРСНИЯ УЧИТЕЛ  

   
Стратегии.  
- Прилагане на индивидуален подход към всеки ученик.  
- Съобразяване на целите на обучението с индивидуалните потребности, интереси и 
компетентности на всеки ученик. 
 - Подпомагане на учениците индивидуално и в клас.   
- Съдействие на учителите по предмети в подпомагането на учениците със 
специални потребности.  
- Прилагане на разнообразни методи и форми на обучение и преподаване с 
индивидуалността на всеки ученик.  
 
1. Основни цели.  
1.1. Създаване на подкрепяща за учениците със специални образователни 
потребности училищна среда.   
1.2. Подпомагане на личностното развитие на учениците със специални 
образователни потребности, формирането и утвърждаването на социални 
компетентности.  
 
2. Задачи.  
2.1. Участие в оценяването на образователните потребности и проследяването на 
постиженията на учениците.  
2.2. Участие в изготвянето на индивидуалните образователни програми.  
2.3. Подкрепа и насърчаване на изявата, постиженията и уменията на учениците от 
групата чрез включване в разнообразни дейности и мероприятия организирани от  
училището и други организации.  
 
3. Дейности.  
3.1. Административна дейност.   
- Изготвяне на график за дейността по подпомагане на учениците със специални 
образователни потребности.      

 Срок: 30.09.2018г.           
Срок: 10.02.2019г.  

- Изготвяне на график за консултации с родители.  
Срок: 30.09.2018г.            
Срок: 10.02.2019г.  

- Изготвяне на график за консултации с учители.  
Срок: 30.09.2018г.           
Срок: 10.02.2019г.  

- Изготвяне и актуализиране на задължителна документация.  
Срок 28.09.2018г.  

- Участие в педагогическия съвет и екип за подкрепа на личностното развитие. - 
Изготвяне на доклади свързани с дейността.  

Срок: 30.01.2019г.;              
30.05.2019г.              
30.06.2019г.  

3.2. Диагностична дейност.  
Ресурсният учител участва в дейността на екипа за подкрепа на личностно развитие.   
- Участие в провеждането на оценка и установяването на образователни 
потребности на учениците.      

срок: 30.09.2017г.  
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 - Участие в проследяването на динамиката в развитието на учениците в групата за 
допълнителна подкрепа за личностното развитие   

срок: 20.12.2018г.;  
20.03.2019г.         
20.06.2019г.    

 3.3. Консултативна дейност.  
- Провеждане на консултации с родителите на учениците включени в групата по 
утвърден график.        
     срок: 30.06.2019г.  
 - Участие в родителски срещи, общо училищни форми и дейности на училището във 
връзка с политиките за приобщаващо образование и личностна подкрепа.    

срок: 30.06.2019г.  
- Консултиране на учителите по предмети относно образователните потребности на 
учениците и възможностите за участие в образователната и възпитателната дейност.  

         срок: 30.06.2019г.   
3.4. Дейност и стратегии в образователно-възпитателен процес.   
Дейности.  
- Участие в изготвянето на индивидуални образователни програми   

срок: 15.10.2018г.  
- Ресурсно подпомагане на учениците със специални образователни потребности  
    срок: 30.06.2019г.   
- Организиране и провеждане на лятна работа с учениците.        

срок: изготвяне на график 31.05.2019г.        
провеждане: 01.06. – 16.06.2019г.  

 
3.5. Дейности за обогатяване на материално-техническата база. 
- Подбор на технически и помощни средства необходими за обучението на 
учениците със специални образователни потребности.    срок: 28.10.2018г.  
- Изготвяне на индивидуални дидактически и помощни материали за учениците. 
срок: 30.06.2019г.  
- Съдействие при планирането на необходимите ресурси за обогатяване на 
материално-техническата база, с цел осигуряване на качествена подкрепа в 
образователно-възпитателния процес.             
срок: 30.06.2019г.  
3.6. Квалификационна дейност.   
- Планиране на дейности свързани с професионалната  квалификация.   
срок: 20.12.2018г.   
- Участие в дейности и мероприятия за приобщаване на учениците със специални 
образователни потребности  
срок: 30.06.2019г. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



99

 

 

Г   Р   А   Ф   И   К 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА  

НА ЕКИПА ЗА ПОДПОМАГАНЕ  ОБУЧЕНИЕТО И 
ВЪЗПИТАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ   
 

Състав на Екипа: 
Председател:  
Членове:   – ресурсен учител 
                 – УДЕГН 
                 – педагогически съветник 
                 – медицинско лице 
                                      
Цели на ЕПОВДУСОП: 

1. Оценяване знанията, уменията, компетенциите и образователните потребности 
на учениците със СОП. 

2. Подпомагане на образователно – възпитателния процес. 
3. Стимулиране за цялостното развитие за успешна социална интеграция. 

 
Месец Дейност 

Септември 1.  Запознаване на учителите с НАРЕДБА № 11 от 
01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението 
на учениците и начина на оценяване на учениците със 
СОП 
2. Оценяване равнището на знания, умения и 
компетенции в началото на учебната година и изготвяне 
на Карти за функционална оценка. 
3. Консултиране относно елементи от подкрепящата 
среда, които са от първостепенно значение за учениците 
със СОП в СУ „Димитър Матевски”- Пловдив 
4.Обсъждане и изготвяне становище за необходимостта от 
организиране на комбинирана форма на ученици от 
училището. 
5.Разглеждане и обсъждане на Проекта на Наредба за 
приобщаващо образование. 

Октомври 1.Обсъждане и изготвяне на индивидуални 
образователни програми /ИОП/ на всеки ученик, 
съобразена с потенциалните възможности и 
потребностите му. 
2.Запознаване на родителите с ИОП и приемането им. 
3.Обсъждане на предложения за закупуване на 
необходими учебни пособия, дидактически материали 
нужни за ресурсния кабинет. 
4. Доклад за резултатите от проведената оценка на 
образователните потребности на учениците. Изготвяне на 
доклад до Директора за взетите решения за предоставяне 
на допълнителна подкрепа 
5.Изготвяне и приемане на индивидуалните 
образователни програми 
6.Изготвяне и приемане на индивидуалните учебни 
планове 
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Ноември 1.Запознаване на председателите и  учителите с начина 
за оценяване на учениците със СОП за  всеки ученик.  

Декември 1.Оценка на динамиката в развитието на учениците за 
първо тримесечие на учебната година 

Януари 1. Отчитане динамиката на развитие на учениците със 
СОП в края на първи учебен срок 
2. Изготвяне на писмен доклад  до директора на 
училището. 

Март 1.Обсъждане на текущи въпроси, поставени от родители 
и учители. 
2. Оценка на динамиката в развитието на учениците за 
второ тримесечие на учебната година. 
3. Изготвяне на становище от екипа относно участието на 
учениците със специални образователни потребности на 
НВО и ДЗИ (в 4-ти, 7-ми и 12-ти клас). 

Май 1.Проследяване на динамиката на развитие на учениците 
със СОП от начален етап и отчитане на резултатите в 
края на учебната година.  
2.Приемане на план и график за провеждане на лятно 
училище 

Юни 1.Отчитане на динамиката на развитие на учениците със 
СОП от прогимназиален етап. 
2. Оценка на динамиката в развитието на учениците за 
трето тримесечие на учебната година 
3. Отчитане на резултатите и постиженията на учениците 
в края на втория учебен срок. Изготвяне на доклад до 
директора за дейността на Екипа 

 
Допълнителни дейности: 

1. Ежемесечни консултации с родителите на учениците със СОП от 
педагогическия съветник по предварително изработен и утвърден график. 

2. Провеждане на минимум веднъж месечно консултация на  педагогическия 
съветник с учениците със СОП. 

3. ЕПОВДУСОП да докладва на ръководството при установяване на проблеми при 
дейността си. 

4. При приключване на първи и втори учебен срок стриктно да се спазва на 
НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на 
учениците за системата на оценяване и Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за 
информацията и документите за системата на предучилищното и училищното 
образование 

5. Оценяване на образователните възможности на деца извън групата за ресурсно 
подпомагане по сигнали на педагози от училището. 

6. Консултиране на учители, родители и деца от групата. Оказване на методическа 
помощ                                                                                         

  
 ЗАБЕЛЕЖКА: Екипът може да бъде свикан по искане на всеки един от 

членовете му във връзка с непредвидена ситуация относно дете със СОП. 
 Отговорник в реализирането на така изложените тематични заседания – 

председатели, членове на екипа, педагогически съветник. 
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УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА 

 ПО МЯРКАТА  
“БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” 

 
I. ЦЕЛИ 

1. Осигуряване плътност и ефективност на образователно-възпитателния 
процес в училище 

2. Използване допълнителен ресурс от часове за разглеждане и дискутиране 
с учениците на теми с актуална гражданска и социална тематика. 

3. Удовлетворяване на конкретни потребности на учениците от определена   
информация от важна за тях проблематика. 

 
II. ЦЕЛЕВА ГРУПА 

Всички ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап. 
 

III. МЕТОДИ 
Дискусии; 
Ролеви игри; 
Мултимедийни информационни средства; 
Работа в екип по определен казус; 
Инструменти за самопознание; 
 

IV. ТЕМИ 

 
Месец Тема 

 
Септември 

1. Техники за ефективна комуникация в училище. 
2. Здравословно хранене. 
3. Правилата в училище. 
4. Междуличностните отношения в училище. 

 
 

Октомври 

1. Превенция на агресията и агресивното поведение. 
2. Тютюнопушене. 
3. Кибер-тормоз 
4. Кибер-тормоз – филм. 

 
 

Ноември 

1. Любовта и взаимоотношенията между половете. 
2. Особености на анатомията и физиологията на 

детето в пубертета. 
3. Умения за общуване. 
4. Семейството. 

 
 

Декември 

1. Естетика и култура на междуполовите 
взаимоотношения. 

2. Въведение в човешката сексуалност. 
3. Толерантността между хората. 
4. Тинейджърът. 

 
 

Януари 

1. Формиране на граждански ценности и 
добродетели. 

2. Видове наркотични вещества. 
3. Любовта и ние. 
4. Трафика на хора и последиците от него. 
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Февруари 

1. Умения за водене на на спорове и решаване на 
конфликти 

2. Превенция на употребата на наркотични 
вещества. 

3. Интернет общуване. 
4. Поведение в социалните мрежи. 

 
Март 

1. Модели за развиване на толерантността. 
2. Видове психологически зависимости. 
3. Национални символи. 
4. Значими национални постижения. 

 
Април 

1. Опазване на природата и околната среда. 
2. Превенция на трафика на хора. 
3. Кариерна ориентиране – диагностика. 
4. Приятелството. 

 
Май, 

           юни 

1. Намаляване стреса в общуването – ролеви игри. 
2. Утвърждаващи здравето модели. 
3. Кариерно ориентиране – изборът. 
4. Професии и длъжности. 

 
 

 
 
 
 

ШЕСТИ РАЗДЕЛ 
ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО 

 
П Л А Н 

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ: 
 
   Настоящият план е разработен въз основа на направени изводи за състоянието на 
тормоза и насилието в училищната среда и набелязани задачи, по отношение на 
превенция и противодействие на насилието и тормоза в училищна среда в СУ "Димитър 
Матевски" – гр. Пловдив. Планът е част от управленския подход на СУ "Димитър 
Матевски" – гр. Пловдив при решаване проблемите на превенцията на насилието и 
тормоза сред учениците. 
   В съответствие с принципа за най-добрия интерес на детето, включващ както 
правата, така и отговорностите на децата, главната цел на планът е намаляване на 
случаите на тормоз и насилие в училището и подобряване на превантивната среда, 
способстваща за това. Друга основната цел е ограничаване на рисковото поведение 
сред учениците, чрез изграждане и поддържане на интегрирани, устойчиви и 
ефективни превантивни програми и механизми и повишаване на съпричастността на 
родителите, ангажираните институции, организации и обществото като цяло.  
   Планът е насочен към цялото училище и засяга всички в училище - деца, 
преподаватели и родители - участват и полагат усилия за спиране на насилието и 
тормоза.  
   Планът за превенция и противодействие на насилието и тормоза в училищна среда е 
разработен в изпълнение на Закон за борба с противообществените прояви на 



103 

 

 

малолетните и непълнолетните и Националния интегриран план за прилагане на 
Конвенцията на ООН за правата на детето. 
 
   Основна цел: да се намали броят на случаите на тормоза и насилието между 
учениците, като се създаде превантивна среда, способстваща за това. 
 
 Прилагане на стратегии за ограничаване на дезадаптивното поведение, 
включително изключването на всякакви форми на насилие и тормоз. 
 Подпомагане процеса на утвърждаване на ценностна система и норми на 
поведение у учениците, осмисляне на свободното време, превенция на насилието, 
противообществените прояви и отпадането от училище. 
 
Основни задачи: 
 

 Създаване на чувство за принадлежност към училищната общност, пълноценна 
социална интеграция и мотивация за продължаване на образованието или успешно 
реализиране на пазара на труда. 

 Утвърждаване на позитивно поведение и взаимно уважение. 
 Планиране на конкретни дейности за работа с ученици, учители и родителска 

общност. 
 Ефективно сътрудничество между класните ръководители, УКССН, педагогическият 

съветник, родителската общност. 
 Осигуряване на партньорства с външни на училището организации. 
 Създаване на условия за превенция на всякакви форми на насилие. 

 
2. Разработване и въвеждане на превантивни мерки за предотвратяване и 
противодействие на тормоза в училище. 
 
2.1. Основни дейности: 
 
2.1.1. На ниво клас/класна стая: 
 

 Организиране на дискусии, решаване на казуси, споделяне на опит в часа на класа.  
Срок: 30.06.2019г. 

Отг.: УКССН, кл. ръководители 
 

 Групова работа с училищния психолог. 
Срок: 30.06.2019г. 

Отг.: УКССН, пед. съветник 
 

 Извеждане на теми от учебното съдържание, свързани с правата на децата, 
ценностите, социалните роли. 

Срок: 30.06.2019г. 
Отг.: УКССН, пед. съветник 

 
 Изработване на правила за поведение и договаряне на процедура, в случай на 
нарушаване на правилата на ниво клас. 

Срок: 30.10.2018г. 
Отг.: УКССН, пед. съветник 

 
2.1.2.На ниво училище: 
 
 Изграждане на координационен съвет с функции и делегирани отговорности за 
планиране, проследяване и координиране на усилията за справяне с тормоза. 
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Срок: 30.09.2018г. 
Отг.: Директор 

 Формулиране  на общоучилищни ценности и правила на поведение.  
Срок: 30.10.2018г. 

Отг.: УКССН 
 

 Договаряне на единен механизъм, включително разписани ясни отговорности, 
за реагиране при всяка проява на тормоз и насилие. 

Срок: 30.10.2018г. 
Отг.: УКССН 

 
 Разработване на предложения за промени в правилника за дейността на 
училището и обсъждането им с училищната общност. 

Срок: 30.10.2018г. 
Отг.: комисия за работа с ПДУ 

 
 Прилагане на програми за развитие на личните и социалните умения на 
учениците. 

Срок: 30.10.2018г. 
Отг.: УКССН 

 Подобряване на системата за дежурство, с оглед обхващане на местата, в които 
на етапа на оценка е установено, че се извършва тормоз. 

Срок: 30.06.2019г. 
Отг.: Зам.-директори, УКССН 

 
 Подобряване на системата за съобщаване на случаи на тормоз. 

Срок: 30.06.2019г. 
Отг.: УКССН 

 
 Повишаване квалификацията на учителите за работа с програмите, 
реализиране на специализирани тренинги за справяне с критични ситуации. 

Срок: 30.06.2019г. 
Отг.: Зам.-директори, УКССН 

 
 Разработване на стъпки за привличане на родителите. 

Срок: 30.06.2019г. 
Отг.: УКССН 

 
 Разработване на процедури и механизми за осигуряване на непрекъснато 
съгласуване на интересите и потребностите на отделните групи, съставляващи 
училищната общност. 

Срок: 30.06.2019г. 
Отг.: УКССН 

 Осигуряване на реални партньорства с външни на училището служби, 
организации и специалисти. 

Срок: 30.06.2019г. 
Отг.: Зам.-директори, УКССН 

 
 
2.1.3. На ниво общност: 
 
 Привличане на родители – специалисти  от областта на помагащите професии 
/ психолози, социални работници, лекари, свещеници/ за реализиране на общи 
инициативи. 
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Срок: 30.06.2019г. 
Отг.: Зам.-директори, УКССН 

 
 Родители – посредници между училището и други организации и институции, 
имащи касателство по проблема с тормоза в училище. 

Срок: 30.06.2019г. 
Отг.: Зам.-директори, УКССН 

 
 Родители, които могат да осигуряват ресурси за изпълнение на училищните 
дейности. 

Срок: 30.06.2019г. 
Отг.: Зам.-директори, УКССН 

 
 
 
3. Въвеждане на защитна мрежа – Правила за задълженията на всички 
служители по темата, включване на родителите, дежурства. 

 
Срок: 30.10.2018г. 

Отг.: Зам.-директори, УКССН 
 

3.1. Интервенции в ситуации на тормоз: 
 
 Ясни процедури при ситуации на тормоз, в интерес на реда, сигурността и 
имиджа на училището като институция. 
 Санкции според нивото на тормоз (еднократно дребно нарушение, повторения 
на нарушенията, сериозно нарушение).  
 Ясни сигнали, че тормоз и агресивно поведение не се толерират – възрастните 
трябва да се намесват и при най-малките сигнали и съмнения за тормоз и да подават 
сигнал на съответните колеги, органи или служби. 
 Водене на дневник за вписване на случаи, забележки и мнения, относно 
поведението на учениците съхраняващ се в кабинета на уч. психолог и протоколиране 
на всички ситуации на тормоз в папка на достъпно място в учителската стая. 
 
3.2.  Прекратяване на ситуация на тормоз: 
 
 Задължение е на всеки учител да се намеси в ситуация на тормоз, на която е 
станал свидетел. 
 Възрастният не трябва да взима страна, а да се позове на авторитета на 
училището и да изтъкне правилата и наказанията в подобни случаи. 
 Изслушването на засегнатите деца (жертва и насилник) се прави поотделно в 
подходяща конфиденциална обстановка, зачитаща личността на всяка от страните в 
случая. 
 
3.3.  Кога и къде може да бъде подаден сигнал за дете в риск? 
 
 Незабавно се уведомява Дирекция „Социално подпомагане”, Държавната 
Агенция за Закрила на детето или МВР. 
 Може да бъде подаден сигнал и към национална телефонна линия 116 111 – 24ч 
в денонощието приема сигнали, консултира, информира и оказва помощ по всички 
въпроси, свързани с деца. След сигнализиране на този номер, до 1 ч осведомяват 
необходимите органи, а до 24ч. социален работник трябва да провери сигнала. 
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 Необходимо е всички заинтересувани страни да оказват съдействие помежду 
си и да дават обратна връзка за случващото се, с оглед по-ефективна работа и 
положителни резултати.  
 
4. Включване на родителите: 
 
 Уведомяват се във всички случаи, при които тяхното дете е било участник по 
някакъв начин в ситуация на тормоз; 
 Информиране за последствия, договаряне на варианти, акцентиране върху 
различни гледни точки по проблема, ако е необходимо насоки за работа с психолог. 
 
5. Ресурсна обезпеченост: 
 

5.1.  Училищното ръководство е задължено да осигури: 
 
 Обучение на всеки един от  служителите си във формиране на 
умения за справяне със ситуации на тормоз и агресивно поведение. 
 Подкрепяща мрежа от специалисти в училището, които да удържат 
ситуации на тормоз. 
 Осигуряване на необходимите материали за обезпечаване 
информационната дейност  по проекта и др. 
 
 

5.2.  Министерство на образованието е задължено да осигури: 
 
 Проучване на необходимостта от повишаване на квалификацията на 
педагогическите специалисти в областта на справяне с училищния тормоз. 
 Планирани обучения, свързани с темата за тормоза и училищната агресия. 
 Подпомагане на училищните екипи при разработване на програми за грижи за 
деца в риск и в случаи на насилие чрез Националната мобилна група за психологическа 
подкрепа. 
 
 
 

РАБОТАТА НА УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА 
СПРАВЯНЕ С НАСИЛИЕТО МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В 

УЧИЛИЩЕ 
по изпълнение на 

 „Механизма за противодействие на училищния тормоз” 
 

съгласно заповед РД 09-5906/28.12.2017 г. на министъра на образованието и науката 
 
 
 
СЪСТАВ НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ: 
 
1.Председател: Стефан Мандевски – педагогически съветник 
 
2.Членове:  
 
1. Теодора Мерланова – заместник-директор по УД начален етап 
2. Светослав Ватев - заместник-директор по УД прогимназиален и гимназиален етап 
3. Емилия Петкова – начален учител 
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4. Елена Бижева - учител по история и цивилизация 
5. Николина Георгиева - учител по английски език 
6. Радосвета Петкова – учител-ЦДО 
7. Йоана Големинова – учител по български език и литература 
8. Евгени Митев – ученик от 7 Б клас 
9. Ивон Станчева – ученичка от 7 Б клас 
  
 
       І.Цели: 
 
1. Разработване и прилагане на цялостен училищен подход, полагане на 
координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване 
на по-сигурна учебна среда. 
2. Прилагане на стратегии за ограничаване на дезадаптивното поведение, 
включително изключването на всякакви форми на насилие и тормоз. 
 
 
      ІІ.Задачи: 
 
1. Разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на тормоза 
училище 
2. Създаване на условия за превенция на всякакви форми на насилие. 
3. Утвърждаване на позитивно поведение и взаимно уважение между учениците. 
 
    
      ІІІ.Общи положения. 
 
1. В СУ „Димитър Матевски” гр. Пловдив се създава координационен съвет за 
справяне с насилието с ясни функции и делегирани отговорности, който да отговаря 
за планиране, проследяване и координиране на усилията за справяне с тормоза.  
2. Превенцията на тормоза включва комплекс от мерки, които най-общо имат за цел 
ограничаване и/или елиминиране на предпоставките и рисковите фактори, 
допринасящи за насилието. 
3. Комплексът от превантивни мерки трябва да включва всички възможни аспекти и 
форми на тормоза, ясно да фокусира вниманието върху участието на всички групи и 
да се планира на три нива - класна стая/паралелка, училище, общност. 
4. По-голямата част от ситуациите на тормоз могат да бъдат овладени от учителите, а 
някои от самите деца. Всяка намеса изисква внимателна преценка на ситуацията и 
нейната тежест. 
5. Важно е да не бъдат омаловажавани и първите прояви на влошаване на 
отношенията между децата и поведение, което е неприемливо. Необходимо е още при 
най-малките сигнали и съмнения за тормоз да се предприемат стъпки, за да се 
предотврати ескалация на насилието и да се изпрати ясно послание, че такова 
поведение няма да бъде толерирано. Вниманието трябва да бъде насочено както към 
проявите на физически тормоз, така и към неговите социални и психологически 
форми. 
 
      IV. Заседания. 
 
     1. Заседание на УКС за определяне на правила и механизми за дейността и 
задълженията на членовете.  

Срок: 30.10.2018г.                                                                      
отг. председателя 
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     2. Заседание за обсъждане на резултатите от въпросника за оценка на училищния 
тормоз. 

Срок:30.11.2018г.                 
отг. председателя 

     3. Обсъждане на текущи въпроси и информация от класни ръководители. 
                                                                       Срок: 15.02.2019г.  

                                                                        отг. УКС 
     4. Подготовка и организиране на „Ден на розовата фланелка“, съвместно със СУ 
„Черноризец Храбър“ – Пловдив. 

                                                                      Срок: 24.02.2019г. 
                                                                        Отг. УКС 

     5. Участие в междуведомствените  мултидисциплинарни екипи на    местно ниво.  
                                                                        Срок при нужда 

                                                                        отг.  председателя 
 
 
     V. Дейности: 
 
Дейности на ниво клас: 
 
1. Оформяне на кът в класната стая с информация за учениците от училищните 
документи – Права и задължения на ученика, наказания, правила на поведение в 
класната стая. 

                                                            Срок: 30.11.2018г. 
Отг. класни ръководители и педагогически съветник 

 
2. Провеждане на час на класа за обсъждане на проблема с насилието. 

Срок: според плана на класния ръководител 
                                                            Отг. класни ръководители 

 
3. Спазване на създадените механизми за реагиране и изясняване на всеки случай 
на насилие. 

                                                            Срок: 15.09.2018г. – 30.06.2019г. 
                                                            Отг. класни ръководители 

 
4. Запознаване учениците от V клас за въведения „Механизъм за противодействие 
на училищния тормоз между учениците”. 

                                                               Срок: 30.09.2018г.  
                                                           Отг. класни ръководители V клас,  

                                                               
Дейности на ниво училище: 
 
1. Извършване на оценка на тормоза в СУ „Димитър Матевски” гр. Пловдив в 
началото и в края на учебната година. За оценка се използва стандартизиран 
въпросник и се провежда от класните ръководители съответно до 15.10.2018 г. и до 
10.05.2019 г. Обработва се от училищен координационен съвет до 25.10.2018 г. и 
съответно до 12.06.2019 г. 

                                                 Срок: 30.10.2018г.; 12.06.2019г. 
                                                 Отг.: УКС 

 
2. Запознаване на родителите  на V клас на родителска среща с „Механизма за 
противодействие на училищния тормоз”. 

Срок: 30.10.2018г.                                                
Отг. класни ръководители 
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3. Водене на „Дневника” за регистриране на  подадените сигнали за   случаи на 
тормоз между учениците. 

                                                Срок: 15.09.2018г. – 30.06.2019г. 
                                                Отг.: председателя 

 
4. Провеждане на час на класа на тема: „Поведение и реакция при онлайн-
тормоз“, чрез разработване на казус съвместно с учениците от прогимназиален етап. 

                                       Срок: 30.11.2018г. 
                                       Отг. Мандевски 

 
 
5. Провеждане на индивидуални и групови консултации с учениците жертва или 
извършители на тормоз. 

                                               Срок: 18.09.2018г. - 30.09.2019г. 
                                               Отг.: Мандевски 

 
6. Популяризиране сред  учениците на Национална телефонна  линия за  деца 
жертва на насилие   116 111. 

                                                Срок: 15.09.2018г. – 30.06.2019г. 
                                                Отг.: класни ръководители, 

                                                        педагогически съветник 
 
7. Включване в кампанията „Ден на розовата фланелка“, посветена    на борбата 
с училищния тормоз, със съвместни дейности със СУ „Черноризец Храбър“. 

                                                 Срок: 24.02.2019г. 
                                                 Отг.: Мандевски 

 
8. Отразяване в местната преса на кампанията „Ден на розовата Фланелка“. 

                                        Срок: 28.02.2019г.  
                                        Отг. Демирева 

 
9. Дискутиране на реални казуси от училищния живот на учениците свързани с 
насилието. 

                                                  Срок: 15.09.2018г. – 30.06.2019г. 
                                                  Отг. класни ръководители, 
                                                      педагогически съветник 

 
10. Провеждане на час на класа с цел запознаване на учениците от гимназиален 
етап със Закона за борба с противообществените прояви, съвместно със секретаря на 
МКБППМН – район Тракия. 

                                           Срок: 30.11.2018г. 
                                            Отг. Мандевски 

 
11. Провеждане час на класа, посветен на проблема с трафика на хора. 

                 Срок: 18.10.2018г. 
                            Отг: Мандевски 

 
12. Включване представители на ученическия съвет при обсъждане на конкретни 
случаи на агресия и ученически  тормоз. 

                                        Срок: 15.09.2018г. - 30.06.2019г. 
                               Отг. Мандевски 

 
Дейности на ниво общност /с родителите/: 
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1. Поддържане на връзка с дирекция „Социално подпомагане”, отдел „Закрила на 
детето” и Детска педагогическа стая. 

                                                Срок: 15.09.2018г. – 30.06.2019г. 
                                                Отг.: педагогически съветник, 

 
 2.  Провеждане на тематични родителски срещи 2 през учебната година (1 на срок) 
за обсъждане на проблеми и казуси свързани с тормоза в училище между учениците 
и начините за неговото противодействие, със съдействието на родителите.  

Срок: 02.02.2018г. – 30.06.2019г. 
                                                Отг.:Училищното ръководство 

                                                     
Директор: 

 
2. Изработване и разпространяване на флаери сред родителската общност с 
информация за рисковете и последиците на емоционалното насилие на децата. 

                                           Срок: 10.12.2018г. 
                                           Отг. Мандевски 

 
Настоящият план е приет на педагогически съвет състоял се на 11.09.2018 г. с 
Протокол №12 и е за учебната 2018-2019г. 
 
 
 
 
Изготвил Стефан Мандевски: 
                
                                  Педагогически съветник 
 
 
 
 
 
 

УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ 
 
 
 
ЦЕЛ: 
              СУ „Димитър Матевски” да се включи адекватно в Координационния 
механизъм за взаимодействие между различните институции, подписали 
Споразумение за сътрудничество и координиране   на работата на териториалните 
структури за закрила при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при 
кризисна интервенция. Повишаване сигурността на учениците в училище и района 
около него. 
 
 
ЗАДАЧИ: 
 
1.  Да се създаде вътрешно-училищен механизъм за подаване и споделяне на  
информация в случаи на деца,  жертви на или в риск от насилие.  
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2.  Да се регламентират конкретните ангажименти на членовете на Комисията за 
превенция при идентифициране на случай или при възникване на кризисна 
ситуация.  
3.  Да се набележат подходящи мерки за предотвратяване на рисковите фактори за 
ученици, застрашени от агресия и насилие.  
 
 
ПРАВИЛА НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ. 
 
Разпределението на правата, задълженията, процедурите и подходите на участниците 
в УКС е както следва:  
 
1. Комисията е в състав от:  
председател – Стефан Мандевски, и членове - Светослав Ватев , Теодора Мерланова, 
Емилия Петкова, Елена Бижева,  Николина Георгиева, Радосвета Петкова, Йоана 
Големинова. 
 
2. Председателят отговаря за регулярните и инцидентни заседания на УКС.  
3. Членовете на УКС следят за изпълнение на Плана за дейността през учебната 
година.  
4. Основни принципи са координирането на действията на всички членове на УКС и 
взаимното споделяне на пълната информация по отделните случаи.  
5. По неясни или спорни въпроси УКС да се обръща към Директора на училището – г-
н Николай Гергиев.  
6. За всеки случай се води документация, описваща интервенцията на училищно ниво 
и последващите мерки за възстановяване и укрепване на физическото и психично 
здраве на ученика, жертва на или в риск от насилие.  
7. Членовете на УКС осъществяват дейността си според разпределението на 
конкретни ангажименти, описани в механизъм за действие  
 
 
 
ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ 
 
1. Заседание на УКС за определяне на правила и механизми за дейността и 
задълженията на членовете.  

                                                                     Срок: 30.10.2018г. 
                                                                     отг. председателя 

2. Заседание за обсъждане на резултатите от въпросника за оценка на училищния 
тормоз. 

Срок:30.11.2018г.                                                                     
отг. председателя 

3. Обсъждане на текущи въпроси и информация от класни ръководители. 
                                                                     Срок: 15.02.2019г.  

                                                                      отг. УКС 
4. Подготовка и организиране на „Ден на розовата фланелка“. 

                                                                      Срок: 24.02.2019г. 
                                                                      Отг. УКС 

5. Участие в междуведомствените  мултидисциплинарни екипи на    местно ниво.  
                                                                        Срок при нужда 

                                                                        отг.  председателя 
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МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ 
ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ 

 
ВЪВЕДЕНИЕ И ЦЕЛ  
Въвеждането на общ механизъм за противодействие на тормоза се налага от 

разбирането, че реален напредък в справянето с насилието може да бъде постигнат 
само в резултат на прилагането на последователна и целенасочена политика, която 
се споделя и следва от цялата училищна общност и се подкрепя от всички отговорни 
институции. Подобна политика е необходимо да включва мерки и дейности за 
превенция и намеса, както и разписани механизми и отговорности за действие в 
ситуации на насилие. Тези елементи са подробно разгледани в настоящия документ. 

Алгоритъмът за прилагане на механизма разписва конкретни задачи и 
съответните им срокове с оглед на реализирането на дейностите по настоящия 
механизъм. 

I. ИЗМЕРЕНИЯТА НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ 
Тормозът в училище обхваща широк спектър от прояви. Това е явление със 

сериозни размери, което оставя дълготрайни последици върху психичното здраве и 
поведението както на децата, които търпят насилие, така и на онези, които го 
извършват или наблюдават. Последиците от насилието в училище са особено тежки 
и продължителни и силно привличат общественото внимание. Българската дума, 
която отговаря най-точно на явлението, е „тормоз” („bullying”). 

Какво е насилие? 
В България в официална употреба е дефиницията на понятието „насилие“, 

дадена в параграф 1, т. 1-5 от допълнителните разпоредби на Правилника за 
прилагане на Закона за закрила на детето:  

„Насилие" над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално 
насилие, пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна 
или вероятна вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на 
детето, което може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда. 

Физическо насилие е „причиняване на телесна повреда, включително 
причиняване на болка или страдание, без разстройство на здравето”. 

Психическо насилие „са всички действия, които могат да имат вредно 
въздействие върху психичното здраве и развитие на детето, като подценяване, 
подигравателно отношение, заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми 
на отрицателно отношение, както и неспособността на родителя, настойника, 
попечителя или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури подходяща 
подкрепяща среда”. 

Сексуално насилие е използването на дете за сексуално задоволяване. 
Сексуално насилие и злоупотреба над дете според определението на Световна 
здравна организация е „участието на дете в сексуални действия, които той 
или тя не разбира напълно и за които не е в състояние да даде информирано 
съгласие, или за които детето не е подготвено от гледна точка на развитието 
си и не може да даде съгласие, или които са в нарушение на законите или 
социалните табута на обществото". 

„Пренебрегване" е неуспехът на родителя, настойника и попечителя или на лицето, 
което полага грижи за детето, да осигури развитието на детето в една от следните области: 
здраве, образование, емоционално развитие, изхранване, осигуряване на дом и безопасност, 
когато е в състояние да го направи. 

Насилието може да бъде от възрастен към дете, между деца и от дете към възрастен. 
Тормозът е специфичен вид насилие сред децата и е сред най-неуловимите 

форми на агресивно поведение и насилие. Но не всеки акт на насилие е тормоз. 
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Тормозът между връстници е групов феномен. Случаите на тормоз се извършват в 
групова среда, в присъствието на други връстници и в отсъствието на възрастни. 
Професор д-р Дан Олвеус определя тормоза като „повтарящи се във времето 
негативни действия от страна на един или повече ученици, когато някой умишлено 
причинява или опитва да причини травма или дискомфорт на друго дете чрез 
физически контакт, чрез думи или по друг начин." 

Тормозът, независимо от това как се упражнява, е много сериозно, оставящо 
травматични следи действие, защото тормозеният не може да се защити със 
собствени усилия. Тормозът не спира от само себе си, без външна намеса. 

Ключови в разбирането за тормоза са следите характеристики на това 
поведение: 

1.  злонамерена проява, която има за цел да нарани или унижи дете; 
2.  извършва се от позиция на силата, като едната страна използва 

доминиращата си позиция, за да нарани другата физически или психически, да я 
унизи или изолира от социалния живот; 

3.  повтаря се многократно във времето, а не е еднократен и изолиран акт 
на агресия. 

Тормозът обхваща много широк спектър от поведения: преки нападения 
(удряне, заплаха или принуда, дразнене, подигравка, наричане с обидни прякори, 
сексуални забележки, открадване или повреждане на лични вещи) или непреки 
(например разпространяване на слухове или насърчаване на другите да отхвърлят 
или изключат някого от приятелската среда). Проявите на тормоз най-общо могат да 
бъдат разделени на следните основни групи: 

Физически тормоз - например, блъскане, щипане, разрушаване, удряне, 
нанасяне на болка, спъване, затваряне в някое помещение; 

Вербален тормоз - словесни изрази, които имат за цел унижат и оскърбят 
детето на база раса, пол, религия, сексуалност, увреждане или друго, с което се 
подчертава различие от останалите. Включва подмятания, подигравки, унижение, 
заплахи, обиди; 

Психически тормоз – например, подмятане, подиграване, закачане, обиди, 
омаловажаване, заплахи, изнудване, повреждане на личните вещи, кражба и 
хвърляне на вещи, заплашителни погледи, неприятелско следене; словесни изрази, 
които имат за цел да унижат и оскърбят детето на база раса, пол, религия, 
сексуалност, увреждане или друго, с което се подчертава различие от останалите. 
Когато е в група - под формата на изолиране, игнориране, изключване от групови 
дейности, избягване, одумване и разпространение на злобни слухове, натиск върху 
другите да не влизат в приятелски отношения с децата, обект на тормоз. 

Социален тормоз - например, избягване, игнориране, изключване от 
дейността, одумване и разпространение на злобни слухове, натиск върху другите да 
не влизат в приятелски отношения с децата, обект на тормоз, изолиране; 

Сексуален тормоз - представлява всяка форма на нежелано словесно, 
несловесно или физическо поведение със сексуален характер, имащо за цел или 
водещо до накърняване на достойнството на лицето, и по-специално създаване на 
смущаваща, враждебна, деградираща (принизяваща), унизителна или обидна 
обстановка. Включва измислянето на сексуализирани прякори или имена, 
коментари за външността на някой и подигравки със сексуално значение, 
неподходящо докосване, бележки и надписи със сексуално съдържание и т. н. до по-
екстремни форми на нападане и насилие. 

Кибернасилие и Кибертормоз - насилие и тормоз, които се осъществяват в 
дигитална среда чрез дигитални устройства. Включват създаване и 
разпространение на обидни, заплашителни и подигравателни визуални материали, 
снимки и текстови съобщения, които уронват достойнството на детето или го 
унижават: снимането на дете с мобилен телефон и свободното разпространяване на 
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снимки или видеозапис без негово съгласие, кражба на самоличност/профили, 
обиди, разпространение на слухове в социалните мрежи и др. 

Ако дете е въвлечено в рискова ситуация онлайн, това винаги има своите 
отражения в реалния му живот. Преживяванията за детето могат да бъдат дори по- 
унизителни, тъй като кибертормозът не може да бъде прекратен веднага и е 
достъпен до много по-голям кръг хора. 

Разлики между тормоз и закачки или игра между децата и учениците 
Тормозът може да се случва както във физическата среда, така и във 

виртуалната среда (кибертормоз). Бурното развитие на електронните комуникации 
през последните години доведе до нарастване на проявите на насилие, които се 
извършват чрез интернет или мобилен телефон. Тук спада разпространяването на: 

-  обидни, заплашителни и подигравателни текстови съобщения по мобилен 
телефон, електронните средства за комуникация или в социалните мрежи; 

-  разпространяване на материали, които уронват достойнството на детето или 
го унижават: снимането на детето с мобилен телефон и свободното разпространяване 
на снимки или видеозапис в интернет или по други канали без негово съгласие, 
кражба на самоличност, разпространение на слухове в социалните мрежи др. 

Един от признаците, че дете може би е жертва на кибертормоз, е рязката 
смяна на настроението и поведението му при използване на интернет или при 
получаване на обаждане по мобилен телефон - например детето става мълчаливо и 
боязливо. 

По-голямата част от ситуациите на тормоз могат да бъдат овладени от 
учителите, а някои - от самите деца. Всяка намеса изисква внимателна преценка на 
ситуацията и нейната тежест. На първо място важно е да се разграничат случаите, 
когато не се касае за тормоз, а само за игра или приятелско премерване на силите 
между децата. За целта е необходимо да се наблюдава поведението на децата, 
включително и на тези, които само присъстват без активно да участват. Следното би 
могло да помогне за правилна оценка на ситуацията: 

• Ако децата се закачат, бутат или блъскат или си разменят шеги, като при това 
се смеят, разменят си ролите и позициите и никое от тях няма видимо доминиращо 
положение, а околните не им обръщат особено внимание, то най-вероятно става 
въпрос за игра. 

• Ако едно от децата е видимо напрегнато, не се усмихва, опитва се да се 
махне, ако ролите не се сменят, а другото дете е в постоянно доминираща позиция и 
това поведение привлича вниманието на околните, то най-вероятно става дума за 
тормоз. 

• Ако детето/ученикът не се чувстват добре от закачките и подигравките, 
тогава поведението може да е тормоз. 

• Ако детето/ученикът, към когото са отправени подигравките, поиска от 
другото дете да спре и той или тя не спират да се подиграват, тогава става въпрос 
за тормоз. 

• Ако детето/ученикът, който дразни, продължава да дразни или дразни отново 
и отново, това е тормоз. 

• Ако дразненето е за нещо, което детето/ученикът не може да промени 
(височина, носене на очила, тегло, способност да чете, атлетически способности и 
пр.), тогава може да е тормоз. 

• Ако има и други хора наоколо, които наблюдават ситуацията и се окуражават 
или се присъединяват към ситуацията на подигравки, това е тормоз. 

• Ако едното дете е по-силно или по-популярно, по-голямо на възраст или по- 
властно, това може да е тормоз. 

Ако се касае просто за приятелска игра, учителят може да се намеси, за да 
предупреди децата да внимават да не се наранят. Ако обаче наблюдаваното 
поведение може да бъде определено като тормоз, е необходимо да се предприемат 
съответните стъпки, описани в механизма. 
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Конкретни примери, както и разграничаването на нивата на различните 
форми на тормоз с оглед причиняване на различна по степен вреда, са представени 
в Таблица 1. Класификация на формите на тормоз и предприемане на съответни 
действия. 

Физическият тормоз е формата, която възрастните най-често забелязват и 
затова често мерките за справяне обикновено са насочени именно към нея. 
Психическият и социалният тормоз по-трудно могат да бъдат установени, тъй като 
те не са така видими, а и децата, от своя страна, нямат нагласата да споделят с 
възрастните за своите преживявания. 

Проблемът се задълбочава, когато психическото насилие и тормоз, като 
обидните думи и прякори, социалното изолиране и други се подценяват от 
възрастните и се считат за нормална част от процеса на социализация и израстване 
на децата. Ето защо е важно да се обърне внимание още при първите признаци за 
съществуването на насилие и тормоз. 

Признаци, по които може да се разпознаят насилието и тормозът: 
Разпознаването на насилие и тормоз включва следните физически и поведенчески 
признаци: 

• различни по вид и цвят натъртвания, включително синини, постоянни или 
чести червени петна, включително от пръсти, насинени очи, следи от ухапване; 

• неправдоподобни иди объркани обяснения за травмите, включително 
едносрични отговори; 

• безпокойство и крайности в поведението - от агресивност до пасивност; 
• лоша представа за себе си - децата смятат, че са заслужили насилието; 
• прекалена отстъпчивост на детето и оставяне без протест да се прави каквото 

и да било с него; 
• влошаване на здравословното състояние, което включва прилошавания, 

главоболие, отпадналост; 
• влошаване на успеха от обучението и чести отсъствия от училище; 
• чести отсъствия от определени часове; 
• детето може да стане затворено и изолирано, да не желае да контактува с 

връстниците си; 
• агресивно поведение и/или поведение, насочено към привличане на 

вниманието, упорито непослушание, самонараняване; 
• внезапни избухвания, които са необичайни за възрастта или за нивото на 

развитие на детето; 
• загуба на доверие, неучастие в общите занимания в училище, ниска 

самооценка; 
• употреба на алкохол, медикаменти, занемаряване (постоянно обличане на 

едни същи дрехи или отказ да сресва косата си); 
• психосоматични симптоми, като болки в стомаха, главоболие, гадене и др., 

оплаква се, че сънува кошмари и сънят му е нарушен. 
• различни прояви на сексуализирано поведение (имитация на сексуален акт, 

разголване, използване на език, свързан със сексуални действия и т.н., които са 
нехарактерни за съответната възраст). 

• наблюдават се промени в навиците или в използването на интернет н 
социалните мрежи. 

Тормозът, независимо от това как се упражнява, е деструктивен и опасен вид 
насилие. 

Следователно усилията за справяне с насилието от деца над деца в училище 
трябва да бъдат насочени към всички проявления на това явление, а не само към 
неговите физически форми. 

Разпознаването на физическото насилие включва следните физически и 
поведенчески показатели: 

-  различни по вид и цвят натъртвания, включително синини, постоянни или 
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чести червени петна, включително от пръсти, насинени очи, следи от ухапване; 
-  неправдоподобни или объркани обяснения за травмите, включително 

едносрични отговори; 
-  безпокойство и крайности в поведението - от агресивност до пасивност; 
-  лоша представа за себе си - децата смятат, че са заслужили насилието; 
-  прекалена отстъпчивост на детето и оставяне без протест да се прави 

каквото и да било с него; 
-  влошаване на здравословното състояние, което включва прилошавания, 

главоболие, отпадналост; 
-  влошаване на успеха от обучението и чести отсъствия от училище; 
-  чести отсъствия от определени часове, например физическо възпитание 

и спорт; 
Разпознаването на психическото насилие включва следните физически и 

поведенчески показатели: 
-  детето може да стане затворено и изолирано, да не желае да контактува 

с връстниците си; 
-  агресивно поведение и/или поведение, насочено към привличане на 

вниманието, упорито непослушание, самонараняване; 
-  внезапни избухвания, които са необичайни за възрастта или за нивото 

на развитие на 
детето; 

-  бягане и криене, включително зачестили бягства от училище; 
-  загуба на доверие, неучастие в общите занимания в училище, ниска 

самооценка; 
-  употреба на алкохол, медикаменти, самозанемаряване (постоянно 

обличане на едни същи дрехи или отказ да сресва косата си); 
-  психосоматични симптоми. 
Разпознаването на сексуалното насилие включва както изброената по-горе 

симптоматика, така и различни прояви на сексуализирано поведение (имитация на 
сексуален акт, разголване, използване на език, свързан със сексуални действия и 
т.н., които са нехарактерни за съответната възрастова група деца). 

Тормозът между деца спада към насилието над дете и се третира с 
мерките на Закона за закрила на детето. Според чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за 
закрила на детето, всяко дете има право на закрила от насилие и всеки, на 
когото стане известно за дете, преживяло насилие, е длъжен да сигнализира 
органите по закрила. 

II. УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ, ПРЕВЕНЦИЯ И 
ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ 

1. Принципи, ценности, философия 
Основен принцип при изграждането на училищна политика за 

противодействие на тормоза в училище е прилагането на цялостен училищен 
подход, полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на 
тормоза и създаване на по-сигурна училищна среда. За да се изгради защитната 
мрежа е необходимо да се поставят ясни граници, да се формират ценности, да се 
създадат правила и процедури, които не допускат прояви на насилие и тормоз в 
училище. 

Цялостната политика на СУ“Димитър Матевски“ включва и изпълнява: 
1. подкрепа за личностно развитие на детето и ученика; 
2. изграждане на позитивен организационен климат; 
3. утвърждаване на позитивна дисциплина; 
4. развитие на училищната общност. 
Основните въпроси, които трябва да намерят отговори тук, са: 
Има ли правила и решения във връзка с всяка една проява на тормоз, 

дефинирана в текста по-горе? 
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Има ли система за превенция? Създадени ли са условия за превантивна 
работа с класа? Включени ли са учениците в образователни дейности, семинари, 
работилници, които да ги запознават с различните форми на тормоз и насилие, да 
възпитават уважение и толерантност към различията, да развиват чувствителност 
към границите на другия, етика на взаимоотношенията, кое поведение е приемливо 
и кое - не, как да се реагира на неприемливо поведение и др.? 

Има ли система за интервенция? Познават ли децата и родителите 
възможностите за реагиране, ако все пак има изградена някаква система за 
защита? 

Използват ли децата, родителите и учителите тази система? 
Получават ли децата помощ, когато я поискат и каква? 
Имат ли капацитет учителите, учениците и родителите да реагират на 

различните форми на тормоз? 
От какъв вид допълнителна подкрепа или обучение имат нужда, за да могат 

да участват ефективно и да се спре с безразличието? 
От какъв вид сътрудничество и помощ с други, външни за училището служби, 

организации или институции, има нужда? 
Кои са те и как могат да бъдат привлечени? Действа ли в училището 

ефективна система за дежурства и обхваща ли тя местата, на които най-често се 
случва насилието? 

Отговорите на тези въпроси, от една страна, дават информация за това какво 
е субективното мнение на всички заинтересовани лица, а от друга страна, служат за 
създаването на реална картина на ситуацията в училище. 

Причините за насилието са много и комплексни и училището трудно би могло 
да повлияе на всички. То може обаче успешно да намали тези фактори, които са 
свързани със средата в училище и които допринасят за проявата на агресия и за 
утвърждаване на агресивни модели на поведение, чрез: 

 •    системни усилия за възпитаване у децата на социални умения и нагласи, 
които не допускат насилие във взаимоотношенията; 

•  подобряване на физическата среда в училище (с фокус върху класните стаи), 
която не съдържа предпоставка за изява на агресивното поведение и в същото 
време създава условия за формирането на класа като общност; 

•  работа с нагласите към ученето, които намаляват съревнователния елемент 
между учениците за сметка на екипната работа и споделяне на проблеми в 
общността на класа, както и проектно-базирано обучение, включително и 
изнесени дейности, които дават отлични резултати в тази посока; 

•  следване на последователни стъпки за подкрепа и разбиране на последиците 
от насилието и за справяне с неприемливото поведение на децата, които не 
наблягат на наказанието. 
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Училищната политика се реализира на равнище училище и на равнище 
клас, като на всяко едно от тези равнища се осъществяват дейности по 
превенция и интервенция (реакция). 

Превенцията и интервенцията на насилието и тормоза в системата на 
предучилищното и училищното образование са неизменна част от тези политики. 
Съобразно потребностите на институцията те биха могли да бъдат оформени в 
самостоятелен документ или да са част от общите политики за развитие на 
институцията и осигуряване на сигурна образователна среда. 

Политиката за превенция и интервенция на насилието и тормоза се основава 
на споделени ценности, философия, норми, правила и традиции за участие и 
взаимодействие на директора, педагогически и непедагогическия персонал, 
родителите, децата и учениците в изграждането на сигурна среда. Тя се базира на 
основни принципи и положения, да съдържа цели, стратегии, очаквани резултати и 
отговорности за всички участници в процеса на предучилищното и училищното 
образование. 

Превенцията на тормоза включва комплекс от мерки, които имат за цел 
ограничаване и/или елиминиране на предпоставките и рисковите фактори, 
допринасящи за насилието. Превенцията поставя приоритет върху дейности на 
равнище клас, например създаване на правила на отношения в класа, морално 
възстановяване на щета, тематични дискусии, регулярно провеждани в часа на 
класа или по друго време. Дискусиите са възможност в класа да се поставят за 
обсъждане въпроси, които вълнуват или смущават децата, като по този начин се 
създава пространство за отработване на агресията чрез говорене, разиграване на 
ситуации, тяхното обсъждане и съответно осмисляне и развиване на нови умения и 
модели за ненасилствени отношения и поведение. 

Интервенциите включват действия и мерки, които целят спиране и 
разрешаване на възникнала вече ситуация на тормоз, като се отчитат 
индивидуалните потребности на всяко дете, въвлечено пряко или косвено в 
ситуацията, и се прилага принципа на най-добрия интерес на детето. В по-голямата 
си част интервенциите включват отговора на училището при възникнали ситуации 
на тормоз. 

Основни цели на политиката за превенция и интервенция на насилието са: 
• Да създаде позитивна култура и климат в детската градина, училището, 

центъра за подкрепа за личностно развитие, специализираното обслужващо звено; 
• Да повиши осведомеността на всички участници в процеса на 

предучилищното и училищното образование, че насилието е неприемливо 
поведение; 

• Да разработи система за превенция, която създава условия за 
превантивна работа с групата/класа и включва децата в образователни дейности, 
семинари, работилници, които да ги запознават с различните форми на насилие и 
тормоз, да възпитават уважение и толерантност към различията, да развиват 
чувствителност към границите на другия, етика на взаимоотношенията, кое 
поведение е приемливо и кое - не, как да се реагира на неприемливо поведение, др. 

• Да създаде система за интервенция като разработи или разясни 
съществуващи правила и процедури във връзка с всяка една проява на насилие и 
тормоз, вкл. по отношение на идентифициране и сигнализиране; 

• Да създаде система за предоставяне на подкрепа за пострадалите и 
въвлечените в ситуациите на насилие и тормоз; 

• Да развие устойчива система за изграждане на капацитет у всички 
участници в образователния процес под формата на обучителни дейности, 
механизми за сътрудничество с други, външни за детската градина, училището, 
центъра за подкрепа за личностно развитие, специализираното обслужващо звено, 
служби, организации или институции, изграждане на ефективна система за 
дежурства и др. 
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• Да създава механизми за проследяване на ефективността от дейностите 
по превенция и интервенция. 

Политиката за сигурна образователна среда се базира и на следните 
специфични принципи: 

• Позитивна култура и климат, които: 
 приемат различието и разнообразието и се базират на принципите на 

приобщаващото образование о дават възможност за развитие на сигурна 
среда, в която децата открито споделят и обсъждат теми, свързани с 
насилието о насърчават взаимоотношения на уважение сред цялата 
общност; 

• Ефективно лидерство; 
• Прилагането на цялостен институционален подход; 
• Споделено разбиране за насилието и тормоза и последиците; 
• Подкрепа и мотивиране на децата и служителите, в т.ч. информиране, 

обучение, консултиране, супервизия и изграждане на капацитет за справяне с 
насилието; 

• Въвеждане на образователни стратегии и дейности за превенция (вкл. 
мерки по информиране), които: 

 развиват емпатия и уважение сред децата,  
 ясно адресират агресивно поведение, 
 изграждат нулева толерантност към всички форми на насилие; 

• Системност и регулярност при вписване, изясняване и прилагане на 
мерки и последващи действия в случаи на насилие и тормоз; 

• Координация и последователни усилия от страна на институцията за 
изграждане на мрежа от взаимовръзки и взаимодействия за изграждане иа по-
сигурна среда; 

• Партньорство с родителите;  
• Непрекъсната оценка и проследяване на ефективността на цялостната 

политика за превенция и интервенция на насилие и тормоз. 
Причините за насилието са много и комплексни, училището, не би могло да 

повлияе на всички. Но целта е успешно да се намалят тези фактори, които са 
свързани със средата в самата институция и които допринасят за проявата на 
насилие и агресивни модели на поведение. За сигурна образователна среда и нулева 
толерантност към насилие и тормоз са необходими: 

• системни усилия за възпитаване у децата на социални умения и 
нагласи, които не допускат насилие във взаимоотношенията; 

• подобряване на физическата среда (с фокус върху стаите, общите 
помещения за хранене ~ столовата и бюфета, както и санитарните помещения), 
която не съдържа предпоставка за изява на агресивното поведение и в същото 
време създава условия за формирането на групата/класа като общност; 

• работа с нагласите към ученето, които намаляват съревнователния 
елемент между децата за сметка на екипната работа и споделяне на проблеми в 
общността на групата/класа, както и проектно-базирано обучение, включително и 
изнесени дейности, които дават отлични резултати в тази посока; 

• последователни стъпки за разбиране на последиците от насилието и 
тормоза и мерки за подкрепа на децата за справяне с неприемливото поведение, 
които не наблягат на наказанието. 

2. Разработване и въвеждане на система за реализиране на сигурна 
образователна среда, за предотвратяване и противодействие на тормоза в 
училище. 

2.1.  Дейности на равнище училище 
2.1.1.  Превенцията на равнище училище включва оценка на проблема, 

създаване на координационен съвет, изготвяне на план за противодействие на 
училищния тормоз и създаване на единни училищни правила. 
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•  Оценка на проблема 
Оценката и анализирането на проблема е първата стъпка към неговото 

решаване. Оценката на проблема изисква да се даде отговор на следните въпроси: 
Осъзнава ли се проблемът и какво се знае за него? Кои видове и какви форми на 
тормоз има в училището? Колко често те се проявяват? Къде са местата, на които 
най-често се случват? Кои са участниците? Как се е реагирало до момента? Какво 
следва да се предприеме, за да бъде реакцията ефективна? 
Оценката следва да се извършва в началото и в края на учебната година. Тя се 
организира от училищното ръководство. За целта могат да се използват редица 
инструменти, като специални въпросници, дискусии с участие на цялата училищна 
общност, фокус групи с деца, учители и родители и др. В Приложение 3 е включен 
пакет от такива психологически инструменти. 

Резултатите от оценката и наличието на проблем се обсъждат на 
педагогически съвет с участието и на непедагогическия персонал, а в подходящ 
формат - и с родителите и децата. 

В края на учебната година може да се проведе училищна конференция с 
участието на цялата училищна общност или серия от фокус групи с деца от 
различни възрасти, родители, учители и др. 

•  Създаване на координационен съвет 
Във всяко училище следва да се създаде координационен съвет с ясни 

функции и делегирани отговорности, който да отговаря за планиране, проследяване 
и координиране на усилията за справяне с тормоза. Съветът се ръководи 
задължително от помощник-директор и включва училищен психолог или 
педагогически съветник, учители, ученици и родители. 

•  Изготвяне на план за съответната учебна година за 
противодействие, превенция и интервенция на училищния тормоз 

На базата на извършената оценка в началото на всяка учебна година 
координационният съвет изготвя план за съответната учебна година за 
противодействие на училищния тормоз. Този план съдържа описание на всички 
дейности по превенция и интервенция на равнище клас и училище и е 
индивидуален за всяко училище с оглед на потребностите, вследствие от оценката в 
началото и в края на годината. Той е със срок една учебна година и се ревизира и 
актуализира всяка учебна година. 

•  Създаване/актуализиране на етичен кодекс на училищната 
общност съгласно ЗПУО. Етичният кодекс на училищната общност включва 
всички участници в предучилищното и училищното образование. 
 
•  Създаване на единни училищни правила 
Създаването на единни училищни правила е неизменна част от 

превантивните дейности, които се предприемат на равнище училище. Този процес 
се свързва със следните дейности: 

1.  формулиране на предложения от всеки клас за правила на поведение и 
ценности; 

2.  обобщаване на всички предложения за правила на поведение и 
ценности, направени от класовете и формулиране на общоучилищни ценности и 
правила, които да бъдат част от училищната политика; 

3.  договаряне на единен механизъм, включително разписани ясни 
отговорности, за реагиране при всяка проява на тормоз и насилие; 

4.  разработване на предложения за промени в Правилника за дейността 
на училището и обсъждането им с училищната общност; 

5.  приемане на съгласуваните промени; 
6.  прилагане на програми за развитие на личните и социалните умения на 

децата; 
7.  ясно разпределение на конкретни отговорности на всички възрастни в 
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училището; 
8.  подобряване на системата от дежурства с оглед обхващане на местата, 

в които на етапа на оценка е установено, че се извършва тормоза; 
9.  подобряване на системата за съобщаване на случаи на тормоз 

(въвеждане на нови форми и канали, гарантиране на конфиденциалността); 
10.  включване на експерти, родителите и самите ученици в процеса на 

създаване и реализиране на всички интервенции; 
11.  използване на подхода за работа с връстници (peer education), които 

трябва да станат естествените помощници при реализирането на всички видове 
интервенции както по отношение на децата, които са обект на тормоз, така и по 
отношение на децата, които упражняват насилие; 

12.  повишаване квалификацията на учителите за работа с програмите, 
включително реализиране на специализирани обучения за определени категории от 
работещите в училище за справяне с критични ситуации и други; 

13.  разработване на мерки за привличане на родителите; 
14.  разработване на процедури и механизми за осигуряване на 

непрекъснато съгласуване на интересите и потребностите на отделните групи, 
съставляващи училищната общност; 

15.  информиране и актуализиране на информацията за наличните ресурси 
в общността - съществуващи услуги и програми за превенция и противодействие на 
насилието и тормоза в училище; 

16.  осигуряване на реални партньорства с външни на училището служби, 
организации и специалисти; 

17.  насочване към здравни и социални услуги за децата и техните 
семейства. 

 
• Внасяне на промени в Правилника за дейността на институцията 
при необходимост. 
• Запознаване на цялата училищна общност с определението, 
проявлението и последиците от насилието и тормоза. 
• Подобряване на системата от дежурства с оглед недопускане на 
насилие и тормоз. 
• Повишаване квалификацията на педагогическия персонал за 
работа с програмите, включително реализиране на специализирани 
обучения за определени категории от работещите в институциите на 
предучилищното и училищното образование за превенция и справяне с 
насилието и тормоза.  
•  Информиране н актуализиране на информацията за наличните 
ресурси в общността - съществуващи услуги и програми за превенция и 
противодействие на насилието и тормоза в детската градина, училището и 
центъра за подкрепа на личностното развитие. 
2.1.2. Интервенцията на равнище училище включва водене на училищен 

дневник и процедури за управление на информацията, иницииране на работа по 
случай и насочване на случай към други служби. 
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•  Водене на училищен дневник със случаи и процедури за 
управление на информацията. 

Дневникът със случаи се създава за целите на анализа и планирането на 
цялостна политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза. В него се 
документират единствено ситуациите, съответстващи на второ и трето ниво според 
приетата класификация (Приложение 1), при които е необходима и намесата на 
координационния съвет. В Дневника със случаи се описва следната информация: 
дата, група/клас, участници, вид насилие и ниво, какво е предприето като 
действие, подпис на служителя. 

На базата на вписаните ситуации, координационният съвет извършва анализ 
и оценка на риска от продължаване на насилието и тормоза. Координационният съвет 
е отговорен за анализа и разпознаването на деца и ученици, които участват и се 
въвличат в ситуации на насилие и тормоз, без значение дали извършват проявите или 
са пострадали от насилието. От анализа координационният съвет дава становище за 
индивидуална работа по случай с дете, което се намира в ситуация на риск по смисъла 
на Закона за закрила на детето и Закона за предучилищното и училищното 
образование, предлага мерки и конкретни интервенции, които могат да бъдат 
индивидуална, групова работа и др. Координационният съвет дава становище и 
насочва ученикът към допълнителна подкрепа за личностно развитие на дете в риск. 

Дневникът се съхранява при психолога или педагогическия съветник, а при 
липса на такъв специалист - при друг член на координационния съвет, определен от 
директора на училището. 

• Иницииране на работа по случай, включително насочване на случаи към 
други служби. 

При случаи от трето ниво, както и по преценка при случаи от второ ниво, незабавно 
се уведомява Дирекция „Социално под помагане" (Отдел „Закрила на детето" - ОЗД) и/или 
полицията. Уведомените институции започват проверка на сигнала по реда на 
Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на 
насилие или в риск от насилие, и за взаимодействие при кризисна интервенция (виж 
Приложение 3: Кой, кога и къде може да подава сигнал за дете в риск?\ в който следва да се 
включи представител на институцията (учител на групата/класен ръководител, училищен 
психолог/педагогически съветник). Индивидуалната работа по случай с дете се осъществява 
интегрирано от мултидисциплинарен екип. При становище от координационния съвет в 
детската градина/училището за иницииране на работа по случай или ако не се свика 
Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на 
насилие или в риск от насилие, и за взаимодействие при кризисна интервенция, психологът 
следва да инициира работа по случай с детето в детската градина/училището. 
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Всеки служител в училището е длъжен при установяване на случай на 
насилие и тормоз незабавно да уведоми директора на институцията. 

2.1.3 Дейностите за превенция на ниво клас/група включват: 
• Децата и учителят създават правила за поведение на групата/класа – 

приемат се единните етични правила за поведение на СУ“Димитър Матевски“. 
• Обучителни дейности и работа с класа/групата, в които водеща роля 

има учителят/класният ръководител. При работата на равнище клас/група следва да 
се прилагат всички форми на групова работа, дискусии, решаване на казуси, ролеви 
игри, споделяне на опит, като се използват възможностите на учебната програма, вкл. 
теми от глобалното, гражданското, екологичното, здравното, интеркултурното 
образование, часа на класа, различни извънкласни и извънучилищни дейности. Целта 
е да се създаде пространство, в което се говори открито за насилието и тормоза и се 
работи за формирането у децата на нагласи и социални умения за здравословно и 
ненасилствено общуване, емпатия, толерантност и уважение към различията, 
решаване на конфликти и др. Основните теми могат да бъдат: 

1. Правата на децата и отговорностите, които те създават по отношение на 
околните. 

2. Ценностите - какво са, какви могат да бъдат, как се проявяват в 
поведението, как се прилагат в ежедневието? 

3. Какво представляват насилието и тормозът, разпознаваме ли ги, как 
можем и на кого да съобщаваме за случаи на насилие и тормоз? 

4. Какви са преживяванията на извършителя, последователите, 
потърпевшия и наблюдателите? 

5. Как се чувстваме, когато видим прояви на насилие и тормоз и какво 
правим? Какво можем да направим? 

• Използване на подход, ориентиран към децата, на подхода за 
работа е връстници, осигуряване на условия за участие на децата и учениците, 
които да станат естествените помощници при реализирането на дейностите по 
превенция (ползване на организацията на ученическите съвети, различни 
инициативи, идващи от децата и др.); 

• Провеждане на тематични родителски срещи. 
2.1.4. Дейности по интервенция на ниво група/ клас - отнасят се до 

всички ситуации на насилие и тормоз според приетата класификация 
(Приложение 1). 

• Обсъждане между децата/учениците и учителя на групата/класния 
ръководител с цел изясняване на възникнал проблем, влиянието върху всички 
участници и свидетели, последствията, както и възможните решения. 

• Съвместни действия между класен ръководител или учител н 
психолог/педагогически съветник и включване на външни специалисти. 

Може да се организират допълнителни занятия с цялата група/клас с 
подкрепата на психолога или педагогическия съветник. За целта би могъл да се 
покани и външен за детската градина/ училището, центъра за подкрепа на 
личностното развитие, специализираното обслужващо звено специалист. 

• Използване на посредник при разрешаване на конфликта. 
• Провеждане на тематична родителска среща. 
3. Работа с родители. 
Включването на родителите е важна част от реализирането на цялостната 

политика и важно условие за нейната ефективност. Съгласно училищните политики 
родителите се привличат като партньори в дейностите по превенция и интервенция. 

Партньорството с родителите за съдействие по превенция на насилието и 
тормоза може да се осъществява чрез: 

• Провеждане на тематична родителска среща, в която учителите да 
запознаят родителите с цялостната политика, да им се представят основните моменти 
в механизма и да се дискутира тяхната готовност да участват. 
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• Покана към родители, които да се включат, като представят своите 
професии, хобита, интереси, така че да направят видима връзката между 
образованието и приложението му в живота. 

• Идентифициране на родители, които могат да бъдат посредници за 
осъществяване на връзка между детската градина, училището, центъра за подкрепа 
за личностно развитие, специализираното обслужващо звено и други организации и 
институции. Родителското съдействие може да има различни измерения, като: 

 родители - специалисти от областта на помагащите професии (психолози, 
социални работници, медиатори, лекари) или други професии, които 
могат да бъдат полезни и с чиято помощ могат да се реализират 
училищни инициативи о родители, изявили желание да се включат в 
групи за придружаване на определени групи деца по пътя от дома до 
детската градина, училището, центъра за подкрепа за личностно 
развитие, специализираното обслужващо звено и обратно 

 родители, изявили желание да бъдат посредници между детската 
градина, училището, центъра за подкрепа за личностно развитие, 
специализираното обслужващо звено и родителите или други 
организации и институции, когато това се налага. 

Партньорството с родителите в случаи на интервенции: във всички случаи е 
необходимо родителите на участващите в ситуацията на насилие или тормоз деца да 
бъдат уведомени за случилото се, както и за предприетите от институцията действия 
за разрешаване на ситуацията. Насоки към учителя за разговор с родителите: 

• Добре е разговорът да бъде започнат със силните страни на децата и след 
това да се представи ситуацията. Това ще помогне за свалянето на напрежението още 
в началото. 

• Добре е останалите родители от групата/класа също да бъдат 
информирани за ситуацията и предприетите действия с цел изясняване на 
неизвестните и сваляне на напрежението. По този начин се ограничават различни 
интерпретации и спекулации поради непознаване на ситуацията. Родителите трябва 
да бъдат информирани, че критиките, обидите и неглижирането на другото дете или 
деца от тяхна страна са недопустими и само ще задълбочат конфликта. 

• Разговорът трябва да бъде проведен на подходящо място, в партньорски 
взаимоотношения, като се остави отворено пространство за споделяне на техните 
опасения и гледни точки; от разговора могат да бъдат изведени конкретни 
договорености - кой какво може да предприеме и какво се очаква като резултат. 
Конструктивно е учителят да дава конкретни препоръки на родителите какво биха 
могли да направят и да обсъжда дали това е според възможностите им. По преценка, 
учителят може да насочи родителите за консултация с педагогическия съветник или с 
училищния психолог, или с други специалисти при необходимост. 

Насоки за работа с родители, когато не съдействат: 
В случай че родителите отказват да съдействат или по няхакьв начин 

възпрепятстват действията на детската градина, училището, центъра за подкрепа на 
личностното развитие, специализираното обслужващо звено учителят следва да се 
обърне към координационния съвет и случая да се обсъди. 

4. Ресурсна обезпеченост. 
4.1. Ръководството на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование е необходимо да осигурява: 
• ежегодно обучение на служителите по теми, свързани с насилието и 

тормоза; 
• обучени специалисти за интервенция в ситуации на тормоз в 

институцията, а при липса на такива да се обърне към външни за институцията 
специалисти, които са обучени за интервенция в ситуации на тормоз; 

• информация, материали по темата за насилието и тормоза в детската 
градина/училището, информация за наличните ресурси в общността и други. 
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4.2. Министерството на образованието и науката е необходимо да 
осигурява: 

• проучване на необходимостта от повишаване на квалификацията на 
педагогическите специалисти в областта на справяне с тормоза в образователните 
институции; 

• обучения чрез включване на тематични области, свързани с насилието и 
тормоза, в Националната програма за квалификация, посредством оперативни 
програми и други. 

• Процедура за откриване и работа по случай 
При предприемане на индивидуална работа по случай с ученик на базата на 

направения анализ, координирането на работата се осъществява от училищния 
психолог или от педагогическия съветник. Информацията за вписаните в Дневника 
със случаи на училищен тормоз се съхранява само при психолога или 
педагогическия съветник, или, по изключение, при друг член на координационния 
съвет, определен от директора на училището. 

 
ТАБЛИЦА 1. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ФОРМИТЕ НА ТОРМОЗ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА СЪОТВЕТНИ 
ДЕЙСТВИЯ 

Ниво на тормоз Отговор на училището 
Документ
иране 

Последователност на 
процедурите за 
интервенция 

ПЪРВО НИВО - НИСКО 
НАРУШАВАНЕ НА 
ПРАВИЛАТА: 

 Форми на физически 
тормоз са например: леко 
удряне, бутане, щипане, 
драскане, дърпане на коса, 
хапане, подритване, 
замърсяване или 
разрушаване на нечия 
собственост. 

 Форми на вербален тормоз 
са например: подмятания, 
подигравки, унижение, 
заплахи, обиди, 
нецензурни/неприлични 
коментари; 

 Форми на психически 
тормоз са например: 
омаловажаване, клюкарене, 
обиждане, осмиване, 
засрамване, подвикване, 
ругаене, клеветене, 
измисляне на прякори. 

 Форми на социален тормоз 
са например: подмятане на 
коментари, подиграване, 
изключване от групови или 
съвместни дейности, 
фаворитизация/предпочитан
ия, базирани на различие, 
разпространяване на слухове. 

На първо ниво, по 
правило, действията се 
предприемат автономно от 
класен ръководител или 
учител заедно с родител, 
като се предприема 
педагогическа работа - 
индивидуално, за група 
ученици или за целия клас. 
При наличие на щети от 
материален характер - те 
се възстановяват. 
По изключение, ако 

насилственото поведение 
се повтаря, 
педагогическата работа не 
дава резултат, 
последствията са по- 
сериозни, ако се касае за 
насилие от страна на група 
към индивид или ако едно 
и също дете или ученик 
бива тормозено. 

Ситуациите 
от първо 
ниво не се 
регистрират, 
защото са 
първа проява 
на насилие и 
не се тълкува 
като тормоз. 

1) Прекратяване на 
ситуацията и 
успокояване/интервенция 
към всички участници. 
2) Класният ръководител/ 
учителят подробно се 
информира за случилото се 
от всички свидетели и 
участници в ситуацията на 
насилие.  
3) Уведомяване на родител 
от класният ръководител/ 
учителят. 
4) Консултации - 
предприемане на 
индивидуални разговори с 
участниците от  класният 
ръководител/ учителят. 
5) Мерки и действия от 
страна на класният 
ръководител/ учител - 
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Форми на сексуален тормоз 
са например: показване на 
неприлични жестове и 
действия, вербален тормоз 
със сексуално съдържание, 
разпространение на истории 
и изображения със сексуален 
подтекст. Съблазняване от 
друго дете или възрастен, 
злоупотреба с власт при 
подстрекаване, изнудване, 
склоняване и/или 
принуждаване към сексуални 
действия. 

 Форми на кибертормоз и 
кибернасилие са например: 
обидни обаждания и 
изпращане на обидни 
съобщения (SMS, MMS, 
съобщения в социалните 
мрежи, др.) 

нееднократно в 
ситуации, 
класифицирани като 
първо ниво, то тогава 
следва се да 
предприемат действия, 
предписани за ситуации 
от второ и трето ниво. 

 намиране на 
решение, което 
удовлетворява 
страните и служи за 
пример на 
наблюдателите. 
6) Мониторинг и 
проследяване на 
предприетите мерки 
и действия. 

Ниво на тормоз Отговор на училището Документиране 

Последователност 
на процедурите за 

интервенция 

ВТОРО НИВО - ПОВТАРЯНЕ 
НА ЕДНИ И СЪЩИ 
НАРУШЕНИЯ НА ПРАВИЛАТА 
ИЛИ С ПО-СЕРИОЗНИ 
ПОСЛЕДИЦИ - ТОРМОЗ: 

 Форми на физически 
тормоз са например: 
шамаросване, удряне, 
стъпкване или късане на 
дрехи, ритане, обграждане, 
плюене, отнемане и 
разрушаване на нечия 
собственост, дърпане на 
нечий стол изпод него, 
дърпане за уши или коса. 

 Форми на вербален тормоз 
са например: подигравки, 
отправени пред целия клас 
или 

На второ ниво, по 
правило, действията се 
предприемат от класен 
ръководител заедно с 
психолог или 
педагогически 
съветник, представител 
на координационния 
съвет и директор и 
задължително участие 
на родител. 
Ако присъствието на 
родител не е в най-
добър интерес на 
детето, 

Ситуацията на 
тормоз се описва в 
Дневника за 
ситуации на тормоз 
от класният 
ръководител/ 
учителят и се 
предприема работа 
по случай. 
Възстановяване на 
щети при наличие на 
такива. 

1) Прекратяван
е на ситуация и 
успокояване/ 
интервенция към 
всички участници на. 
2) Класният 
ръководител/ 
учителят подробно се 
информира за 
случилото се от 
всички свидетели и 
участници в 
ситуацията на 
насилие. Всеки 
служител, който е 
станал свидетел на 
насилието може да 
подаде сигнал към 
ОЗД.  
3)  
4) Уведомяване на 
ОЗД и/или органите 
на полицията при 
ситуации с по-
сериозни последици 
по преценка на 
класния ръководител 
заедно с 
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Ниво на тормоз 
Отговор на 
училището 

Документир
ане 

Последователност 
на процедурите за 
интервенция 

ТРЕТО НИВО - ЗЛОУПОТРЕБА 
СЪС СИЛА, КАКТО И ПРИ 
ЕКСТРЕМНИ СИТУАЦИИ, В 
КОИТО СЪЩЕСТВУВА 
ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА И 
ЗДРАВЕТО ИЛИ ЗА ТЕЛЕСНИЯ 
ИНТЕГРИТЕТ, ЗА КОЙТО И ДА 
Е ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В 
СИТУАЦИЯТА: 

 Форми на физически тормоз 
са например: сбиване, 
задушаване, събаряне, 
причиняване на изгаряния и 
други наранявания, 
намушкване с остър предмет, 
провесване от прозорец или 
високо място, лишаване от 
храна, излагане на ниски или 
високи температури и 
заплашване с оръжие. 

 Форми на вербален тормоз 
са например: закани, заплахи, 
обиди, клетви, които 
накърняват сериозно 
достойнството, публично 
унижение и 

др.; 
 Форми на психически 

тормоз са например: 
сплашване, изнудване със 
сериозни заплахи, насилствено 
отнемане на пари и вещи, 
клетви, които накърняват 
сериозно достойнството, 
публично унижение, 
ограничаване на движението, 
склоняване за употреба на 
наркотични и други 
психотични вещества, 
включване в деструктивни 

На трето ниво, по 
правило, 
уведомяването на 
ОЗД и/или органите 
на полицията става 
незабавно от 
служителя на 
училището, 
идентифицирал 
тормоза. Действията 
на ниво училище се 
предприемат от 
директор заедно с 
координационния 
съвет със 
задължителното 
участие на родител и 
компетентни власти, 
организации и услуги 
(центрове за социална 
работа, здравни 
центрове, отдел 
закрила на детето, 
полиция и др.). Ако 
присъствието на 
родител не е в най- 
добър интерес на 
детето, например би 
го наранил, 
застрашил 
безопасността му или 
би нарушил 
училищната 
процедура, 
директорът следва да 
информира центъра 
за социална работа, 
отделите за закрила 
на детето и/или 
полицията. 

Ситуациите на 
тормоз от трето 
ниво се описват 
в Дневника за 
случаи на 
тормоз, като по 
тях се 
предприема 
интензивна 
работа по 
случая, 
включваща 
всички 
участници, 
правят се 
оценки на 
потребностите 
и план за 
действие, както 
и се инициират 
процедури в 
съответствие 
със закона. 
Ако друга 
организация 
или 

1) Прекратяване на 
ситуацията и 
успокояване/интерве
нция към всички 
участниците. 
2) Класният 
ръководител/ 
учителят подробно се 
информира за 
случилото се от 
всички свидетели и 
участници в 
ситуацията на 
насилие. Всеки 
служител, който е 
станал свидетел на 
насилието може да 
подаде сигнал към 
ОЗД. 
3) Уведомяване на 
родител. 
4) Консултации- 
предприемане на 
индивидуални 
разговори с 
участниците. 
5) Мерки и действия 
от страна на 
координационния 
съвет,  интензивна 
работа по случай, 
информиране и 
насочване м 
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група, публично унижение, 
обиди; 

например би го 
наранил, 

 3) Учителят/ класният 
ръководител съобщава 
на Кординационния  Форми на психически 

тормоз са например: 
застрашил 
безопасността му 
или 

 съвет за случая и на  
психолога/ 
педагогическия 
съветник или 

изнудване, заплашване, 
несправедливо 

би нарушил 
училищната 

 Уведомяването е 
задължително и 
незабавно, 

наказание, забрана за 
общуване, отхвърляне 

процедура, 
директорът следва 
да 

 когато се отнася до 
случаи на сексуален 
тормоз, проявяващи се и манипулация, подигравки 

отправени пред целия клас 
или група, публично 
унижение, обиди: 
интригантстване, 
разпространение на слухове, 
публично отхвърляне и 
игнориране, неприемане, 
манипулиране и използване. 
 

се обърне към 
отделите за закрила 

 

подтикване или 
принуждаване към 
сексуални действия. 

Форми на социален тормоз 
са например: 

на детето.   
интригантстване, 
разпространяване на 

По преценка се 
подава сигнал до 
ОЗД и/или 

 4) Уведомяване на 
родител. 

слухове, публично отхвърляне Координационният   

неприемане, манипулиране и 
използване. 

оценка на риска и 
се инициира 

 5) Консултаци- 
предприемане на 
индивидуални 
разговори с Форми на сексуален тормоз индивидуална  участниците. 

сексуално докосване, 
показване на 

  

 
порнографски материали, 
показване на 

  6) Мерки и действия - 
работа интимни части на тялото и 

сваляне на дрехи, 
  на координационния 

съвет: подтикване или принуждаване 
към 

  анализ на ситуациите 
от сексуални действия, заснемане 

в сексуални 
  регистъра и 

предприемане на 
пози.   индивидуална работа 

по Форми на кибертормоз са 
например: 

  случай с ученик в риск 
от 

непоискано заснемане и 
разпространяване на 

  тормоз и разписване 
на снимки и видео, злоупотреба с 

блогове, 
  индивидуална 

програма. 
форуми, социални мрежи, 
заснемане и разпространение 

  7) Мониторинг на 

кражба на профил и 
използване език на омразата. 
 

  предприетите мерки и 
действия. 

 
 

 
 



129 

 

 

групи и организации, групово 
измъчване на индивид или 
група и организиране на банди 

Отговорът на 
училището може да 

услуга е 
въвлечена 

интензивна работа по 
случай, информиране 
и насочване към 

последиците, от които 
нараняват другите. 

включва насочване 
към местната 

в работата с страна на директора. 

 
комисия за борба 
срещу 

ученика, 
училището 

Ако друга организация 
или услуга е въвлечена 
в работа с ученика, 

• Форми на социален тормоз са 
например: 

противообществените 
прояви на 

установява 
връзка с 

училището 
установява връзка с 
тези организации или 
услуги и  

заплахи, изолация, групово 
измъчване на 

малолетните и 
непълнолетните и 

тези 
организации 

синхронизира 
дейностите 

индивид или група и 
организиране на затворени 

полицията, ОЗД и 
община по силата 

или услуги и  

групи (банди), последиците от 
които нараняват 

на координационнния 
механизъм; 

хармонизира 
 

други. 
съставяне на Протокол 
за тормоз и 

дейностите. 
 

• Форми на сексуален тормоз са 
например: 

възстановяване на 
щетата; 

 6) Мониторинг на 
 

съблазняване от друго дете или 
възрастен, 

включване на 
учениците в 

 предприетите мерки и 
действия. 

злоупотреба с власт при 
подстрекаване, 

допълнителни 
програми, насочване 

  

изнудване, склоняване и/или 
принуждаване към 

към услуги в 
общността. 

  

сексуални действия, блудство, 
изнасилване, 

   

кръвосмешение.    

• Форми на кибертормоз са 
например: повторно 

   

действие на непоискано 
заснемане и 

   

разпространяване на снимки и 
видеозаписи, 

   

злоупотреба с блогове, форуми, 
социални мрежи, 

   

заснемане без разрешение, 
заснемане на сцени на 

   

насилие, разпространение на 
записи и снимки на 

   

детска порнография.    
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• Насочване на случаи към външни служби 
При идентифициране на ситуация на тормоз, следва незабавно да се 

уведомят органите за закрила на детето: ОЗД и/или полиция. Уведомяването е 
задължение на всеки гражданин по силата на Закона за закрила на детето (ЗЗД), 
следователно сигнал до отдел „Закрила на детето“ и/или Районно управление 
„Полиция“ трябва да подаде гражданинът или служителят на училището, 
идентифицирал тормоза. Това може да бъде учител, възпитател, педагогически 
съветник, директор, психолог, служител от непедагогическия персонал, както и 
Координационният съвет като колективен орган. Уведомените институции започват 
проверка на сигнала по реда на Координационния механизъм за взаимодействие 
при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие, и за 
взаимодействие при кризисна интервенция. 

Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, 
жертви на насилие или в риск от насилие, и за взаимодействие при кризисна 
интервенция, който е приет и функционира от 2010 г., е публикуван на страницата 
на Държавната агенция за закрила на детето. Основната цел на Координационния 
механизъм е да бъдат обединени ресурсите и усилията на професионалистите и 
органите за закрила за осигуряване на ефективна система за взаимодействие при 
работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие. 

Конкретните стъпки при подаване на сигнал за тормоз към външни служби са 
представени в Приложение 2. Кой, кога и къде може да подава сигнал за дете в 
риск? 

2.2. Дейности на равнище клас 
2.2.1. Превенцията на равнище клас включва приоритетно обучителни 

дейности и работа с класа. 
•  Обучителни дейности, в които водеща роля има класния 

ръководител 
За работата на равнище клас следва да се прилагат всички форми на групова 

работа, дискусии, решаване на казуси, ролеви игри, споделяне на опит, като се 
използват възможностите на часа на класа, учебни предмети от задължителните 
учебни часове, различни извънкласни и извънучилищни дейности. 

Необходимо е да се извеждат теми от учебното съдържание, които може да се 
използват за работа и анализ по проблема насилие, свързани с правата на децата, 
ценностите, социалните роли, функционирането на групите и институциите и т.н. 

Целта е да се създаде пространство, в което се говори открито за тормоза и се 
работи за формирането у децата на нагласи и социални умения, недопускащи 
насилие, като например емпатия, толерантност и уважение към различията, 
решаване на конфликти и др. Децата трябва да се стимулират първо сами да дават 
отговори на поставените въпроси, а след това да се предлагат официални 
дефиниции. Всяка първа дискусия трябва да започне с договаряне на правилата за 
работа, като например - всеки има право да каже какво мисли, всеки има право да 
бъде изслушан, мненията не се омаловажават и т.н. 

Основните теми могат да бъдат: 
1.  Какво представлява тормозът, разпознаваме ли го и как можем да 

докладваме за случаи на тормоз? 
2.  Какви са преживяванията на извършителя, последователите, 

потърпевшия и наблюдателите? (някои видове поведение като присмиването може 
да изглеждат като игра или шега, но обиждат и водят до негативни емоции у този, 
към когото са насочени и до това той да се чувства унизен или заплашен). 

3.  Как се чувстваме, когато видим прояви на тормоз и какво правим? 
4.  Какво можем и искаме да направим? 
5.  Кои са основните ценности, правила на поведение, които следва да 

приемем? Как можем да ги прилагаме? 
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Разглеждането на последната тема трябва да завърши с изработването на 
общи правила на поведение и договаряне на процедура, в случай на нарушаване на 
правилата. Правилата се пишат и се поставят на видно място в класната стая, за да 
могат децата да се придържат към тях в конкретни ситуации. Въпреки че това са 
дейности на равнище класна стая, те могат и е важно да се приложат и с 
родителите, както и с учителите. 

2.2.2. Интервенцията на равнище клас се отнася до ситуациите от ниво едно 
и две според приетата класификация (Таблица 1). 

• Съвместни действия между класен ръководител или учител и училищен 
психолог/педагогически съветник 

В случай че са налице поредица от ситуации от първо ниво, в което са 
въвлечени различни участници, може да се предприемат допълнителни занятия с 
целия клас с подкрепата на психолога или педагогическия съветник. За целта би 
могъл да се покани и външен за училището специалист. Ако са налице други 
повтаряеми фактори - например ситуациите се случват по едно и също време или в 
един и същи час и т.н., тези фактори следва да се вземат предвид и по преценка на 
класен ръководител и/или учител, който ги констатира, да се информира 
координационния съвет. Ситуацията от второ ниво се вписва в 
Дневника за случаи на тормоз, като са определени участниците, направен е анализ 
от координационния съвет и са предприети мерки, които могат да включват 
индивидуална работа по случай и/или работа с класа/класовете. Съвети към 
учителя за справяне с различни ситуации на тормоз са поместени в Приложение 1. 
Насоки за интервенция. 

3. Включване на родители 
Привличането на родителите е важна част от реализирането на училищната 

програма и важно условие за нейната ефективност. Родителите се привличат като 
партньори в дейностите по превенция, както и в случаите на интервенция. 

Родителското съдействие може да има различни измерения, като: 
• родители - специалисти от областта на помагащите професии (психолози, 

социални работници, медиатори, лекари, свещеници) или други професии, 
които могат да бъдат полезни, включително журналисти, 
спортисти, драматурзи, 
композитори, музиканти, художници, режисьори и други, с чиято помощ 
могат да се реализират ценни училищни инициативи и други; 

• родители, които могат да се включат в групи за придружаване на 
определени 

групи деца по пътя от дома до училището и обратно; 
•  родители, които могат да станат посредници между училището и 

родителите или други организации и институции; 
•  родители, които могат да осигуряват ресурси - в натурални показатели, 

услуги или финансови средства , за изпълнение на училищните дейности. 
При включване на родителите се има предвид следното: 
-  във всички случаи е необходимо родителите да бъдат уведомени за 

случилото се, както и за предприетите от училището действия за разрешаване на 
ситуацията; 

-  в разговора е важно да се акцентира върху необходимостта родителите 
да не критикуват другото дете или групата деца, а да се опитат да погледнат на 
ситуацията през погледа на другата страна; 

-  родителите трябва да бъдат запознати, че критиките, обидите и 
неглижирането на другото дете или деца от тяхна страна само ще задълбочат 
конфликта; 

-  разговорът трябва да бъде проведен на подходящо място, в партньорски 
взаимоотношения, като се предостави отворено пространство за споделяне на 
техните опасения и гледни точки; 
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-  от разговора могат да бъдат изведени конкретни договорености кой 
какво може да предприеме и какво се очаква като резултат; 

- учителят може да насочи родителите за консултация с педагогическия 
съветник или с училищния психолог, или с други специалисти при необходимост 

4. Ресурсна обезпеченост 
4.1.  Училищното ръководство е необходимо да осигурява: 
4.1.1.  обучение за служителите си всяка година; 
4.1.2.  изградени механизми за взаимодействие с различни институции; 
4.1.3.  обучени специалисти за интервенция в ситуации на тормоз в 

училището, а при липса на такива да се обърне към външни за училището 
специалисти, които са обучени за интервенция в ситуации на тормоз; 

4.1.4.  информация, материали по темата за насилието и тормоза в училище, 
информация за наличните ресурси в общността и други. 

4.2. Министерството на образованието и науката е необходимо да 
осигурява: 

4.2.1.  проучване на необходимостта от повишаване на квалификацията на 
педагогическите специалисти в областта на справяне с училищния тормоз; 

4.2.2.  обучения чрез включване на тематични области, свързани с насилието 
и тормоза, в Националната програма за квалификация, посредством оперативни 
програми и други. 

Настоящият документ има характер на задължителен при разработване 
на училищни политики и програми, свързани с насилието, и при справяне в 
случаи на насилие. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. НАСОКИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ 
1. Прекратяване на ситуация на насилие и тормоз. 
2. Подход за възстановяване на щетата. 
3. Действия при тежък инцидент или при повторна ситуация на насилие 

или тормоз. 
4. Насочване на детето и неговите родители към програми и услуги в 

общността, 
5. Действия при насилие на дете/ученик срещу член на екипа на 

институцията. 
6. Действията при насилие на възрастен срещу дете/ученик. 
Намесата и справянето с конкретни ситуации на тормоз и насилие е част от 

цялостната политика на институцията срещу насилието. Намесата на възрастните 
следва внимателно да се обмисли и планира. Тя трябва да бъде последователно 
прилагана от цялата училищна общност, за да бъде максимално ефективна. 

Важно е да не бъдат омаловажавани и първите прояви на влошаване на 
отношенията между децата, както и поведението, което е неприемливо. Тези 
ситуации представляват първо ниво от приетата класификация (Приложение 1). 
Необходимо е още при най-малките сигнали и съмнения за тормоз да се предприемат 
стъпки, за да се предотврати ескалация на насилието и да се изпрати ясно послание, 
че такова поведение няма да бъде толерирано. Вниманието трябва да бъде насочено 
както към проявите на физически тормоз, така и към неговите социални и 
психологически измерения. 

1. Прекратяване на ситуация на насилие и тормоз. 
Задължение на всеки служител на институцията е да се намеси, за да прекрати 

ситуация на насилие/тормоз, на която е станал свидетел или за която е получил 
сигнал (от дете, родител или друг служител от детската градина, училището, центъра 
за подкрепа за личностно развитие, специализираното обслужващо звено): 

• в случай на физически тормоз децата трябва да бъдат разделени и да се 
прекрати физическият контакт между тях незабавно; когато има опасност за живота 
на детето, неговото здраве и физическия интегритет може да се използва разумна 
физическа сила под формата на избутване, издърпване, задържане на място. 
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• не трябва веднага да се разпитва за случилото се, да се обсъждат 
причините за насилието или да се изяснява ситуацията. Това може да се случи на по-
късен етап. Важното е учителят ясно да обяви пред всички, че това е насилие и то е 
недопустимо поведение. В този момент не е добре да се разпитва за подробности и 
детето, което е потърпевшо, особено в присъствието на детето, което е нанесло 
насилието/тормоза и на други деца, защото това може да урони неговото 
достойнство. Фокусът на интервенцията трябва да бъде насочен към децата- 
свидетели на насилието, към средата, а не към активните участници и потърпевшите 
в ситуацията на насилие; 

• когато става въпрос за първа проява, която не е тежка по отношение на 
нанесената вреда, може да се приложи подходът за възстановяване на щетата или да 
се наложи друга предварително съгласувана мярка. 

2. Подход за възстановяване на щетата. 
Подходът за възстановяване на щетата се основава на принципа, че „всяка 

щета, нанесена на друг, трябва да бъде възстановена" и включва съответните 
действия в тази посока. Важно е преди да се прилага подходът да бъде предварително 
съгласуван с цялата общност, включително и с децата, и да бъде част от политиката 
на институцията. Възстановяване на щетата е принцип, който предполага, че хората 
правят грешки. Грешките следва да бъдат поправени, като същевременно не се 
налагат наказания. Този принцип подчертава поемането на отговорност за 
неприемливо поведение и за позитивно решаване на проблема. Възстановяването на 
щетите успешно може да се прилага за материални и за нематериални щети. 

Подходът за възстановяване на щетата изисква време и по-задълбочен 
разговор с детето, което е извършило насилие, за да му се помогне да разбере какви 
са последствията от неговата постъпка. Поради тази причина е най-добре този 
подход да се приложи от учителя/класния ръководител, педагогическия 
съветник/психолога. Важно е учителят със спокоен и умерен тон, както и с 
държанието си, да покаже ясно, че проблемът е в начина на поведение, а не в 
личността на самия ученик, и че се действа c оглед отново да се възстановят 
ценностите, към които цялото училище/ детска градина се придържа, а не за да бъде 
наказан: 

• като първа стъпка учителят/класният ръководител изслушва детето. Не 
е желателно детето да се изслушва съвместно с потърпевшото дете; 

• ключов момент във възстановяването на щетата е, че учителят/класният 
ръководител разговаря с детето, а детето само предлага как ще поправи грешката си, 
с което отново ще се възстанови нарушената ценност. С това негово предложение 
трябва да се съгласи и детето, което е потърпевш от насилието. Този процес се 
медиира от ангажирания в случая учител/класен ръководител, педагогическия 
съветник или психолога; 

• след изясняване на ситуацията и постигане на договореност, 
учителят/класният ръководител за определен период от време проследява 
поведението на децата и дава обратна връзка. Учителят може да потърси съдействие 
и от другите учители, които също да наблюдават поведението на децата и да реагират 
своевременно. Педагогическият съветник или психологът също могат да подпомогнат 
работата на учителя като наблюдават детето във взаимоотношенията му с другите 
деца и дадат насоки за действията и мерките, които учителят да предприеме при 
необходимост; 

• при преценка може да бъде насочено към услуги в общността (виж точка 4. 
Насочване на детето и неговите родители към програми и услуги в общността). 
3. Действия при инцидент, криза или при повторна ситуация на насилие или 

тормоз. 
При повторна ситуация на насилие или когато има случай на инцидент или 

криза се следват предписанията от механизма, описани в Приложение 1. 
Класификация на формите на тормоз и предприемане на съответни действия: 
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• при инциденти и кризи се препоръчва работа в групов формат (например 
работа с цялата група/класа), като кризисната интервенция е от минимум 45 минути 
до I час и 30 мин. в определени рамки - затворено пространство, в което участниците 
не допускат нови лица, и др. Предлага се пространство, в което да се вентилират 
емоциите от преживяното и да се даде възможност за преработка. 

Най-подходящо е тази интервенция да бъде извършвана от психолога или 
педагогическия съветник, а при липсата на такъв специалист веднага да се потърси 
съдействие от Националната мобилна група за психологическа подкрепа, състояща 
се от кризисни психолози към МОН, мобилна група или специалист от услуга в 
общността или мобилни кризисни психолози от Държавната агенция за закрила на 
детето. Честа спонтанна реакция на възрастните е заставането на страната на 
„жертвата" и наказване на „насилника". Ключово при интервенцията на възрастните 
е приемането на разбирането, че детето, обект на тормоз, не се нуждае от 
състрадание, а детето, извършител на тормоз, не се нуждае от наказание, особено 
което го унижава, а от разбиране и емпатия (съпреживяване), за да може то да развие 
това чувство към другите. 

• работата с деца, които са обект на тормоз, трябва да бъде насочена към 
формиране на умения за справяне с подобно поведение. Важно е учителят/класният 
ръководител да поговори с детето, по възможност още същия ден (или веднага след 
като е разбрал за случая, ако се касае за ситуация, за която е научил случайно) и да 
разбере какво точно се е случило. Ако е необходимо отделни факти могат 
допълнително и дискретно да бъдат проучени; 

• погрешно е открито и публично пред другите деца да се оказва подкрепа 
на потърпевшото дете, защото това допълнително ще урони достойнството на детето 
пред неговите връстниците. При този първи разговор е важно да се предложи на 
детето подкрепа, като се разговаря с него какво точно ще му помогне да се почувства 
сигурно; 

• необходимо е да се подчертае поверителността на разговора, като се 
спомене кои ще бъдат уведомени за случилото се; 

• детето трябва да почувства доверие и сигурност за споделяне, което е 
особено важно ако насилието се повтори. Може да му се предложи да поговори с 
психолога в институцията; 

• не е препоръчително да се прави среща между детето, върху което е 
упражнено насилието, и детето, което е извършило насилието, с цел да се помирят и 
да се разберат. Такива срещи могат да доведат до неблагоприятни последствия. При 
създаване на необходимите условия и след съответно обучение на  

специалистите в детската градина, училището, центъра за подкрепа за 
личностно развитие, специализираното обслужващо звено може да се реализира 
медиация с цел възстановяване на емоционалната и моралната щета и 
взаимовръзките между децата; 

• наблюдавайте детето в следващите дни, за да се уверите как се чувства 
и при необходимост отново разговаряйте с него; 

• необходимо е да се работи с наблюдателите не само на нивото на 
превенцията, но и след ситуация на тормоз; 

• не се отстраняват наблюдателите, когато се прекратява или управлява 
ситуация на тормоз, като всички, които са били там, следва да видят какво се прави 
съгласно правилата на интитуцията; 

• валидират се правилата и етиката на поведението и се подкрепят тези, 
които са се намесили в защита ценностите на институцията. На останалите се споделя 
очакването да направят същото, ако се случи отново; 

• насърчават се отговори на насилието с думи, търсене на помощ и 
съобщаване за случая; 

• при преценка детето може да бъде насочено към услуги в общността. 
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4. Насочване на детето и неговите родители към програми и услуги в 
общността. 

Насочването на детето и неговите родители към консултация и психологическа 
работа следва да се осъществява от психолога, педагогическия съветник или ако няма 
такъв - от учителя на групата/класния ръководител. Насочващият трябва да е 
запознат с услугите в общността и да даде пълна и конкретна информация на 
родителите за възможните услуги и програми - къде може да се консултират, колко 
струват консултациите, какво представляват консултациите, какъв е метода на 
работа и т.н. Всяка детска градина/училище следва да имат актуална информация 
за наличните услуги в общността, като центрове за превенция и консултативни 
кабинети към местните комисии за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните, центрове за обществена подкрепа, комплекси за 
социални услуги, общински съвети по наркотичните вещества, програми, предлагани 
от неправителствени организации и др. Важно е насочването да се направи 
конкретно и с грижа, за да могат родителите и детето да се възползват, а не да го 
приемат като мярка за наказание. 

5. Действия при насилие на дете/ученик срещу член на екипа на 
институцията. 

Действието се прекратява незабавно от възрастен, който е в близост до мястото 
на извършеното насилие. 

Оказва се помощ, в случай че има пострадал/пострадали. 
Детето трябва да бъде отделено с оглед на възстановяване на сигурността. 

Отделянето на детето може да бъде временно до успокояването му, осъществява се 
психологическо консултиране/кризисна интервенция. 

Уведомяват се родителите на детето. 
С детето започват дейности за установяване на причините, изясняване на 

ситуацията, оценка на проблема. С него задължително разговаря психолог или 
педагогически съветник. Последният дава становище след оценката на проблема и 
поведението за целите на вземането на решение за последствията от педагогическия 
съвет. 

Детската градина/училището организира провеждане на педагогически съвет 
за вземане на решение за последващи действия. Обсъждат се възможни действия и 
се прави план за {«бота с детето. 

6. Действия при насилие на възрастен срещу дете/ученик. 
При насилие на възрастен над дете незабавно се подава сигнал към ОЗД и/или 

полицията и се свиква Координационния механизъм за дете в риск. 
Детската градина, училището, центъра за подкрепа за личностно развитие, 

специализираното обслужващо звено извършват последователни действия - описани 
в Приложение 3: Кога, кой и къде може да подава сигнал за дете в риск? 

С пострадалото дете разговаря психолог или педагогически съветник, който 
прави оценка и изготвя становище. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КОГА, КОЙ И КЪДЕ МОЖЕ ДА ПОДАВА СИГНАЛ ЗА ДЕТЕ В 
РИСК? 

1.  Кога се подава сигнал за дете в риск? 
2.  Кой може да подава сигнал за дете в риск от насилие и тормоз? 
3.  Къде може да се подава сигнал за дете в риск от насилие и тормоз? 
1.  Кога се подава сигнал за дете в риск? 

Съгласно Закона за закрила на детето, чл. 7 (1) „Лице, на което стане известно, 
че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми дирекция „Социално 
подпомагане”, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на 
вътрешните работи. 

(2) Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във 
връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с 
професионална тайна”. 
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 Кой може да подава сигнал за дете в риск от насилие и тормоз? 
При идентифициране на случаи на насилие и тормоз на деца/ученици в 

детската градина, училището, центъра за подкрепа за личностно развитие, 
специализираното обслужващо звено директорът на институцията следва да бъде 
незабавно уведомен. От страна на институцията сигналът се подава от директора. 

Всеки член на институцията, който е станал свидетел на ситуация на насилие 
и тормоз, е длъжен незабавно да уведоми ОЗД и/или полицията. 

Съгласно Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (чл. 10, ал. 
5) в случаите, отнасящи се до насилие над дете, се разглеждат и анонимни 
сигнали. 

В случай на подозрение за ситуация на тормоз, всеки служител в институцията 
може да проведе консултация, като се свърже с Националната телефонна линия 
за деца и разговаря с консултант на телефон: 116 111, а в ситуации на 
кнбернасилие и кибертормоз - с Националния център за безопасен интернет на 
телефон: 124 123 или чрез сайта: www.safenet.bg. 
2. Къде може да се подава сигнал за дете в риск от насилие и 

тормоз? 
Към Държавната агенция за закрила на детето функционира Национална 

телефонна линия за деца 116 111, която работи 24 часа в денонощието. Линията е с 
национално покритие, достъпна от територията на цялата страна, напълно 
безплатна за обаждащите се, независимо дали звънят от стационарен или мобилен 
телефон. Националната телефонна линия за деца предоставя консултиране, 
информиране и помощ по всякакви въпроси и проблеми, свързани с деца. Към нея 
при необходимост могат да се обръщат за съдействие и професионалисти. В случаи, 
касаещи насилие и тормоз в интернет (кибернасилие и кибертормоз), сигнал може 
да се подава към Националния център за безопасен инетрнет. Към центъра 
функционира консултативна линия, отворена в работните дни между 10,00 и 16,00 
часа на телефон: 124 123, имейл: helpline@online.bg и чат в сайта: www.safenet.bg. 
Консултациите на линията са анонимни и на нея могат да се свързват както деца, 
така и професионалисти и родители. 

Сигнал може да бъде подаден и към националния телефон за спешни 
повиквания: 
Според Координационния механизъм, в случай че сигналът за насилие бъде приет от 
някой от визираните органи за закрила - получен от дирекция „Социално 
подпомагане" (отдел за закрила на детето), Държавната агенция за закрила на 
детето или Министерството на вътрешните работи, съгласно чл. 7 от Закона за 
закрила на детето той е длъжен да уведоми за това останалите незабавно до 1 час от 
регистриране на сигнала, включително по телефон и факс. Сигналът се изпраща в 
дирекция „Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето. Съгласно 
Координационния механизъм във всеки един отдел „Закрила на детето" при 
дирекция „Социално подпомагане" началникът на отдела е на разположение, като 
той определя отговорен социален работник. В отдел „Закрила на детето" 
определеният отговорен социален работник извършва проверката на сигнала до 24 
часа от неговото постъпване. 
           При проучването на сигнала социалният работник може да потърси 
съдействие от страна на детската градина/училището - информация за детето, за 
взаимоотношенията му с децата, впечатленията на учителите, т.е. информация, с 
която да бъде направена оценка на случая. При проучването на сигнала и 
предприемането на действия се изисква работа в екип от страна на различни 
специалисти, за да се направи точна оценка и да бъдат съгласувани действията на 
различните специалисти. 
           В случай че бъде установен риск за детето, трябва да бъдат предприети 
мерки за закрила и да започне работа по случая. Изготвя се общ план, в който се 
описват планираните мерки, като социалният работник е отговорен и следи за 
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изпълнението на плана. Мултидисциплинарният екип на местно равнище следва да 
си постави единна стратегическа цел, за постигането на която следва да изготви 
съвместен план за действие с разписани конкретни задачи със срок за изпълнение. 
Всеки един от посочените по-горе участници в мултидисциплинарния екип 
набелязва и предлага на останалите от екипа конкретни задачи по случая, които да 
изпълни съобразно собствените си правомощия и в съответствие с нормативната 
уредба. Конкретните задачи за изпълнение следва да бъдат зададени така, че да 
може всеки участник да действа съобразно оперативната си самостоятелност, като 
изпълнението на конкретните дейности и задачи бъде подкрепено със съдействието 
на останалите участници и в същото време това да спомогне за крайния резултат - 
дългосрочна цел, която трябва да гарантира в най-голяма степен интереса на 
засегнатото дете. 
            Ролята на социалния работник е свързана с проучване на семейната среда и 
предприемане на мерки за закрила. В същото време той има правомощията и 
ангажимента да консултира родителите, да подпомогне тяхната ангажираност в 
работата с детето на равнище детска градина/училище. Социалният работник може 
да консултира семейството, да насочи родителите и детето към подходящи социални 
услуги и консултации. 

 
 
 
 
 
 

АЛГОРИТЪМ 
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  

НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО  
 

1. Запознаване на педагогическите специалисти и останалите служители с 
Механизма за противодействие на тормоза и насилието в училището става по ред, 
определен от директора. 
2. Създаване/актуализиране на институционалните политики в съответствие с 
препоръките, описани в Механизма. 
3. Създаване на Координационен съвет - състав (председател, членове) със 
заповед на директора на образователната институция. 
4. Извършване на „оценка на ситуацията" в началото на учебната година и 
анализ на резултатите от Координационния съвет. 
5. Изготвяне/актуализиране на едногодишен план от Координационния съвет на 
базата на резултатите от „оценката на ситуацията" и спецификата на 
образователната институция. Планът съдържа ясни срокове, ангажименти и 
отговорности за дейностите по превенция и интервенция на насилието и тормоза, 
като следва няколко задължителни стъпки: 
5.1. Дейности за превенция. 
• Създаване/актуализиране на Етичен кодекс на институцията; 
• Създаване/актуализиране на правила в Правилника за дейността на детската 
градина/училището/центъра (първа стъпка на ниво група/клас и втора - на ниво 
институция); 
• Осигуряване на участие на децата в подготовката, организирането и 
реализирането на дейностите по превенция; 
• Планиране на конкретни дейности по превенция на ниво група/клас - 
отбелязване на празници, участие в инициативи, уъркшопи, организиране на 
ателиета и др.; 
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• Планиране на конкретни дейности за реализиране на партньорство с 
родители - провеждане на тематични срещи, организиране на работилници за 
родители и др. 
5.2. Дейности за интервенция. 
• Създаване/актуализиране на процедури за действие при инциденти, работа 
по случай, включително насочване към услуги; 
• Въвеждане на Дневник за случаи на насилие и тормоз за съответната учебна 
година. Всяка, описана в дневника ситуация, съдържа следната информация; дата, 
група/клас, участници, вид насилие и ниво, какво е предприето като действие, 
подпис на служителя. 
6. Изготвяне на годишен доклад от Координационния съвет и препоръки за 
създаване на по-сигурна образователна среда до ръководството на 
институцията.  
 

Методически насоки и съвети 
за представяне на темата за тормоза и насилието и за видовете тормоз и 

насилие в училище 
Цел: Учениците познават различните видове тормоз и насилие» причините и 
последствията от тормоза и насилието и могат да дадат примери за тях. 
1. Защо е важно темата за тормоза и насилието да бъде дискутирана с 
учениците? 
Все повече зачестяват случаите на насилие, извършено от деца или над деца. 
Училището като място, в което освен ученето се случват и по-голямата част от 
социалните отношения на учениците, трябва да развива умения за общуване, 
справяне с рискови ситуации и разбиране на собствените емоции и чувства. 
Учениците не винаги осъзнават ефекта от своите думи и действия и често не могат 
да разграничат как на пръв поглед безобидна игра прераства в тормоз или насилие, 
който може да нанесе трайни физически и/или психически вреди за жертват. 
Насилие и тормоз има във всяко училище. Но училищата се различават не по типа 
поведение или степента му на разпространение, а по това как се третира проблемът 
във всекидневната практика. Нашата роля в изграждането на успешна стратегия 
срещу тормоза, е обсъждането на тези въпроси с колегите ни, с ръководството, с 
учениците и с родителите. Като педагози трябва да провокираме задълбочена 
дискусия с учениците, която да доведе до истинско разбиране на тези понятия и до 
чувствителност към техните проявления. 
2. Насоки как да представим темата поед яяпчпу учуницц 
Важно е да се чуе мнението и опита на всеки ученик и да подсигурим среда, в която 
никой да не се почувства обиден - някои ученици може би вече са били жертва или 
причинител на насилие и тормоз. Уважавайте и зачитайте личното пространство на 
учениците, за които това би могло да е болезнена тема и не биха желали да 
споделят. Можете да използвате някои от следните активности: 
• Общи насоки: 
Преди да започнете, коментирайте с класа, че мнението на всеки е важно и че няма 
правилен или грешен отговор на задаваните въпроси. Провокирайте реакции по 
темата, като се допитвате до опита на учениците и използвайте отворени въпроси, 
при които отговор с „да" или „не" не е достатъчен. 
• Помисли - обсъди - сподели (работа в малки групи от 2-3 ученици). 
            Разделете учениците на малки групи. Дайте на всяка група различна тема на 
работа, като например: Какво според вас е тормоз?, Какво е психически тормоз?, 
Дайте примери за кибер тормоз, Къде е разликата между играта и насилието? и т.н. 
            В самите групи всеки участник има една минута (или колкото е необходимо в 
зависимост от темата) да помисли за себе си, две минути за обсъждане в самата 
група (по двойки) и след това време за споделяне с класа. На база споделеното се 
извеждат нужните определения и примери за тяхното проявление. Техниката не 
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отнема много време и може да се приложи няколко пъти в рамките на учебния час, 
като е важно да се формират нови групи при смяна на темата. Работата в малки 
групи дава възможност на учениците да прилагат на практика различни умения за 
групово сътрудничество: активно слушане, емпатия, доброта, откритост за идеите 
на другия. 
• Брейнсторминг (мозъчна атака) 
            Техниката често се използва в големи групи с цел бързо набиране на много 
идеи по дадена тема/въпрос. Може да разделите клас» на 2-3 големи групи или да 
работите с целия клас. Дайте на всяка група флипчарт или запишете на дъската 
различните видове насилие и тормоз и дайте на учениците няколко минути да 
запишат по 3-4 примера под всеки вид. Фокусът е да се дадат максимален брой 
примери, като не се обръща толкова внимание на това дали наистина са по темата. 
След това на база споделяне на примерите с класа и обсъждането им може да 
извлечете дефинициите и да дискутирате с класа какви са причините и 
последствията за участниците от подобен вид поведение. 
• Казуси или истории 
            Този метод включва представянето и анализа на инцидент, история или 
сценарий, който се е случил или би могъл да се случи. Той трябва да е прост и 
основан на реални факти. Добре е да подготвите няколко казуса, които да са 
реалистични за вашата среда, и да разделите класа на групи, като всяка да работи 
по отделен казус. Всяка група има цреме за запознаване и вътрешно обсъждане, а 
след това казусът и изводите от него се представят пред класа. Възможни въпроси 
към казуса биха били, Говорим ди за тормоз в случая?, За какъв вид?, Какви са 
последствията за жертвата? и т.н. Обсъждането на казуси/истории в групи дава 
възможност на всеки ученик да участва активно и да помисли какво би могъл да 
направи, ако самият той се озове в подобна ситуация. 
• Разиграване на роли/ролеви игри 
            Ефикасен метод за моделиране и прилагане на практика на нови умения в 
една безопасна и оказваща подкрепа среда. Разделете класа на две или повече 
групи и дайте на всяка група задача да разиграе различен вид тормоз. Всеки в 
групата трябва да има роля - жертва, насилник, наблюдател и т.н. Дискутирайте 
впоследствие как всеки от „актьорите" се е почувствал и попитайте „зрителите" как 
биха постъпили на мястото на някой от героите. Тъй като разиграването на роли е 
много емоционално занимание е особено важно да се подчертае, че участниците 
играят своите герои, а не себе си. Ролевите игри позволяват да се преживее реална 
ситуация без реален риск. Питайте дали има желаещи да изиграят съответния герой 
и въведете следните основни правила-1) Не трябва да разкриват лична 
информация, която им е неудобно да споделят; 2) Не е позволен физически контакт 
или нагрубяват; 3) Актьорите не бива да използват реални имена 
3. Допълнителни ресурси 
           Важно е работата по темата да продължи през цялата учебна година, за да 
има дългосрочен ефект. Може да се направи опит за адаптирането на различни 
ресурси и използването им в час, извън час и в свободното време, като например 
веднъж седмично обсъждане на казус от училище, табло на разбирателството, 
изложба на тема „Училище без тормоз", филм с дискусия, информационни дейности, 
работна група или конференция на ученическите обединения, психо драма/форум-
театьр на чужд език и т.н. 
          Идеи и ресурси за допълнителни дейности могат да бъдат открити на: 
1) „Класна стая без тормоз" - наръчник за учители: http://bit.lv/2x7bwvQ 
2) „Онлайн тормозът" - наръчник за учители: http://bit.lv/2xPLQdb 
3) „Деца, родители и учители срещу езика на омразата" - наръчник, съдържащ 
10 примерни теми, които могат да се използват за работа с деца 1-4 клас в часовете 
по различни предмети: http://bit.lv/2xI5kAO 
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4) Учебна тетрадка „Деца, родители и учители срещу езика на омразата" - 
съдържа забавни задачи за децата, чрез които да се задълбочи разбирането им за 
различията и толерантността: http://bit.lv/2FCrWbt 
5) „Случилище.бг" - сбор от добри практики и материали по темата: 
http://bit.lv/2xSlqYl 
 

ПРАВИЛА ЗА  ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕ И ТОРМОЗ 
 

Превенцията на насилие и тормоз включва комплекс от мерки, които имат за цел 
ограничаване и/или елиминиране на предпоставките и рисковите фактори, 
допринасящи за насилието. Превенцията поставя приоритет върху дейности на 
равнище група/клас, например създаване на правила на отношения в групата/класа, 
тематични дискусии, регулярно провеждани в часа на класа или по друго време. 
Дискусиите са възможност в групата/класа да се поставят за обсъждане въпроси, които 
вълнуват или смущават децата, като по този начин се създава пространство за мислене 
и отработване на агресията чрез говорене, разиграване на ситуации, тяхното 
обсъждане и съответно осмисляне и развиване на нови умения и модели за 
ненасилствени отношения и поведение. 
 1. Създаване на координационен съвет с ясни функции и делегирани отговорности, 
който да отговаря за планиране, проследяване и координиране на усилията за справяне 
с насилието и тормоза. Съветът се ръководи от заместник директор и/или друг 
педагогически специалист, определен от директора и включва в състава си училищен 
психолог/педагогически съветник, учители, деца и родители. 
2. Оценка на ситуацията 

 Оценката и анализирането на ситуацията са от значение за планирането на дейности 
за изграждане на сигурна образователна среда.  

 Оценката се организира от ръководството на СУ“Димитър Матевски“  и се осъществява 
от координационния съвет в началото на учебната година. За целта могат да се 
използват редица инструменти, като специални въпросници, дискусии с участие на 
цялата училищна общност, учители и родители и др. Резултатите от оценката и 
наличието на проблем се представят от координационния съвет и се обсъждат на 
тематичен педагогически съвет, на който участие могат да вземат всички 
заинтересовани страни. Резултатите могат да се обсъдят и на родителските срещи, и в 
часовете на класа. 
3.      Дейности по превенция 
3.1         Създаване на единни училищни правила, които да станат част от 
Правилника за дейността на СУ“Димитър  Матевски“ . Този процес е от две стъпки: 
3.1.1      Изработване на правила на поведение и ценности от всеки клас/група; 
                            Примерни правила : 
- Ние не се обиждаме. 
- Ние се държим възпитано и дисциплинирано в час. 
- Ние поемаме отговорност за постъпките си. 
- Ние не се гоним и бием. 
- Ние не се закачаме. 
- Ние не говорим в час.  
- Ние внимаваме в час.  
- Ние уважаваме учителите.  
- Ние се изслушваме.  
- Ние зачитаме мнението на другите.  
- Ние си помагаме.  
- Ние не взимаме чужди вещи без разрешение.  
- Ние не си измисляме неприятни прякори.  
- Ние сме задружни. 
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3.1.2  Обобщаване на правилата и вписване в Правилника за дейността на 
институцията. 
3.2 Запознаване на цялата училищна общност с определението, проявлението и 
последиците   от    насилието и тормоза. 
3.3 Подобряване на системата от дежурства с оглед недопускане на насилие и 
тормоз. 
3.4   Повишаване квалификацията на педагогическия персонал, включително 
реализиране на       специализирани обучения за превенция    и справяне с насилието и 
тормоза. 
3.5 . Информиране и актуализиране на информацията за наличните ресурси в 
общността - съществуващи услуги и програми за превенция и противодействие на 
насилието и тормоза. 
3.6  Обучителни дейности и работа с класа/групата .  Водеща роля има 
учителят/класният ръководител. При работата на равнище клас/група следва да се 
прилагат всички форми на групова работа, дискусии, решаване на казуси, ролеви игри, 
споделяне на опит, като се използват възможностите на учебната програма, вкл. теми 
от глобалното, гражданското, екологичното, здравното, интеркултурното образование, 
часа на класа, различни извънкласни и извънучилищни дейности. Целта е да се създаде 
пространство, в което се говори открито за насилието и тормоза и се работи за 
формирането у децата на нагласи и социални умения за здравословно и ненасилствено 
общуване, емпатия, толерантност и уважение към различията, решаване на конфликти 
и др. 
3.7  Съвместни действия между класен ръководител или учител и 
психолог/педагогически съветник и включване на външни специалисти. 
3.8     Организиране на  допълнителни занятия с цялата група/клас с подкрепата на 
психолога или педагогическия съветник. За целта би могъл да се покани и външен за 
училището, специалист. 
3.9          Използване на посредник при разрешаване на конфликта. 
3.10        Провеждане на тематични родителски срещи. 
3.11      Включване на родители 
  Родителите се привличат като партньори в дейностите по превенция.  
  Родителското съдействие може да има различни измерения, като:  
- родители - специалисти от областта на помагащите професии (психолози, 
социални работници, медиатори, лекари, свещеници) или други професии, които 
могат да бъдат полезни, включително журналисти, спортисти, драматурзи, 
композитори, музиканти, художници, режисьори и други, с чиято помощ могат 
да се реализират ценни училищни инициативи и други;  
- родители, които могат да станат посредници между училището и родителите 
или други организации и институции;  
- родители, които могат да осигуряват ресурси – в натурални показатели, услуги 
или финансови средства , за изпълнение на училищните дейности.  
 
- учителят може да насочи родителите за консултация с педагогическия съветник или с 
училищния психолог, или с други специалисти при необходимост. 
 
3.12     Запознаване на родителите за възможностите за проследяване на 
смартфоните на децата им, като наблюват сайтовете, които ползват, чатовете в 
социалните мрежи.Напр. приложението Protect your kid, номинирано за 
миналата година в област »Социални иновации». 
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СИСТЕМА  
ОТ МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ  

НА СИГУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА  
 

Въведение: 
   Системата включва всички мероприятия и действия от страна на училищното 
ръководство, педагогическият и непедагогическият персонал за реализирането и 
осигуряването на сигурна и безопасна образователна среда в училище. 
 
І. Пропускателен режим на СУ“Димитър Матевски“: 
 
1. Осигуряване и актуализиране на план за пропускателният режим на 
училището. 
2. Надеждна и оптимална дейност на охранителната фирма „Орион 
Секюрити“ относно осигуряване безопасността на училището. 
3. Недопускане на външни лица във вътрешността на сградата, без 
разрешение и одобрение на охраната. 
4. Недопускане на конфликтни ситуации между родители, ученици и учители. 
 
ІІ. Видеонаблюдение на сградата на училището. 
 
1. Осигуряване на достатъчен брой видеокамери за наблюдение в и извън 
сградата на училището. 
2. Материалът, получен от видеонаблюдението да бъде използван по 
предназначение и предоставян на съответните органи при поискване. 
3. Своевременна намеса на охраната при засичане на конфликтни ситуации 
на мониторите или по сигнал и незабавно прекратяване на възникналите 
проблеми. 
 
ІІІ. Дейности на педагогическият персонал за реализиране на сигурна 
образователна среда. 
 
1. Педагогическият персонал е запознат с мерките и дейностите, които трябва 
да извършва за реализиране на сигурна образователна среда. 
2. Недопускане на конфликтни ситуации в класните стаи и по коридорите, 
както и по сигнал от ученици. 
3. Съвестно изпълнение на дежурствата на учителите по разписан график. 
4. Разрешаване на възникнали конфликтни ситуации. 
5. Работа с педагогическия съветник. 
6. Работа с ЕЛРП. 
7. Работа с класни ръководители. 
8. Своевременно информиране на училищното ръководство и/или 
педагогическия съветник за възникнали проблеми и тяхната намеса при 
необходимост. 
9. Педагогическият персонал съдейства на пострадали ученици по време на 
игра или друго, като ги съпровожда до медицинския кабинет за преглед при 
необходимост. 
 
ІV.  Дейности на непедагогическият персонал за реализиране на сигурна 
образователна среда. 
 
1. Непедагогическият персонал е запознат със своите дейности и задължения, 
относно реализиране на безопасна образователна среда. 



143 

 

 

2. Непедагогическият персонал следи за реда по коридорите и в междучасията. 
3. Непедагогическият персонал се намесва за прекратяване на възникнало 
напрежение или конфликтни ситуации между учениците, ако наблизо няма учител. 
4. Непедагогическият персонал своевременно информира дежурен учител, главен 
учител, педагогически съветник или училищното ръководство в зависимост от 
степента на възникналия проблем. 
5. Непедагогическият персонал съдейства на пострадали ученици по време на 
игра или друго, като ги съпровожда до медицинския кабинет за преглед при 
необходимост. 
 
V. Осигуряване и реализиране на обучения, семинари, дискусии, иновации и 
др. на педагогическия и непедагогическия персонал, относно реализирането 
на безопасна образователна среда и повишаване на личните компетентности 
на всеки служител на училището. 
 
VІ. Съдействие от страна на родителите, като желан и необходим партньор за 
реализирането на безопасна образователна среда. 

 
 
 
 
 
 
 

СИСТЕМА  
ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И 

СИГНАЛИЗИРАНЕ ЗА ТОРМОЗ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
ПОДКРЕПА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ У ВСИЧКИ 

УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ЗА 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА. 

 
І. СИСТЕМА ЗА ИНТЕРВЕНЦИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И 
СИГНАЛИЗИРАНЕ НА ТОРМОЗ. 
 
1. Дейности за интервенция на тормоза и насилието на ниво училище.  
Дефиниране на понятията:  

1) Интервенцията включва действия и мерки, които целят спиране и 
разрешаване на вече възникнала ситуация на тормоз, при: 

 отчитане на индивидуалните потребности на всеки ученик, въвлечен пряко или 
косвено в ситуацията 
 спазване принципа на зачитане на най-добрия интерес на ученика.  
2) В по-голямата си част интервенциите съдържат отговора на училището при 

възникнали ситуации на тормоз 
3) Интервенцията на ниво училище включва 
 водене на училищен дневник и процедури за управление на информацията 
°иницииране на работа по случай 
 насочване на случай към други служби; 
А/ Водене на училищен дневник: 
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1) Училищният Дневник за регистриране на случаи на тормоз и насилие сред 
учениците се създава единствено за целите на анализа и планирането на цялостна 
училищна политика за противодействие на насилието и тормоза в училище. 
2) В Дневника се документират само тези ситуации, при които е необходима и 
намесата на координационния съвет / съответстващи на нива две и три според 
приетата от МОН класификация – Приложение №2/. 
3) Ситуацията, която следва да се впише в Дневника със случаи, съдържа следната 
информация: 
 дата, време и място на възникване/наблюдаване на ситуацията; 
 какво се е случило – кратко описание на ситуацията; 
 кои са участниците – преки и косвени; 
 кой служител е регистрирал ситуацията – име и подпис; 
 какво е предприето като действия (интервенция); 
 кои отговорни участници са информирани (институции, органи, родители); 
 как е приключила ситуацията или на какъв етап е и какво предстои; 
4) УКС /Училищен координационен съвет /Педагогически съветник/ се запознава 
с всяка вписана ситуация и предприема съответните действия,съгласно 
правилника за работата си. 
5) Основна задача на УКС след запознаването с регистрираната ситуация е да 
извърши оценка на риска; екипът е отговорен за анализа и разпознаването на 
ученици, които участват и се въвличат в ситуации на тормоз, без значение дали 
извършват проявите или са пострадали от насилието 
6) Анализът на ситуацията извършен от УКС е подчинен на цели за извеждане на 
необходимост от индивидуална работа по случай с ученик, който се намира в 
ситуация на риск. 
7) В случай, че е установен риск за конкретен ученик, екипът задейства процедура 
за откриване и работа по случай в училище. 
8) При предприемане на индивидуална работа по случай с ученик на базата на 
направения анализ, координирането на работата се осъществява от училищния 
психолог. 
9) Информацията за вписаните в Дневника случаи на училищен тормоз се 
съхранява само при педагогическия съветник. 
2. Дейности за интервенция на тормоза и насилието на ниво клас. 
1) Интервенцията на равнище клас се отнася до ситуациите от ниво едно и две 
според приетата класификация и включва: 
 съвместни действия между класен ръководител или учител и училищен психолог: 
- в случай, че са налице поредица от ситуации от първо ниво, в което са въвлечени 
различни участници, се предприемат допълнителни занятия с целия клас с 
подкрепата на психолога; външен за училището  специалист, когато това е 
необходимо и възможно, също може да бъде поканен; 
- в случай, че са налице други повтаряеми фактори – например ситуациите се 
случват по едно и също време или в един и същи час и т.н., по преценка на класен 
ръководител и/или учител, който ги констатира, се информира УКС; 
 съвместни действия с родители: 
- във всички случаи е необходимо родителите да бъдат уведомени за случилото се, 
както и за предприетите от училището действия за разрешаване на ситуацията; 
- в разговора е важно да се акцентира върху необходимостта родителите да 
некритикуват другия ученик или група ученици, а да се опитат да погледнат на 
ситуацията през погледа на другата страна; 
- родителите трябва да бъдат запознати, че критиките, обидите и неглижирането 
на другия ученик или ученици от тяхна страна само ще задълбочат конфликта; 
- разговорът трябва да бъде проведен на подходящо място, в партньорски 
взаимоотношения, като се предостави отворено пространство за споделяне на 
техните опасения и гледни точки; 
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- от разговора могат да бъдат изведени конкретни договорености кой какво може 
да предприеме и какво се очаква като резултат; 
2) За справяне с различни ситуации на тормоз или насилие в класа, на класните 
ръководители и учителите са дадени насоки за интервенция, като част от 
училищния. 
ІІ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ И ВЪВЛЕЧЕНИТЕ В 
СИТУАЦИИТЕ НА НАСИЛИЕ И ТОРМОЗ. 
Регламент за действие в случаи на тормоз и насилие сред учениците. 
Процедура за информиране и съобщаване на случаи. 
1. Дете, жертва на тормоз – уведомява класния ръководител устно, родителят 
попълва Протокол за съобщаване за насилие (Приложение№ 2), в който описва 
ситуацията. 
2. Дете, упражнило тормоз - уведомява класния ръководител устно, родителят 
попълва Протокол за съобщаване за насилие (Приложение№ 2), в който описва 
ситуацията, изпълнява указанията на УКС за предотвратяване на тормоза. 
3. Деца, които помагат и подкрепят тормоза - уведомява класния ръководител 
устно, родителят попълва Протокол за съобщаване за насилие (Приложение№ 2), в 
който описва ситуацията. 
4. Дете-наблюдател- уведомява класния ръководител устно, родителят попълва 
Протокол за съобщаване за насилие (Приложение№ 2), в който описва ситуацията. 
5. Всеки класен ръководител може да договори с учениците си от класа и други 
форми и начини за  съобщаване на случаи на тормоз в класа. 
6. Всеки учител и служител, наблюдавал ситуация на насилие между деца, е 
длъжен да информира УКС чрез попълване на формата за протокол. 
7. Изработване на ред за запознаване на педагогическия и непедагогическия 
персонал с формите на насилие и с механизма за противодействие на училищния 
тормоз. 
Провеждане на училищни мероприятия и изяви, съвместно с институции, 
родители, НПО, съобразени с възрастовите особености на учениците: 

1 клас – „Ненасилието между децата- провеждане на дискусии за приятелството” 
 Срок: м. ноември 2018 - март 2019 г..; 

 отг. Кл. р-ли 
2 клас – „Уроци по толерантност” – изработване на флаери и табла 

  Срок: м. ноември 2017– април 2018 г..; 
 отг. Кл. р-ли 

3 клас – „Ненасилието между децата - провеждане на дискусии за приятелство” 
Срок: м. ноември 2018 - март 2019 г..; 

 отг. Кл. р-ли 
4 клас – „Срещу езика на омразата“ - провеждане на дискусии за ежедневните прояви 
на нашата добродетелност” 

Срок: м. ноември 2018 - март 2019 г..; 
 отг. Кл. р-ли 

5 клас – Организиране и провеждане на дискусии за противодействие на училищен 
тормоз с инспектор от Детска педагогическа стая. 

Срок: м. ноември 2018 - март 2019 г..; 
 отг. Кл. р-ли 

6 клас – Организиране и провеждане на часове на класа водени от ученици в клуб 
„Добродетели“ 

Срок: м. ноември 2018 - март 2019 г..; 
 отг. Кл. р-ли 

7 клас - Организиране и провеждане на часове на класа водени от ученици в клуб 
„Добродетели“. Провеждане на общоучилищни мероприятия за формиране на чувство 
за принадлежност и гордост към училището: 

- табло на входа, презентации и радиопредавания за училищните успехи; 
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- клубове за дейности по интереси; 
- училищен вестник; 
- училищен сайт „История на училищните успехи“; 
- доклади на класни ръководители и заповеди на директора за похвали. 

Срок: м. ноември 2018 - март 2019 г..; 
 отг. Кл. р-ли 

 
ІІІ. ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ У ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ 
ПРОЦЕС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА. 
Действия при разрешаване на установен училищен тормоз между учениците: 

На първо място важно е да се разграничат случаите, когато не се касае за тормоз, 
а само за игра или приятелско премерване на силите между децата. За целта е 
необходимо да се наблюдава поведението на децата, включително и на тези, които 
само присъстват без активно да участват. По-голямата част от ситуациите на тормоз 
следва да бъдат овладени от учителите, а някои от самите деца. Всяка намеса изисква 
внимателна преценка на ситуацията и нейната тежест. 
 Първа стъпка: Прекратяване на ситуация на тормоз: 

Задължение на всеки учител е да се намеси, за да прекрати ситуация на тормоз, 
на която е станал свидетел. 
- В случай на физически тормоз децата трябва да бъдат разделени, да се прекрати 
физическият контакт между тях незабавно и да се уведоми класния ръководител. 
- Не трябва веднага да се разпитва за случилото се, да се обсъждат причините за 
насилието или да се изяснява ситуацията. Това следва да се случи на по-късен етап. 
Важното е учителят ясно да обяви пред всички, че това е насилие и то е недопустимо 
поведение. 
 Втора стъпка: Реакции спрямо детето, което е упражнило тормоз: 

Когато става въпрос за първа проява, която не е тежка по отношение на 
нанесената вреда, може да се приложи подходът за възстановяване на щетата. Той се 
прилага от класния ръководител или педагогическия съветник. 

Подходът за възстановяване на щетите изисква време и по-задълбочен разговор с 
детето. 

Важно е учителят със спокоен и умерен тон, както и с държанието си, да покаже 
ясно, че проблемът е в начина на поведение, а не в личността на самия ученик, и че 
се действа с оглед отново да се възстановят ценностите, към които цялото училище се 
придържа, а не за да бъде наказан. Ключов момент във възстановяването на щетата 
е, че класният ръководител разговаря с ученика, а ученикът сам избира и решава как 
ще поправи грешката си, с което отново ще се възстанови нарушената ценност. С 
това негово решение трябва да се съгласи и ученикът, който е бил потърпевш от 
тормоза. Като първа стъпка класният ръководител изслушва детето. Не е желателно 
детето да се изслушва съвместно с потърпевшото дете. След изясняване на 
ситуацията и постигане на договорка, класният ръководител за определен период от 
време проследява поведението на децата и дава обратна връзка. 
 Трета стъпка: Реакции спрямо дете, което е обект на тормоз: 

Работата с деца, които са обект на тормоз, е насочена към формиране у тях на 
умения за справяне с подобно поведение.  
1. Класният ръководител говори с детето, по възможност още същия ден, за да разбере 
какво точно се е случило; 
2. Подчертава се поверителността на разговора, като се спомене кои ще бъдат 
уведомени за случилото се; 
3. Класният ръководител наблюдава детето в следващите дни, за да се уверите как се 
чувства и при необходимост отново разговаря с него. 
 Четвърта стъпка: Реакции спрямо наблюдателите: 
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1. Класният ръководител изтъква тези, които са се намесили в защита ценностите на 
училището. На останалите се споделя очакването да направят същото, ако се случи в 
бъдеще; 
2. Класният ръководител насърчава учениците за грижа спрямо тормозеното дете. 
 Пета стъпка: Родители на деца в риск 
1. Родителите да бъдат уведомени за случилото се, както и за предприетите от 
училището действия за разрешаване на ситуацията; 
2. В разговора е важно да се акцентира върху необходимостта родителите да не 
критикуват другото дете, а да се опитат да погледнат на ситуацията приз погледа на 
другата страна; 
3. Разговорът да се проведе на подходящо място, в партньорски взаимоотношения, 
като се обсъдят опасенията и гледните точки; 
4. Да се достигне до договорки и очаквани резултати; 
5. Родителите могат да бъдат насочени за консултация с педагогически съветник.  

 
 
 

СИСТЕМА  
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ, КОЯТО СЪЗДАВА УСЛОВИЯ ЗА 

ПРЕВАНТИВНА РАБОТА С ГРУПАТА/КЛАСА И ЗА ВКЛЮЧВАНЕ 
УЧЕНИЦИТЕ В РАЗЛИЧНИ ДЕЙНОСТИ РЕАЛИЗИРАНИ В 

УЧИЛИЩЕТО 
 

Въведение: 
 

   Системата включва мерки и дейности свързани с превенцията на всички ученици 
за избягване и/или предотвратяване на ситуации на тормоз и насилие между 
учениците, между ученици и учители в Средно училище „Димитър Матевски“. 
 
І. Система за превенция, свързана с работата в малки групи от ученици на 
СУ“Димитър Матевски“. 
 

1. В ЧК осъществяване на интерактивни дейности: Помисли - обсъди - сподели (работа 
в малки групи от 2-3 ученици). Разделете учениците на малки групи. Дайте на всяка 
група различна тема на работа: като например: Какво според вас е тормоз?, Какво е 
психически тормоз?, Дайте примери за кибер тормоз, Къде е разликата между играта 
и насилието? и т.н. 
   В самите групи всеки участник има една минута (или колкото е необходимо в 
зависимост от темата) да помисли за себе си, две минути за обсъждане в самата група 
(по двойки) и след това време за споделяне с класа. На база споделеното се извеждат 
нужните определения и примери за тяхното проявление. Техниката не отнема много 
време и може да се приложи няколко пъти в рамките на учебния час, като е важно 
да се формират нови групи при смяна на темата. 

Отг.: Класни ръководители 
Срок: 30.06.2019г. 

 
 

 Работата в малки групи дава възможност на учениците да прилагат на практика 
различни умения за групово сътрудничество: активно слушане, емпатия, доброта, 
откритост за идеите на другия. 
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ІІ. Система за превенция, свързана с работата в големи  групи от ученици на 
СУ“Димитър Матевски“. 
 

1. В ЧК осъществяване на интерактивни дейности: Брейнсторминг (мозъчна атака). 
   Техниката често се използва в големи групи с цел бързо набиране на много идеи по 
дадена тема/въпрос. Може да разделите клас» на 2-3 големи групи или да работите с 
целия клас. Дайте на всяка група флипчарт или запишете на дъската различните 
видове насилие и тормоз и дайте на учениците няколко минути да запишат по 3-4 
примера под всеки вид. Фокусът е да се дадат максимален брой примери, като не се 
обръща толкова внимание на това дали наистина са по темата. След това на база 
споделяне на примерите с класа и обсъждането им може да извлечете дефинициите 
и да дискутирате с класа какви са причините и последствията за участниците от 
подобен вид поведение. 

Отг.: Класни ръководители 
Срок: 30.06.2019г. 

 
2. В ЧК осъществяване на интерактивни дейности: Казуси или истории. 

   Този метод включва представянето и анализа на инцидент, история или сценарий, 
който се е случил или би могъл да се случи. Той трябва да е прост и основан на реални 
факти. Добре е да подготвите няколко казуса, които да са реалистични за вашата 
среда, и да разделите класа на групи, като всяка да работи по отделен казус. Всяка 
група има цреме за запознаване и вътрешно обсъждане, а след това казусът и 
изводите от него се представят пред класа. Възможни въпроси към казуса биха били, 
Говорим ди за тормоз в случая?, За какъв вид?, Какви са последствията за жертвата? 
и т.н. Обсъждането на казуси/истории в групи дава възможност на всеки ученик да 
участва активно и да помисли какво би могъл да направи, ако самият той се озове в 
подобна ситуация. 

Отг.: Класни ръководители 
Срок: 30.06.2019г. 

 
3. В ЧК осъществяване на интерактивни дейности: Разиграване на роли/ролеви игри 

   Ефикасен метод за моделиране и прилагане на практика на нови умения в една 
безопасна и оказваща подкрепа среда. Разделете класа на две или повече групи и 
дайте на всяка група задача да разиграе различен вид тормоз. Всеки в групата трябва 
да има роля - жертва, насилник, наблюдател и т.н. Дискутирайте впоследствие как 
всеки от „актьорите" се е почувствал и попитайте „зрителите" как биха постъпили на 
мястото на някой от героите. Тъй като разиграването на роли е много емоционално 
занимание е особено важно да се подчертае, че участниците играят своите герои, а 
не себе си. Ролевите игри позволяват да се преживее реална ситуация без реален риск. 
Питайте дали има желаещи да изиграят съответния герой и въведете следните 
основни правила -1) Не трябва да разкриват лична информация, която им е 
неудобно да споделят; 2) Не е позволен физически контакт или нагрубяват; 3) 
Актьорите не бива да използват реални имена. 

Отг.: Класни ръководители 
Срок: 30.06.2019г. 

 
ІІІ. Система за превенция, свързана с включване на  учениците в различни 
дейности реализирани в СУ“Димитър Матевски“. 
 

1. Включване на ученици в дейностите на Ученическия Парламент. 
Отг.: Класни ръководители 

Срок: 30.06.2019г. 
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2. Включване на ученици в дейности предвидени и планирани в спортния календар на 
СУ“Димитър Матевски“. 

Отг.: Класни ръководители 
Срок: 30.06.2019г. 

 
3. Включване на ученици в дейностите. 

Отг.: Класни ръководители 
Срок: 30.06.2019г. 

 
 
 

ПЛАН 
 ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ НА ЦЯЛАТА УЧИЛИЩНА ОБЩНОСТ С 
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, ПРОЯВЛЕНИЕТО И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 

НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА  
 

Въведение: 
 

   Планът включва всички мерки и дейности свързани с запознаването на цялата 
училищна общност с определението, проявлението и последиците от насилието и 
тормоза между учениците, между ученици и учители, с приложен график в Средно 
училище „Димитър Матевски“ . 
 
І. Запознаване на педагогическият и непедагогическият персонал – учители и 
служители на СУ“Димитър Матевски“ с: определението, проявлението и 
последиците от насилието и тормоза с приложен график. 
 

1. На общо събрание и/или педагогически съвет запознаване и осведомяване на всички 
учители и служители с дейността на УКССН в СУ“Димитър Матевски“ – планове и 
документи. 

Отг.: Заместник-директори,  
Директор 

Срок: 30.06.2019г. 
 

2. На общо събрание и/или педагогически съвет запознаване на всички учители и 
служители с актуализиране на механизъм за тормоза, алгоритъм, дневник за случаите 
на тормоз и други планове и документи свързани с дейността на УКССН в 
СУ“Димитър Матевски“. 

Отг.: Заместник-директори,  
Директор 

Срок: 30.06.2019г. 
3. На педагогически съвет запознаване на всички учители с дейността на УКССН в 

СУ“Димитър Матевски“ – резултатите от проведените анонимни анкети за тормоза 
между учениците в началото и в края на учебната година, отчет за дейността на 
УКССН в края на първия и втория срок на учебната година и др. 

Отг.: Педагогически съветник 
УКССН 

Срок: 30.06.2019г.  
 
ІІ. Запознаване на родителите на учениците от СУ “Димитър Матевски“, като 
заинтересована страна от дейността и постигнатите резултати от работата на 
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УКССН с: определението, проявлението и последиците от насилието и тормоза 
с приложен график. . Родителите също така оказват голяма помощ и подкрепа при 
преодоляването на възникнали ситуации на тормоз и са необходим партньор в 
дейностите на УКССН. 
 

1. Провеждане на родителски срещи в началото на учебната година и запознаване и 
осведомяване на родителите с: видове и форми на тормоза между учениците, правила 
за действие на всички служители при ситуации на тормоз, механизъм, алгоритъм, 
план за дейността на УКССН, мерки и превенция на тормоза. 

Отг.: Класни ръководители 
Срок: 10.10.2018г. 

 
2. Провеждане на тематични родителски срещи през учебната година и запознаване и 

осведомяване на родителите с: видове и форми на тормоза между учениците, правила 
за действие на всички служители при ситуации на тормоз, механизъм, алгоритъм, 
план за дейността на УКССН, мерки и превенция на тормоза, обсъждане на 
предложения и идеи от родителите, запознаване с опасностите от използването на 
социалните мрежи и кибертормоза. 

Отг.: Класни ръководители 
Срок: 30.06.2019г. 

 
3. Поддържане и своевременно обновяване на информацията свързана с дейността на 

УКССН в сайта на училището. 
Отг.: училищен администратор 

Срок: 30.06.2019г. 
 
ІІІ. Запознаване на учениците от СУ“Димитър Матевски“ с: определението, 
проявлението и последиците от насилието и тормоза с приложен график, както 
и с видовете и формите на тормоз, превенция на тормоза, към кого могат да 
се обърнат за помощ и съдействие при необходимост. 
 

1. В началото на първи и втори срок  запознаване на учениците с видове и форми на 
тормоз, запознаване с опасностите от използването на социалните мрежи и 
кибертормоза в ЧК. 

Отг.: Класни ръководители 
Срок: 30.06.2019г. 

 
2. Работа в ЧК при необходимост или възникнала ситуация на тормоз с учениците за 

изясняване, обсъждане и разрешаване на конкретен случай.  
Отг.: Класни ръководители 

Срок: 30.06.2019г. 
 

3. Работа в ЧК с учениците за решаване на казуси, интерактивни задачи и провеждане 
на дискусии за осъществяване на превенция на тормоза. 

Отг.: Класни ръководители 
Срок: 30.06.2019г. 
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ПЛАН 
 ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩНОСТТА ЗА НАЛИЧНИТЕ 
РЕСУРСИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА 

НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕТО ЗА ПОДКРЕПА НА 
ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ  

 
Въведение: 

 
   Планът включва мерки и дейности свързани с информиране на общността за 
наличните ресурси за превенцията на всички ученици за избягване и/или 
предотвратяване на ситуации на тормоз и насилие между учениците, между ученици 
и учители, за подкрепа на личностното развитие в Средно училище „Димитър 
Матевски“. 
 
І. Информиране за наличните ресурси за превенция и противодействие на 
насилието и тормоза в СУ“Димитър Матевски“. 
 
1. Провеждане на родителски срещи в началото на учебната година и запознаване 
и осведомяване на родителите с: наличните ресурси за превенция и противодействие 
на насилието и тормоза в СУ“Димитър Матевски“. 

Отг.: Класни ръководители 
Срок: 30.06.2019г. 

 
2. Провеждане на тематични родителски срещи през учебната година и 
запознаване и осведомяване на родителите с: наличните ресурси за превенция и 
противодействие на насилието и тормоза в СУ“Димитър Матевски“. 

Отг.: Класни ръководители 
Срок: 30.06.2019г. 

3. Поддържане и своевременно обновяване на информацията свързана с 
наличните ресурси за превенция и противодействие на насилието и тормоза в 
СУ“Димитър Матевски“. 

Отг.: училищен администратор 
Срок: 30.06.2019г. 

 
ІІ. Информиране за наличните ресурси за подкрепа на личностното развитие в 
СУ“Димитър Матевски“. 
 
1. Провеждане на родителски срещи в началото на учебната година и запознаване 
и осведомяване на родителите с: наличните ресурси за подкрепа на личностното 
развитие в СУ“Димитър Матевски“. 

Отг.: Класни ръководители 
Срок: 30.06.2019г. 

2. Провеждане на тематични родителски срещи през учебната година и 
запознаване и осведомяване на родителите с: наличните ресурси за подкрепа на 
личностното развитие в СУ“Димитър Матевски“. 

Отг.: Класни ръководители 
Срок: 30.06.2019г. 

 
3. Поддържане и своевременно обновяване на информацията свързана с 
наличните ресурси за подкрепа на личностното развитие в СУ“Димитър Матевски“. 

Отг.: училищен администратор 
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ІІІ. Информиране за съществуващи услуги и програми за превенция и 
противодействие на насилието и тормоза за подкрепа на личностното 
развитие в СУ“Димитър Матевски“ и центъра за подкрепа на личностното 
развитие. 
 
1. Информиране и запознаване на заинтересованите деца и родители със 
съществуващи услуги и програми за превенция и противодействие на насилието и 
тормоза за подкрепа на личностното развитие в СУ“Димитър Матевски“ и центъра за 
подкрепа на личностното развитие. 

Отг.: Педагогически съветник,  
Класни ръководители 

Срок: 30.06.2019г. 
 

2. Информиране и запознаване на заинтересованите деца и родители със 
съществуващи услуги и програми за превенция и противодействие на насилието и 
тормоза за подкрепа на личностното развитие към правителствени и 
неправителствани организации, общински структури и центрове за превенция и 
социална адаптация. 

Отг.: Педагогически съветник,  
Класни ръководители 

Срок: 30.06.2019г. 

 
 
 

ПЛАН  
ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ЗА 
ПРЕВЕНЦИЯ И СПРАВЯНЕ С НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА 

 
 

І. Провеждане на разговори, дискусии, педагогически съвети, срещи на 
различните екипи по ключови умения за повишаване на мотивацията и 
компетентностите на учителите за активно действия от тяхна страна за 
превенция и справяне с насилието и тормоза в СУ “Димитър Матевски“. 
 

1. Провеждане на индивидуални разговори по конкретни случаи. 
2. Провеждане на разговори в по широк формат с повече учители по възникнали случаи, 

както и участието на родители за тяхното разрешаване. 
3. Организиране на дискусии и теми, свързани с превенция и справяне с насилието и 

тормоза в училище. 
4. Организиране на работни срещи и съвещания на различните екипи по ключови 

умения, свързани с превенция и справяне с насилието и тормоза в училище. 
5. Работни срещи и съвещания на УКССН в СУ “Димитър Матевски“, свързани с 

превенция и справяне с насилието и тормоза в училище. 
6. Педагогически съвети, засягащи в дневния си ред въпроси, свързани с превенция и 

справяне с насилието и тормоза в СУ“Димитър Матевски“. 
 
ІІ. Повишаване квалификацията на педагогическия персонал за образование за 
превенция и справяне с насилието и тормоза в СУ“Димитър Матевски“, чрез 
провеждане на обучения с кредитиране, семинари, интерактивни методи и 
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иновативни техники, осъществени със съдействието на външни и вътрешни 
лектори и медиатори. 
 

1. Провеждане на обучения в различен формат, с по-голям брой колеги, на различни 
теми и с различни лицензирани, кредитирани, реномирани и одобрени от МОН 
обучителни центрове. 

2. Включване на всички учители от начален, прогимназиален и гимназиален етап в 
провежданите обучения. 

3. Застъпване на различни новости и иновативни упражнения, свързани с: превенция 
и справяне с насилието и тормоза в училище. 

4. Споделяне на добри, успешни и приложими практики от други учебни заведения,  
свързани с: превенция и справяне с насилието и тормоза в училище. 
 
ІІІ. Участие на родителите в различни срещи и дискусии с учениците и 
учителите, свързани с: превенция и справяне с насилието и тормоза в 
училище. 
 

1. Родители запознават учителите и учениците със своята професия, всекидневните 
трудностите, възникващите конфликтни ситуации, преодоляване на проблемите, 
спецификата на работата с хора, общуването и комуникацията с различни хора в 
ролята на клиенти и т.н. 

2. Родители запознават учителите и учениците със свои подходи за разрешаване на 
конфликтни ситуации. 

3. Родители запознават учителите и учениците с трудностите, които те срещат при 
отглеждането и възпитаването на децата. 

 
 
 
 

 
 

МЕХАНИЗЪМ 
ЗА ОТЧИТАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ПРЕВЕНЦИЯТА И 

ИНТЕРВЕНЦИЯТА НА ТОРМОЗА  
 

ВЪВЕДЕНИЕ: 
   Планът за отчитане ефективността от превенцията и интервенцията  на училищния 
тормоз за учебната 2018/2019  година е разработен на основание „Механизъм за 
противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище“, 
утвърден със заповед №РД09-1871/ 18.12.2015 г. на Министъра на образованието и 
науката и от Координационния съвет, определен със заповед на Директора на 
училището. 
 
   Планът се базира на извършената оценка на проблема с насилието в училище въз 
основа на въпросник в началото на всяка учебна година и се актуализира в началото 
на всяка учебна година в резултат на оценката върху проблема с насилието в 
училище, извършена в края на учебната година. 
 
   Планът за учебната 2018/2019  година е съобразен с нормативните актове, 
плановете, програмите и стратегиите относно безопасността и здравето на учениците. 

ЦЕЛИ 
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1. Формиране и утвърждаване на общоучилищна култура на ненасилие и 
позитивна учебна среда в СУ“Димитър Матевски“  чрез изграждане на ценности, 
правила и процедури, предотвратяващи насилието и тормоза в училище. 
2.  Разработване и прилагане на цялостен училищен подход, полагане на 
координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и риска от 
насилие  и създаване на сигурна училищна среда. 
 

ЗАДАЧИ 
1. Провеждане и анализ на анкетите  за тормоз в училище в началото и в края на 
учебната година. 

Срок: 30.06.2019г. 
Отг. Ст. Мандевски 

 
2. Създаване на регистър за отразяване на случаите на тормоз и предприетите мерки. 

Срок: 30.06.2019г. 
Отг. Ст. Мандевски 

 
3. Спазване на всички процедури и правила при възникнали случаи на тормоз между 
учениците: 
- възникнали ситуации на различен вид тормоз в класа или в училището. 
- Разговори и срещи с родители за възникнала ситуация на тормоз. 
- Проведени разговори с педагогически съветник. 
- Уведомяване на ръководството за съответната ситуация. 
- Уведомяване на социалните служби за възникнала ситуация. 

Срок: 30.06.2019г. 
Отг. Ст. Мандевски 

Отг. Класни ръководители 
4. Отчитане на резултатите от обобщаването на всички предложения за правила на 
поведение, направени от класовете и формулиране на общоучилищни ценности и 
правила, които да бъдат част от училищната политика. Обсъждане на проблема и 
предлагане на решения от ученическия съвет. 

Срок: 30.06.2019г. 
Отг. Ст. Мандевски 

Отг. Класни ръководители 
 

5.  При наличие на конфликти от ІІ и ІІІ ниво в края на двата срока да се отчитат от 
училищната комисия предприетите действия по възникнали случаи на тормоз. 

Срок: 30.06.2019г. 
Отг. Ст. Мандевски 

Отг. Класни ръководители 
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П Р О Г Р А М А 
НА КОМИСИЯТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ 
МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ РАБОТА В СЛУЧАЙ 
НА ДЕЦА, ЖЕРТВА НА НАСИЛИЕ ИЛИ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ И 

ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ 
  
  
         Състав на комисията: 
  
Председател: Стефан Мандевски – педагогически съветник. 
и членове:  
1. Теодора Мерланова – заместник-директор учебна дейност; 
2. Светослав Ватев – заместник-директор учебна дейност; 
3. Емилия Петкова – начален учител; 
4. Елена Бижева – учител прогимназиален етап;   
5. Николина Георгиева – учител прогимназиален етап; 
6. Йоана Големинова - учител гимназиален етап; 
7. Радосвета Петкова – учител-ЦДО; 
8. Евгени Митев – ученик VIІ б клас; 
9. Ивон Станчева – ученчка VIІ б клас. 
 
 
 
ЦЕЛИ: 

3. Да се оказва съдействие на органите по закрила в случаи, че в училището има 
деца жертва на насилие и в случаи на кризисна ситуация. 

4. Превантивна работа с цел предпазване на деца и ученици, за които има 
заплаха от насилие. 

5. Разработване и прилагане на цялостен училищен подход, полагане на 
координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и риска 
от насилие  и създаване на сигурна училищна среда. 

6. Информираност на ученици, учители и родители за „разпознаване” на дете в 
риск и подаване на информация до училищната комисия. 

7. Предотвратяване на риска от насилие и намаляване на ефекта от преживяното 
от детето; намаляване на влиянието от травматичния стрес и ускоряване 
възстановяването на нормалния ритъм на живот. 

  
 
ЗАДАЧИ: 

1. Предприемане на бързи, адекватни и координирани действия за закрила на 
дете, жертва на насилие или в риск. 

2. Поддържане на връзка с родители на ученици в риск с цел оказване на морална 
помощ и подкрепа и осъществяване на връзка с правоимащите органи 
за  професионална намеса и вземане на решение по конкретния случай. 

3. Оказване на морална подкрепа на дете в риск. 
4. Определяне на подходящи мерки за предотвратяване на рисковите фактори за 

детето. 
5. Да се направи проучване сред учениците с цел създаване и 

стриктно  водене  на училищен регистър за деца в риск. 
6. Да се усъвършенства вътрешно-училищния механизъм за подаване и 

споделяне на информация в случаи на деца, жертва на или в риск от насилие. 
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ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ: 
  
Проучваща дейност: 

1. Оценка на проблема през мнението на ученици, родители, учители с помощта 
на стандартизиран въпросник. 

Срок м. октомври 2018г. 
Отг. Педагог. съветник 

  
2. Установяване на причините, поставящи детето в рискова ситуация. 

Срок: 30.06.2019г. 
Отг. Класните ръководители 

3. Актуализиране на база данни на деца живеещи в условия на повишени за 
нормалното им развитие рискови фактори и неравностойно социално 
положение. 

Срок: м. октомври 2018г. 
Отг. Кл. рл-и и комисията 

4. Запознаване на комисията и класните ръководители с наличните 
регламентиращи    дейността на комисията документи, както и с приложимите 
закони, подзаконови актове и указания; Национални планове и наредби. 

Срок: м. октомври 2018г. 
Отг. Комисията 

5. Разпознаване на „Дете в риск” от класните ръководители и попълване 
на чек-лист за наличие на индикатори за това. /Дейности по наблюдение и 
откриване/ 

Срок: м. октомври 2018г. 
Отг. Кл.р-ли и комисията 

  
6. Писмено регистриране и съхраняване на данните от проучванията, 

извършени от класните ръководители 
Срок: 30.06.2019г. 

Отг. Кл.р-ли и председател на к-ята 
7. Обобщаване на информацията от предложените от класните 

ръководители деца в риск  за работа с комисията. 
Срок: м. ноември 2018г. 

Отг. Комисията 
  
Координираща дейност: 
1. Повишаване сигурността на учениците в училище и в района около 

него. 
Срок: 30.06.2019г. 

Отг. Кл.р-ли и комисията 
  
2. Привличане на родителите за партньори в работата на комисията и 
сътрудничество с Дирекция „Социално подпомагане” – отдел „Закрила на детето”; РУ 
на МВР – Детска педагогическа стая; НПО и други организации и институции, 
ангажирани с проблема – „Работа с деца в риск” 

Срок: 30.06.2019г. 
Отг. Комисията 

 3. Съвместна работа с комисии със сходно естество на дейност, 
работещи в училище, Агенция за закрила на детето, ДПС, общинска и кметска 
администрация – Червен бряг . 

Срок: 30.06.2019г. 
Отг. Комисията 
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Уведомяваща дейност: 
  
1. Уведомяване на близък родител или настойник на детето за проблема. 

Срок: След установяване на проблема 
Отг. Директор, комисия, кл. р-л 

 2. Уведомяване и търсене на помощ и съдействие от Дирекция „Социално 
подпомагане” – отдел „Закрила на детето”; РУ на МВР – Детска педагогическа стая. 

Срок: След установяване на проблема 
Отг.  Предс. На комисията 

 3. Информиране на учениците в часа на класа за  съществуването в 
училище  на Комисията и за нейната дейност. 

Срок: по плановете на кл. р-ли 
Отг. Класните р-ли 

 4. Уведомяване на родителите при провеждане на родителски срещи за 
съществуването на настоящата комисия в училище; за нейните цели и задачи и за 
възможността същите да сътрудничат и оказват помощ в работата на комисията. 

Срок: по плановете на кл. р-ли 
Отг. Класните р-ли 

 5. При възникнал инцидент да се ползва „Националната телефонна 
линия за деца – 1161114” за информиране. 

Срок: При инцидент 
Отг. Директор, комисия, кл. р-л 

 6. Популяризиране на интернет адрес Nasilie.eu , координати и 
телефони на институции, към които засегнатите групи могат да се обърнат в случай 
на насилие. 

Срок: при необходимост 
Отг. Комисията 

 7. Изготвяне на информационни материали за същността и работата на 
УК, както и за процедури за действие и др. 

Срок: 30.06.2019г. 
Отг. Комисията 

Подпомагаща дейност: 
  
1. Провеждане на беседи в час на класа  за запознаване на учениците с 
различните видове насилие и начините да се реагира в  рискови ситуации. 

Срок: по плановете на кл. р-ли 
Отг. Класните р-ли 

2. Провеждане на анкета на тема „ От какво се страхувам” 
Срок : м. март – април 2018г. 

Отг. Комисията и кл.р-ли 
3. Насочване на родители и деца в риск към служби за оказване на 
специализирана помощ. 

Срок: След установяване 
Отг. Комисията 

 4. Превантивна възпитателна работа с учениците. Изработване на 
табла, брошури, рисунки. 

Срок: по плановете на кл. р-ли 
Отг. Класните ръководители 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ /УК/ 
  
1. УК работи в сътрудничество с класните ръководители, ресурсните 
учители и родителите; 
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2. УК взаимодейства с инспекторите от ДПС; Дирекция „Социално подпомагане” 
–  Отдел за закрила на детето; здравни заведения и личните лекари на децата; 
Общинска администрация; Обществени организации и други, имащи отношение към 
обучението, възпитанието и развитието на децата. 
  
ДОКУМЕНТАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ: 
  
1.Регистър на деца в риск. 
2.Процедури за действие и докладване при дете, жертва на насилие. 
3.Протоколи от работни срещи на комисията. 
4.Постъпили сигнали на деца в риск. 
5.Годишен план за работата на комисията. 
6.Правила за работа на комисията. 
7.Форми документи : чек-листове, форма за докладване. 
  
  
  
ЗАСЕДАНИЯ НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ: 
  
30.септември 2018 г. 
Дневен ред: 

1. Приемане на план за дейността на комисията през учебната 2018/2019 година. 
2. Запознаване със задължителната за водене от комисията документация. 

  
м.януари 2019 г.  
Дневен ред: 

1. Информация по случаите от база данни на деца живеещи в условия на 
повишени за нормалното им развитие рискови фактори и неравностойно 
социално положение, обект на работа на комисията. 

2. Доклад от класните ръководители за настъпили промени в актуалното 
състояние на класовете през годината, относно наличие на показатели за 
насочване на случаи към комисията за работа с деца в риск. 

  
м.април.2019 г. 
Дневен ред: 

1. Информация за взаимодействието на училищната комисия с общински, 
държавни и неправителствени органи и организации при разрешаване на 
определени случаи и вземане на решения при оказване на помощ на деца в 
риск. 

  
м.юни.2019 г. 
Дневен ред: 

1. Информация до директора и ПС за дейността на Комисията за работа с деца 
в риск през учебната 2018/2019 година. 

  
ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА: 

1. Председателят отговаря за регулярните и инцидентни заседания. 
2. Членовете следят за изпълнение на дейностите от плана на комисията. 
3. Основни принципи са координирането на дейностите на всички членове на 

комисията и взаимното споделяне на пълната информация по отделните 
случаи. 

4. По неясни или спорни въпроси комисията се обръща към директора на 
училището г-н Николай Георгиев. 
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5. Всяко заседание на комисията се регистрира с протокол, който се подписва от 
членовете на комисията. 

6. За всеки отделен случай се води документация, описваща интервенцията на 
училищно ниво и последващите мерки за възстановяване и укрепване на 
физическото и психично здраве на ученика, жертва на или в риск от насилие. 

  
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ: 
  

1. Мерките, които прилага УК са в съответствие с всички приложими Закони, 
както и с Етичния кодекс на работещите с деца. 

2. Училищната комисия провежда най-малко четири редовни заседания през 
учебната 2017/2018 година. 

3. Провеждането на извънредни заседания на УК са при наложили се 
обстоятелства. 

4. Комисията отчита дейността си пред педагогическия съвет. 

 
ПРОГРАМА  

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ  
СРЕД УЧЕНИЦИТЕ – АЛКОХОЛ, ТЮТЮНОПУШЕНЕ, 

ЗАВИСИМОСТИ 
 
 

ОСНОВНА ЦЕЛ:  
Изготвяне на ефективен и устойчив механизъм и план за действие чрез реализиране 
на политика за превенция на зависимостите /наркотици, тютюнопушене, употреба 
на алкохол/ и на други рискови фактори /асоциално поведение, вандализъм и 
престъпления/ сред подрастващите. 
 
ЗАДАЧИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОСНОВНАТА ЦЕЛ: 
 
1.Прилагане на информационии въздействия върху учениците за запознаване с 
различните зависимости. 
2.Създаване на микроклимат на доверие и открито дискутиране по актуални за 
подрастващия ученик здравни теми. 
3.Провеждане на индивидуална и групова работа с учениците за подпомагане 
вземането на здравно отговорни решения. 
4. Повишаване ефективността на индивидуалната работа с учениците в риск от 
отпадане и с тенденции към неправомерни поведенчески изяви. 
 
ДЕЙНОСТИ  

1. Разглеждане в Часа на класа на  здравна тема за запознаване с видовете 
зависимости.                                                                
                                                    Отг.: Класни ръководители,   
                                                    съгласно план на класния ръководител                

2. Изработване на табла и информационни материали от учениците по различни 
здравни теми. Информация до родителите. 

Отг.: Апостолова, Мед.персонал               
срок: 30.03.2019 

3. Провеждане на дебати в часовете по философия по темата за зависимостите. 
                                                              Отг. Мандевски 
                                                              срок: 30.03.2019г. 
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4. Изработване на доклади в часовете по биология и химия за отделни 
наркотични вещества 

                                                          Отг.  Апостолова  
                                                          Срок: 15.09.2018– 30.06.2019 г. 

5. Среща със специалист от кабинет по превенция на зависимостите към 
Община Пловдив с учениците от гимназиален етап 
                                                 Отг. Мандевски,                                                              
                                                 Срок: 30.04.2019г. 

6. Идентифициране  на ученици с „рисково” поведение от гледна точка на 
формиране на индивидуален превантивен подход.   
                                                   Отг.:Класни ръководители, 

                                                              Мандевски 
                                                              Срок: 30.10.2018 

7. Тясно сътрудничество и текущ обмен на информация и идеи за въздействие с 
ДПС, МКБППМН, Кабинет за социална профилактика на поведението  за 
ученици в риск от извършване на противообществените прояви и конкретни 
извършители. 

                                                            Отг. Директор,  
                                                            Мандевски 
                                                            Срок: 15.09.2018– 30.06.2019 г. 

8. Включване на представители от ученическите съвети при разглеждане на 
конкретни случаи на агресия и  ученически тормоз. 

                                                            Отг. Класните ръководители,   
                                                            Срок : 15.09.2018 – 30.06.2018 г. 

9. Сътрудничество с класните ръководители, в чиито класове има застрашени и 
проявили се ученици, за проследяване на тяхното развитие и включването им 
в определени извънкласни дейности с превантивен характер. 

                                                   Отг.: класни ръководители, Мандевски 
Срок: 15.09.2018 – 30.06.2019 г. 

10. Системно провеждане на индивидуална консултативна работа с учениците в 
риск от отпадане и със склонност към неправомерни прояви.  

                                                               Отг. Класни ръководители, Мандевски 
                                                                Срок: 15.09.2018 – 30.06.2019 г. 

11. Запознаване със Закона за борба срещу противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни и със съответните институции, техните функции и 
правомощия – VIII, IX, X, XI, XII клас. 

Отг.  Класните ръководители                    
Срок: 28.02.2019 г. 
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ПЛАН 
ЗА  ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА 

 
Въведение: 

 
   За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението му 
казуси в училището е създадена Комисия по етика. Комисията по етика разглежда 
подадените жалби, изложения или сигнали, свързани със спазването на този кодекс, 
а при необходимост се самосезира. Всеки заинтересован член може да внесе жалба 
до Комисията по етика, която се завежда във входящ дневник.  
 
1. Етичната комисия в СУ“Димитър Матевски“ избрана от педагогическият съвет в 
сегашния си състав от 11.09.2018г.  
 
2.  Комисията се състои от пет члена предложени поименно от педагогическата 
колегия на СУ „Димитър Матевски“: 
Председател: Тодорка Тодорова  
и членове: 
1. Бояна Неделчева  
2. Теодора Кордева 
3. Катя Илиева  
4.Йоана Големинова 
 
3. Председател на Етичната комисия е Тодорка Тодорова – старши учител  по 
история и цивилизация. 
4. Предназначението на Етичната комисия е да допринася за реализацията в 
професионалната дейност и личностното поведение на учителите и учителите-ЦДО от 
СУ “Димитър Матевски“, както и осъществяване на основните цели, принципи и 
ценности, залегнали в приетия от педагогическият съвет Етичен кодекс. 
5. Предмет на дейността на Етичната комисия са междуличностните и 
междугрупови отношения, възникващи в осъществяването на учебния процес и на 
реализацията на служебните задължения на педагогическият персонал на СУ 
„Димитър Матевски“, които са в противоречие с общоприетите. 
6. Писмени сигнали и жалби за нарушаване на тези норми и правила може да 
подава всеки учител и възпитател при възникване на конфликти или разногласия 
между колегите, които не могат да бъдат изяснени и решени между засегнатите 
страни. Те се адресират до  председателя на "Етичната комисия" и се входират 
в деловодството на СУ “Димитър Матевски“. Анонимни сигнали не се 
разглеждат. 
7. Комисията по етика работи и провежда своите заседания в съответствие с приетите 
Правила за дейността й. 
8. Всеки постъпил сигнал или жалба се разглежда. Комисията се произнася с 
решение в двуседмичен срок. По заявления счетени от Комисията за 
неоснователни и несъстоятелни не се изготвя решение и отговор до подателя 
на сигнала. За всеки конкретен случай комисията запознава Директора с протокола 
от заседанието и го предава на неговото внимание, решение и съответни действия;. 
9. Решенията на комисията имат препоръчителен характер. За всеки отделен случай 
те се обявяват публично по подходящ начин. 
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СЕДМИ РАЗДЕЛ 
ПРИСЪСТВИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕТО 

 
СТРАТЕГИЯ, ОБЕЗПЕЧАВАЩА 

ПРИСЪСТВИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ 
 
Въведение 
Проблемът с безпричинните отсъствия е тясно свързан с намалената мотивация 
на част от учениците за успеваемост и постижения.В нашето училище се стремим 
да подобрим общото присъствие на учениците като проучваме и идентифицираме 
причините за отсъствие и благодарение на това създаваме и въвеждаме 
общоучилищни стратегии за да насърчим присъствието. 
 
Цели 
1. Да се повиши мотивацията на учениците да присъстват в учебните часове. 
2. Да се  намали броя на неизвинените отсъствия. 
3. Да се  идентифицират всички ученици със слаби образователни резултати и с 
голям брой отсъствия като застрашени от отпадане. 
4. Да се повиши усещането на учениците за важността на редовното присъствие 
в училище. 
5. Да се въведат възможни и реалистични санкции като средство за поощряване 
на присъствието в училище. 
6.Да осъществим задълбочен анализ на предприетите мерки и набелязване на 
други при установяване на незадоволителни резултати 

 
Дейности  
1. Засилена индивидуална работа от страна на учители и класни ръководители 

със застрашените от отпадане ученици; 
                                                   Срок:15.09.2018 – 30.06.2019 г. 
                                                   Отг. Кл. Ръководители 

2. Наблягане на активното гражданско и здравно образование в часа на класа 
чрез беседи, срещи, интерактивни дейности и др.; 
                                                   Срок:15.09.2018 – 30.06.2019 г. 
                                                   Отг. Кл. Ръководители 

3. Регулярно провеждане на разговори с учениците от педагогическия съветник и 
класния ръководител; 
                                                   Срок: 15.09.2018 – 30.06.2019 г. 
                                                    Отг. Кл. Ръководители, Мандевски 

4. Провеждане при необходимост на консултации с психолог /включително по 
инициатива на родителите/; 
                                                    Срок:15.09.2018 – 30.06.2019 г. 
                                                    Отг. Мандевски 

5. Засилена екипна работа на учителите и учителите ЦДО по класове; 
                                                   Срок:15.09.2018 – 30.06.2019 г. 
                                                    Отг. Кл. Ръководители 

6. Активизиране на ученическото самоуправление; 
                                                    Срок: 15.09.2018 – 30.06.2019 г. 
                                                    Отг. Мандевски 

7. Регулярно провеждане на родителски срещи; при нужда провеждане на 
родителска среща посветена на присъствието в училище  
                                                    Срок:15.09.2018 – 30.06.2019 г. 
                                                    Отг. Кл. Ръководители 
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8. Посещение на класните ръководители /при възможност/ или провеждане на 
разговор на учителите с родителите на учениците, които са застрашени от 
отпадане; 
                                                    Срок: 15.09.2018 – 30.06.2019 г. 
                                                     Отг. Кл. Ръководители 

9. Картотекиране на ученици в риск като превенция за задържането им в 
училище; 
                                                     Срок: 15.09.2018 – 30.06.2019 г. 
                                                    Отг. Мандевски 

10. Изграждане на постоянни екипи за подпомагане на всеки ученик в риск от 
отпадане с цел задържане на подлежащите на задължително обучение ученици; 
                                                    Срок: 15.09.2018 – 30.06.2019 г. 
                                                    Отг. Мандевски 

11. Полагане на допълнителни грижи от “учител-наставник” в съответствие с 
изготвената Програма за превенция на отпадането от училище; 
                                                  Срок: 15.09.2018 – 30.06.2019 г. 
                                                  Отг. Мандевски 

13. Активна работа на училищния координационен съвет с проблемните деца като 
превенция за приобщаването им към училищния живот; 

                                                    Срок: 15.09.2018 – 30.06.2019 г. 
                                                    Отг. Мандевски 

14. Идентифициране на всички ученици със слаби образователни резултати и с 
голям брой отсъствия като застрашени от отпадане; 

                                                    Срок: 15.09.2018 – 30.06.2019 г. 
                                                    Отг. Мандевски 

15.Обследване на факторът „слаб успех в резултат на обучителни трудности“ на 
застрашените от отпадане ученици 

                                                     Срок: 15.09.2018 – 30.06.2019 г. 
                                                     Отг. Мандевски 

16. Своевременно информиране на родителите за отсъствията и успеха на 
учениците; 
                                                     Срок:15.09.2018 – 30.06.2019 г. 
                                                      Отг. Кл. Ръководители 

17.Уведомяване на кметовете по райони с писма за учениците в риск от отпадане; 
                                                           Срок:15.09.2018 – 30.06.2019 г. 
                                                           Отг. Директор 
18.Предприемане на процедура за издаване на наказателни постановления от 
кмета на общината за родители, настойници и попечители, които не осигуряват 
присъствието на децата си  в училище.  
                                                     Срок:15.09.2018 – 30.06.2019 г. 
                                                     Отг. Директор 
19.Ежемесечно изпращане на уведомителни писма до дирекция “Социално 
подпомагане” за учениците, допуснали повече от 5 неизвинени отсъствия;  
                                                     Срок:15.09.2018 – 30.06.2019 г. 
                                                     Отг. Кл. Ръководители 
20.Организиране на извънучилищни дейности и извънкласни клубове по интереси, 
увеличаване на училищните прояви – спортни турнири, празници и др.; 
                                                    Срок:15.09.2018 – 30.06.2019 г. 
                                                    Отг. Кл. Ръководители 
21. Ежемесечно отчтане отсъствията на учениците в РУО - Пловдив 
                                                   Срок: ежемесечно до 5-то число 
                                                    Отг. Заместник директори 
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Забележка: 
          Заложените дейности са за 2018/2019 учебна година. След направен анализ 
на резултатите ще се направи актуализация на мерките и дейностите към 
настоящата стратегия за следващата учебна година. 

 
ПРОГРАМА  

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ 
I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Програмата за намаляване дела на рано напусналите образователната система 
в СУ „Димитър Матевски” е разработен в съответствие с рамкови европейски и 
национални документи, определящи приоритети на развитие до 2020 г., и е съобразен 
с цели в сферата на средното образование, определени на областно ниво. 

Програмата: 
 конкретизира ключовите мерки в политиките за превенция, интервенция и 

компенсиране на отпадането и на ранното напускане на училище на Стратегията за 
намаляване дела на рано напусналите образователната система (2013-2020), приета 
от Министерския съвет с Протокол № 44 от 30.10.2013 год. С дейностите си той е 
ориентиран към реализиране на политики и мерки за постигане на стратегическата 
цел и оперативните цели на Стратегията, както и постигане на националната ни цел 
„делът на рано напусналите образователната система до 2020 г. да не надвишава 
11%", която си поставя Националната програма за реформи 2013-2020 г. (в 
национална цел 4). 

 кореспондира с приоритети и мерки на Областната стратегия за развитие на област 
Пловдив (2014-2020) и по конкретно със Стратегия на област Пловдив за интегриране 
на ромите (2012-2020) год., в която Регионален инспекторат по образованието - 
Пловдив, е определен за водеща институция за изпълнение на целите в приоритет 
„Образование". Изпълнението на целите по приоритет „Образование" е в съответствие 
с Приоритет 1, Подприоритет 1.1 „Осигуряване на достъпно и качествено 
образование за развитие на личността чрез осъвременяване на системата на 
образование и осигуряване на нейната адаптивност спрямо нуждите на пазара на 
труда" от Националната програма за развитие „България 2020" и допринася пряко за 
постигането на национална цел 4 и косвено за постигането на цел 5 „Намаляване броя 
на живеещите в бедност с 260 хиляди души". 

 разработен на основата на проекта на Министерство на образованието и науката на 
двугодишен План за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на рано 
напусналите образователната система, като основен инструмент за реализация на 
Стратегията, и след утвърждаването му при необходимост подлежи на актуализация.  

Основни акценти: 
2. Преимуществено разработване на мерки, свързани с превенцията, като най-

работещи по отношение справянето с риска от отпадане от училище; 
3. Обмен на добри и работещи практики между заинтересованите страни в едно със 

засилена информационна дейност за популяризиране ползите от образование; 
4. Усъвършенстване на системата за събиране на постоянна и надеждна информация 

за движението на децата и учениците; 
 
             Водещи принципи за плана са  законосъобразност, кохерентност, 
партньорство, прозрачност и популяризиране на мерките и резултатите, 
приемственост, устойчивост на резултатите, своевременност, отчетност, мониторинг 
и контрол, иновативност.  
            Отчитането на изпълнението ще се извърши в сроковете на отчитане на 
регионалната програма, заедно с оценка на въздействието, въз основа на която ще се 
набележат следващите дейности за изпълнението му. 
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II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО В УЧИЛИЩЕТО 

Анализите, направени за определяне на тежестта на проблема, показват 
следните категории ученици, застрашени от отпадане в областен мащаб: 

а/  групата на децата, които не са включени в системата на предучилищното 
възпитание и подготовка, като фактор обуславящ последващи обучителни 
затруднения в училище;  

б/ Възрастовото разпределение, определено на базата на подадена от 
училищата в област Пловдив информация сочи, че най-много ученици са отпаднали 
в класовете от прогимназиален етап, като тенденцията е за увеличаване на процента 
на отпадналите ученици спрямо всички отпаднали ученици, а анализът на данните 
за гимназиална степен показва, че най-много отпаднали ученици има в IX клас, като 
броят на отпадналите ученици в непрофилираните паралелки по-често е по-голям от 
този на отпадналите ученици от профилираните или професионалните паралелки на 
съответния клас.  

Причини довели до негативните тенденции: 
 

а/ прекъснали образованието си по семейни причини, като най-голяма група 
при отпадането от училище;  
 

б/ второгодниците /или повтарящите класа поради слаб успех/; 
в/ напускалите училище поради заминаване в чужбина; 
Между България и страните, към които е насочен основният емигрантски 

поток, липсват механизми за обмен на данни и проследяване каква част от 
заминалите в чужбина ученици продължават обучението си. 

г/ броя на допуснатите от учениците извинени и неизвинени отсъствия като 
показател за недостатъчна ефективност или системност на прилаганите мерки; 

Като причини за допускане на неизвинените отсъствия от училищата посочват 
закъсненията, включително на пътуващите ученици, бягства от час поради ниска 
мотивация за учене, негативно отношение към училището, към учител, към учебен 
предмет, страх от изпитване и получаване на слаба оценка, отстраняване от час при 
нарушаване на дисциплината и възпрепятстване на работата на учителите, занижен 
родителски контрол или липса на родителски умения за справяне с проблема. 

д/ човешкият фактор; 
Сред работещите в училище има разбиране, че човешкият ресурс е фактор, 

който силно влияе върху проблема за преждевременното напускане на училище. Това 
се вижда от данните за класните ръководители, преминали необходимата 
квалификация, както и от процента на училищата и обучените специалисти, 
участващи в НП „Квалификация". Нисък е процента на педагозите обучени за работа 
в мултикултурна среда и за работа с деца и ученици със СОП. Сериозен проблем е 
квалификацията и определянето на кръга от дейности присъщи за педагогическия 
съветник.  

е/ не се използват пълноценно възможностите, които се създават през 
последните години чрез осигуряване на средства по Национални програми за 
развитие на средното образование, за финансиране на училищни дейности за 
намаляване дела на преждевременно напусналите училище.  

ж/ изградените социални партньорства между училищата и другите 
заинтересовани страни не акцентуват на проблематиката; 

 
В СУ „ДИМИТЪР МАТЕВСКИ” се прилагат мерки за превенция на ранното 

напускане на системата, като сред тях извънкласните дейности, заниманията в СИП 
и организирането на обучение в ПИГ са най-често използваните форми. Но работим 
с тях по-скоро като средство за привличане на ученици, без максимално да се 
възползваме от превантивните възможности, които съдържат.  Основно залагаме на 
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стандартни мероприятия като: провеждане на консултации от учителите по учебни 
предмети и на допълнителна работа по време на ваканциите, посещения в домовете 
на учениците от класния ръководител, разговори с родителите и учениците, 
информиране на Дирекция «Социално подпомагате» за ученици, допуснали повече от 
пет неизвинени отсъствия за един месец, административни мерки за налагане на 
наказания за допуснати неизвинени отсъствия, разглеждане от Училищната комисия 
за превенция на противообществените прояви на учениците, подаване на сигнали 
към МКБППМН.  

 
На фона на констатираните общовалидни проблеми, в СУ „Димитър Матевски”, 

като приоритетни при изработването на плана за работа по проблематиката 
акцентувахме на следните дефицити: 
 

 прекъснали образованието си по семейни причини; 
             Семейните причини обхващат широк кръг от проблеми, свързани с 
родителска незаинтересованост, противоречия и конфликти в семейството, 
отрицателно въздействие на домашната среда, ниско образование на родителите, 
бедност, етнокултурни традиции и др.  
 

 повтарящите класа поради слаб успех; 
 

Много често обаче слабият успех като причина за отпадане на учениците се 
проявява чрез неизвинените отсъствия поради това, че води до губене на мотивация 
за полагане на учебен труд и до нежелание за продължаване на образованието. Най-
голям акцент се поставя на броя на неизвинените отсъствия и значително се 
омаловажава факторът „слаб успех в резултат на обучителни трудности". 

 
 броя на допуснатите от учениците извинени и неизвинени отсъствия, като 

проява на недостатъчна ефективност или системност на прилаганите мерки; 
Като причини за допускане на неизвинените отсъствия включваме 

закъсненията, включително на пътуващите ученици, бягства от час поради ниска 
мотивация за учене, негативно отношение към училището, към учител, към учебен 
предмет, страх от изпитване и получаване на слаба оценка, отстраняване от час при 
нарушаване на дисциплината и възпрепятстване на работата на учителите, занижен 
родителски контрол или липса на родителски умения за справяне с проблема. Не се 
определят като застрашени от отпадане всички ученици, които имат неизвинени 
отсъствия повече от броя, за който в ПДУ е определено наказание „забележка", или 
такива със слаби оценки. 

 
 Тематичната квалификация на педагогическия персонал; 

            Нисък процент на  класните ръководители, преминали необходимата 
квалификация, както и  процента на обучените специалисти за работа в 
мултикултурна среда, за работа с деца и ученици със СОП, превенция на агресията. 
 

 Не се използват пълноценно възможностите, които се създават през 
последните години чрез осигуряване на средства по Национални програми за 
развитие на средното образование, за финансиране на училищни дейности за 
намаляване дела на рано напусналите училище. 
            Въпреки, че най-често посочваната мярка е допълнителната работа с 
учениците, за които има риск от отпадане поради недостатъчно владеене на 
български език, обучителни трудности или пропуски в усвояването на учебния 
материал, през последните три години СУ „Димитър Матевски” не  участва в НП „С 
грижа за всеки ученик"; 
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 Важна страна в работата за намаляване дела на преждевременно напусналите 
училище са социалните партньорства, изградени между училището и другите 
заинтересовани страни. В тях най-голям дял имат формите на работа с 
родителите като основен партньор в осъществяване на целите на 
образователно-възпитателния процес.  
 
 
            СУ „Димитър Матевски” има изградено УН, но то не е действащо. Липсват 
конкретни инициативи с родителите. Диалогът се води изключително от класния 
ръководител, което обяснява сериозния отпор в последно време на дейностите в 
подкрепа на училището и изграждането на сигурна среда за учениците.  
 

 Слабост в училищната практика е, че независимо от причините, пораждащи риск от 
отпадане, спрямо учениците се прилагат едни и същи мерки: разговори с родителите 
и учениците, административни мерки - спрени детски надбавки, наказания по реда 
на ЗПУО. Не се прави анализ на резултатите от предприетите действия и мерки и 
набелязване на други при установяване на незадоволителни резултати. Не е 
достатъчно единодействието и екипността в работата с всеки ученик - екипите са 
сформирани, но не работят съвместно върху изпълнението на индивидуалните 
програми, за периодично анализиране на резултатите и обсъждане на други мерки за 
въздействие, т.е. липсва индивидуален подход, работи се интуитивно и резултатът е 
незадоволителен. Има учители, за които проблемът с неизвинените отсъствия се 
решава, като не се вписват отсъствията на учениците в училищната документация.  
 
 

III. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА. 
1.1. Разработване, изпълнение и мониторинг на училищна политика за 

намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система чрез 
целенасочено единно въздействие за създаване на комплекс от мерки и форми 
сътрудничество със заинтересованите страни. 

1.2. Усъвършенстване работата на педагогическия екип по разработване и 
изпълнение на свои програми, в резултат на което да намалее броят на децата и/или 
да се ограничи относителната тежест на рисковите фактори върху учениците в риск 
от отпадане. 

1.3. Увеличаване разнообразието и ефективността на прилаганите мерки и 
дейности за превенция и намаляване на риска от ранно напускане на 
образователната система, чрез подкрепа и публично оповестяване на добри практики 
и политики. 

В изпълнение целите на Плана се очаква с приноса на всички заинтересовани 
страни да бъдат постигнати следните резултати: 
 

 приложен единен комплекс от политики, планове и мерки на училищно ниво, 
съответстващи на националните и основаващи се на системно наблюдение, анализ, 
оценка, редовна отчетност и прозрачност, от които да произтичат коригиращи 
действия, развиване на ресурси и насочване на въздействието съобразно 
установените потребности; 

 подобрени резултати от обучението, измерени от НВО и регионални оценявания, и 
осигурена подходяща образователна подкрепа за развитието на всяко дете и ученик, 
включително на ученици от уязвими етнически общности и на ученици със специални 
образователни потребности;  
             Постигането на определените цели и очакваните резултати ще бъде 
наблюдавано и измерено чрез количествените индикатори към всяка конкретна 
мярка. 
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IV. ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 
 

Училищни 
политики 

Цели на 
набелязаните 

мерки 

Ангажи
рани 

служебн
и лица и 
институ

ции 

Срок за 
изпълне

ние 

Финансира
не Индикатори 

1 2 3 4 5 6 

ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 

1. 
Актуализиран
е на 
стратегията 
за развитие на 
училището със 
специфични 
политики и 
мерки за 
превенция на 
отпадането от 
образователна
та система. 

1. качествен 
анализ на 
проявлението на 
проблема в 
училището; 
2. изготвяне на 
вътрешен 
регистър на 
застрашените 
ученици; 
3. набелязване на 
конкретни мерки 
за превенция ; 

Директо
р, ПС 

До 15.11. 
на 
учебна 
2018/20
19 
година  

В рамките 
на бюджета 

Създаване на 
реалистичен 
план и 
изграждане 
система на 
мониторинг и 
контрол. 

I .  Изграждане на действащ вътрешен регистър на застрашените от отпадане – 
критериална диагностика. 
1. 
Разработване 
на училищна 
карта за 
оценка на 
риска за 
отделния 
ученик 

Контрол върху 
спазването на 
задълженията на 
класните 
ръководители по 
чл. 129б от ПДУ 
да анализират и 
оценяват 
рисковите 
фактори за 
отпадане от 
училище върху 
учениците от 
паралелката, в 
т.ч. обучителни 
трудности и слаб 
успех, да 
предприемат 
адекватни 
превантивни и 
корективни 
мерки за 
справяне с тях, 
да анализират и 

Директо
р,  
заместни
к- 
директор
и, 
Педагоги
чески 
съветник
, Главни 
учители 

 
 
10.12.20
18г. 

Не са 
необходими
. 

а/ Създадена 
карта за 
оценка и 
училищна 
картотека с 
застрашени 
от отпадане 
ученици; 
б/ работещ 
актуален 
регистър; 
в/ 
индивидуален 
подход при 
определяне на 
превантивнит
е мерки; 
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отчитат 
резултатите от 
прилагането им и 
при необходимост 
да набелязват 
други мерки. 

2.  
Проследяване 
на 
преместванет
о на 
учениците, 
чрез 
актуализиран
е на 
училищния 
регистър.  

Анализ на 
причините за  
преместване с 
цел - рефлексия 
на училищната 
политика. 

Заместн
ик- 
директор
и, класни 
ръководи
тели 

 
 
2019 г.  

Не са 
необходими
. 

Брои 
преместени 
ученици  по 
причини 
извън смяна 
на адресната 
регистрация. 
 

3.  
Проследяване 
на 
отсъствията 
на учениците. 

Ранна 
диагностика на 
риска от 
отпадане и 
изготвяне на план 
за ранно 
въздействие. 

Класни 
ръководи
тели, 
педагоги
чески 
съветник
, екипи 
за 
допълнит
елна 
подкрепа 
за 
индивид
уална 
работа с 
ученици 
с риск от 
отпадане 

 
 
2019 г. 

Не са 
необходими
. 

а/ Брой на 
учениците с 
неизвинени 
отсъствия по-
висок от 
прага на 
„Забележка” 
по ПДУ в 
сравнение с 
миналата 
година;  
б/ брой на 
изготвените 
индивидуални 
планове за 
превенция; 
 

II . Осигуряване на позитивна образователна среда - училищен климат, 
атмосфера на взаимоотношения, управление. 
1. 
Разработване 
на 
Традиционен 
календар с 
училищни 
мероприятия, 
кампании и 
събития вкл. 
от 
екологичния 
календар 
(Световен ден 
на водата, 
Ден на 
Земята, Ден 

Повишаване 
интереса на 
учениците към 
работата в екип 
чрез участие в 
училищни 
кампании и 
събития, 
отбелязване на 
важни дати, 
допълнителна 
подкрепа при 
необходимост. 

Ученичес
ки съвет, 
УН, 
неправит
елствени 
организа
ции, 
други 
заинтере
со-вани 
страни 

 
 
Ноември 
2018 г. 

В рамките 
на 
планиранит
е средства 
в бюджета. 

Брой 
проведени 
кампании, 
брой 
участвали 
ученици. 
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на околната 
среда, и др.) 
2. 
Разработване 
на училищен 
спортен 
календар. 

Изграждане на 
умения за екипна 
работа у ученика, 
в среда на 
съревнование без 
противопоставян
е. Развиване на 
умението да се 
уважава успеха 
на другия и 
непрекъснат 
стремеж към 
самоусъвършенст
ване. 

Педагоги
чески 
съветник
, учители 
по ФВС, 
треньори 

 
 
Ноември 
2018 г. 

В рамките 
на бюджета 
и 
изпълнение
то на 
проектни 
дейности 
по 129 
ПМС   

а/ Брой 
реализирани 
спортни 
празници и 
планирани 
мероприятия 
по календара. 
б/ Брой 
участващи 
ученици; 

3. 
Реализиране 
на дейности в 
училище за 
намаляване 
на риска от 
ранно 
напускане 
чрез участие в 
Националните 
програми. 
/НП „На 
училище без 
отсъствия”; 
НП „ С грижа 
за всеки 
ученик”; 
участие в 
различни 
предоставени 
от МОН 
програми 

Привличане на 
ресурс и 
максимално 
обхващане на 
рисковите 
области, с цел 
превенция и 
ограничаване на 
относителната им 
тежест в 
индивидуален 
аспект за ученика 
и в общ за 
училищната 
общност. 

Педагоги
чески 
съветник
, учители 

 
2018/20
19 г. 

Съгласно 
условията 
за 
конкретнат
а програма. 

а/Брой 
реализирани 
проекти; 
б/ брой 
обхванати 
ученици;  
в/ 
ефективност 
на 
планираните 
дейности 

4. 
Прилагане на 
формиращото 
оценяване и 
постоянно 
даване на 
обратна 
връзка.  

а/ Преодоляване 
на страха от 
оценяване и 
изпитване; 
б/ 
Квалифициране 
на педагозите за 
приложение на 
подхода; 
в/ осигуряване 
на системност на 
планираните 
мерки за 
учениците в риск; 
 

Главни 
учители, 
ЕКК, 
преподав
атели 

 
 
2018/20
19 г. 

Средства 
по 
бюджета. 

а/ Брой 
въведени 
портфолиа на 
ученици в 
риск от 
отпадане. 
б/ Брой 
проведени 
сбирки от МО 
за обсъждане 
на конкретни 
казуси на 
ученици в 
риск; 
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5.  
Анализиране 
на 
резултатите 
от обучението 
по отделните 
учебни 
предмети 
спрямо 
очакваните 
резултати и 
стандартите 
от учебната 
програма. 

Диагностика на 
постиженията и 
анализ на 
дефицитите на 
всички нива, с 
оглед осигуряване 
на качествено 
образование, 
съобразено с 
потребностите и 
възможностите 
на училището и 
учениците. 

Главни 
учители, 
МО, 
учители 

Анализ 
на 
входяща, 
междинн
а и 
изходна 
диагност
ика./ 
октомвр
и 2018/ 
януари 
2019/ 
юли 
2019/ 

Не са 
необходими
. 

Решения на 
ПС за 
корекция на 
планираните 
мероприятия, 
с оглед 
постигане на 
ефективност 
на ОВП. 

III. Достъп до качествено образование за деца и ученици със специални 
образователни потребности 
1.  
Развитие 
капацитета 
на учителите 
от училището 
за работа с 
децата/учени
ците със СОП, 
както и на 
специалистит
е, работещи с 
деца и 
ученици за 
прилагане на 
единна 
методика за 
оценяване на 
образователни
те им 
потребности. 

а/ Преодоляване 
на проблеми, 
предизвикани от 
недостатъчната 
подготовка на 
учителите за 
работа с деца и 
ученици със СОП 
и т.нар. трудни 
деца.  
б/ Ранно 
разпознаване и 
насочване на 
учениците към 
консултации със 
специалисти; 
в/ Повишаване 
на ефективността 
на ОВП като цяло 
и в частност за 
работа с деца и 
ученици със СОП; 

Директо
р, ПД, 
Главни 
учители, 
педагози 

 
 
През 
2019 г. 

Средства 
по Нацио-
нални 
програми 
за развитие 
на средно-
то 
образовани
е; В 
рамките на 
планиранит
е средства 
в 
бюджетите 
на 
участващит
е 
институции
; От ЕСФ 
през новия 
програмен 
период 

Брой 
педагогически 
специалисти, 
преминали 
обучение за 
работа с деца 
и ученици със 
СОП; 
 

2. 
Подобряване 
на 
възможностит
е за обучение 
на деца със 
СОП в риск от 
отпадане: 

 работа с деца, 
застрашени 
от обучи-
телни тру-
дности  

 изграждане 
на успешен 

 Преодоляване на 
обективните 
пречки за 
интеграцията на 
ученика в 
училищната 
среда, чрез 
осигуряване на 
адекватна 
подкрепа. 

 Изграждане на 
толерантно 
отношение към 
различните деца. 

Директо
р, 
заместни
к- 
директор
и, 
педагоги
чески 
съветник
, 
ресурсен 
учител. 

 
 
2018/20
19 г. 

В рамките 
на проект 
„Включващ
о обучение" 
по ОП РЧР; 
Планирани 
средства по 
бюджетите 
на 
РЦПИОВД; 
други 
източници 

а/ Брой 
разработени 
програми за 
работа с деца, 
застрашени 
от обучителни 
трудности. 
б/ Брой 
ученици, 
подпомогнати 
за включване 
в 
общообразова
телна среда.  
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модел за 
включване в 
общо-
образователна
та среда на 
ученици със 
СОП 

 осигуряване 
на допъ-
лнителна 
подкрепа на 
децата и 
учениците със 
специ-ални 
обра-
зователни 
потребности 
от специ-
алистите от 
ресурсните 
центрове 

в/ Брой 
ученици, 
застрашени 
от отпадане, 
подпомогнати 
от 
съответните 
специалисти. 
г/ Брой 
вътрешно-
квалификаци
онни форуми 
по темата. 

IV. Повишаване участието и ангажираността на родителите. 
1. 
Включване на 
родителските 
организации 
за 
повишаване 
на 
активността и 
сътрудничест
вото с 
учителите и 
училищното 
ръководство 
 

а/ Изграждане на 
работещи 
родителски 
активи в помощ 
на класните 
ръководители и 
училищното 
ръководство. 
б/ Изграждане на 
условия  на 
взаимно доверие 
и създаване 
условия за 
партньорство 
между 
училищната и 
родителската 
общност. 
в/ Разчупване на 
стереотипа на 
провеждане на 
родителските 
срещи чрез 
прилагане на 
интерактивни 
методи и др. 
г/ 
Популяризиране 
на добри 
практики за 
включване на 

Училищн
о 
настояте
лство, 
ученичес
ки съвет, 
родителс
ки 
колектив
. 

 
м.март 
2019 г. 

В рамките 
на бюд-
жетните 
средства на 
участващит
е инсти-
туции и 
други 
източници 

а/ Един 
училищен 
форум за 
добри 
практики на 
взаимодейств
ие; 
б/ Брой 
инициативи и 
информацион
ни кампании 
сред 
родителите с 
привличане 
на образовани 
и 
реализирани 
в професията 
хора от 
общността 
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родителите и 
местната общност 
в мерки за 
предотвратяване 
на 
преждевременнот
о напускане на 
училище. 

2. 
Грижи за 
предотвратяв
ане на 
ранните 
бракове и 
ранни 
раждания - 
Провеждане 
на беседи с 
подрастващи 
и с техните 
родители за 
начина на 
предпазване 
от ранна 
бременност, 
за 
опасностите, 
които крие 
ранната 
бременност за 
майката и 
бебето, за 
риска от 
раждане на 
деца с 
вродени 
аномалии, 
наследствени 
болести 

Превенция на 
ранните бракове 
и нежеланата 
бременност, като 
фактор влияещ 
на 
преждевременнот
о напускане на 
училище. 

Училищн
и 
настояте
лства, 
представ
ители на 
МЗ - 
регионал
ни 
структур
и, 
зантерес
овани 
страни 
на 
общинск
о ниво. 

 
 
2018/20
19 г. 

В рамките 
на 
планиранит
е средства 
за 
дейностите 
в 
бюджетите 
на 
участващит
е 
институции
. 

а/Брой 
семейства, 
създадени от 
лица под 18 
годишна 
възраст 
б/Брой 
раждания във 
възрастовата 
група под 18 
години 
в/Брой 
проведени 
здравни и 
социални 
беседи 
ежегодно 

3. 
Квалификаци
я на 
училищните 
екипи за 
прилагане на 
индивидуално
то и 
груповото 
наставничест
во при 
оказването на 
помощ на 
деца, 
ученици, 

Планиране на 
дейности в плана 
на класния 
ръководител, 
насочени към 
идентифициране 
на ученици в 
риск и 
насочването им 
към 
индивидуалното 
консултиране 

Директо
ри, 
класни 
ръководи
тели, 
управлен
ски 
екипи 

Планира
не преди 
началото 
на учеб-
ната 
година. 
Периоди 
за 
отчитане 
на 
резултат
ите от 
планира
ните 
дейности 

Не са 
необходими 
средства 

Брой 
планирани и 
брой 
реализирани 
инициативи 
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родители за 
преодоляване 
на трудности 
в 
образователен
, социален 
или личен 
план на 
идентифицир
аните 
деца/ученици 
в риск. 
4. 
Инициативи 
за 
подпомагане 
на ученици в 
риск от техни 
съученици 

а/ Изпълнение на 
дейностите по 
Механизма за 
противодействие 
на томоза в 
училище; 
б/ Развитие на 
практиката 
ученик- 
наставник с 
привличане на 
ученици 
доброволци от 
горните класове 
за наставници; 

Заместн
ик- 
директор
ите, 
УКССН, 
класни 
ръководи
тели, 
педагоги
чески 
съветник
, 
ученичес
ки 
парламе
нти 

 
 
2018/20
19 г. 

Не са 
необходими 
средства 

Брой 
планирани и 
брой 
реализирани 
инициативи. 
Брой 
индентифици
рани и 
преодолени 
рискове по 
смисъла на 
механизма за 
противодейст
вие на 
училищния 
тормоз. 

5. 
Изграждане и 
прилагане на 
система за 
кариерно 
ориентиране 
и 
консултиране 
в различните 
възрастови 
групи за 
мотивиране 
за 
продължаване 
на 
образованиет
о и 
придобиване 
на 
квалификаци
я 

а/ 
Информационни 
кампании за 
популяризиране 
на ползата от 
придобиване на 
професионална 
квалификация 
и/или 
профилирана 
подготовка, като 
възможност за 
реализация при 
риск от 
преждевременно 
напускане на 
училище; 
  

Педагоги
чески 
съветник
,  
родители 
и други 
заинтере
совани 
страни 

 
 
2018/20
19 г. 

В рамките 
на пла-
нираните 
средства в 
бюджетите 
на 
участващит
е 
институции 
и/или чрез 
средства от 
ЕСФ през 
новия 
програмен 
период 

Брой 
кампании, 
анкетни 
проучвания. 

6.  
Реализиране 
на 
партньорски 

Професионално 
ориентиране на 
ученика и 
насочването му 

Директо
ри на 
училища, 
бизнес- 

 
 
2018/20
19 г. 

В рамките 
на пла-
нираните 
средства в 

Брой 
партньорски 
програми  
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програми 
между 
местния 
бизнес 
организациит
е и училището 
за по-тясна 
връзка и 
практическа 
реализация на 
завършилите 
и придобили 
професия 
и/или 
профил. 

към реализация в 
пазара на труда. 

организа
ции и 
други 
заинтере
совани 
страни 

бюджетите 
на уча-
стващите 
институ-
ции, със 
средства 
По 
Националн
и програми 
за РСО 
и/или чрез 
средства от 
ЕСФ през 
новия 
програмен 
период 

Брой 
проведени 
практики; 
Брой 
финансирани 
проекти 

7. 
Изграждане  
добри 
училищни 
практики за 
финансово 
подпомагане 
на деца и 
ученици в 
риск. 

Подпомагане на 
ученици, 
застрашени от 
ранно напускане 
на училище по 
финансови 
причини. 

Директо
р, УН и 
други 
заинтере
совани 
страни 

 
2018 
/2019г. 

Бюджет 
/ПМС за 
стипендии/
; 
Средства 
от УН  

Брой добри 
практики 

8. 
Изработване 
на механизъм 
за 
осъществяван
е на контрол 
по 
изпълнението 
на Плана. 

Контрол на 
изпълнение на 
целите на плана и 
корекция при 
необходимост. 

Директо
р, 
заместни
к- 
директор
и, ПС 

 
Юли 
2019 год. 

Няма 
необходи-
мост от 
средства 

Включване в 
плана за 
контролната 
дейност и 
отчет на 
изпълнението 
и постигане 
на целите на 
годишния 
педагогически 
съвет. 
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П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОВИШАВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ НА ИЗОСТАВАЩИ И ТРУДНО 

УСВОЯВАЩИ УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ УЧЕНИЦИ И ЗА 
НАМАЛЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯТА ИМ 

 
съгласно 

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

 
I. МОТИВИ 
Предлаганата училищна програма е основана на разбирането, че главна цел и 

ценност в образователния процес е ученикът.  Тази програма е насочена към 
повишаване качеството на образователния процес чрез диференцирана грижа към 
личностното развитие на трудно успяващите ученици според индивидуалните им 
образователни възможности и потребности.  

Всеки ученик придобива знания, умения и компетентности със свой 
специфичен темп и в зависимост от достигнат етап на индивидуалното си развитие. 
За разгръщане на оптималния потенциал от качества и възможности е необходимо да 
се отчита динамиката в развитието на способностите за учене  на отделните учебни 
предмети и на тази основа да се поставят диференцирани цели на обучение и 
развитие, свързани с коригиране на пропуски в знанията или с компенсиране на 
недостига. 

Изоставането в училище, оставането на поправителни изпити, повтарянето на 
класа са нежелани педагогически явления. Те създават психологически, 
педагогически, икономически проблеми не само на детето, но и семейството му като 
цяло. 
 

II.  ЦЕЛИ 
1. Превенция, която цели предотвратяване причините за преждевременно 

напускане на училище. 
2. Интервенция, която цели създаването на условия за ограничаване на 

преждевременното напускане. 
3.  Компенсиране, което има за цел да подпомогне преждевременно напусналите 

училище отново да се включат в образованието или до придобият 
квалификация. 

4. Осигуряване на допълнителни и диференцирани възможности за повишаване  
постиженията на учениците, които имат системни пропуски при овладяване 
на учебния материал. 

5. Чрез допълнително обучение на ученици от начален етап на основната 
образователна степен  да се компенсира устойчивото им изоставане по един 
или няколко учебни предмета поради слабо владеене на български език или 
слабо развити навици за учебен труд. 

6. Мотивиране и стимулиране допълнителната работа на учителите  с изоставащи 
ученици, отчитайки индивидуалните им  възможности, потребности и 
интереси. 

7. Стимулиране прилагането на иновативни подходи в преподаването и ученето. 
8. Повишаване качеството на обучението и възпитанието като предпоставка за 

изява и развитие на личностния потенциал на ученика 
 
 

III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 
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1. Да се изгради механизъм за оценка по определени критерии за 
идентифициране на  трудно успяващите ученици. 

2. Откриване и  навременна педагогическа намеса и целенасочена работа за 
коригиране на затрудненията възникнали в учебната дейност на учениците.  

3. Търсене на възможности за компенсиране на пропуските и повишаване на 
знанията и успеваемостта на учениците. 

4. Усвояване на минимума знания, чрез консултации, помощ в ПИГ и др 
 

А. Политики за превенция на преждевременно напускане на 
училище 

 
1. Осигуряване на позитивна образователна среда – училищен климат, 
атмосфера на взаимоотношения, управление. Позитивната образователна среда е 
свързана с ясно дефиниране на правата, задълженията и отговорностите на 
участниците в образователния процес за осигуряване на условия за образование, 
благоприятстващо развитието на личността на всяко дете и ученик, както и с 
подобряване взаимодействието в образователните институции.  

 
2.  Разработване и изпълнение на политики в училището. Позитивната 
образователна среда в училището е ключова мярка в превенцията на 
преждевременното напускане на училище, като във формирането й се включват 
дейности като: разработване и изпълнение на собствена програма за превенция, 
подобряване на капацитета на педагогическите екипи за идентифициране на 
причините за отпадане, разработване и прилагане на механизми за контрол, оценка 
и самооценка на дейността на директора и педагогическите специалисти по 
отношение намаляването на отсъствията, разработването на система за намаляване 
на отсъствията на децата и учениците, партньорството с други заинтересовани 
страни и специалисти за работа със уязвими семейства и общности, развиване на 
дейности в подкрепа на всяко дете и ученик, активно взаимодействие между 
родители, деца и ученици и педагогически специалисти, развиване на 
междуучилищни инициативи и системен обмен на добри практики за превенция на 
преждевременното напускане на училище, използване на ученическото 
самоуправление и др. Разработването на системата за ранно предупреждение във 
всяка детска градина и училище е особено важна за предотвратяване на бъдещи 
проблеми. Превантивните дейности от системата са свързани с идентифициране на 
децата и учениците, застрашени от преждевременно напускане на училище, както и 
на причините за всеки конкретен случай. 

 
Б. Повишаване качеството на образованието като 

предпоставка за развитие на личността на всяко дете и 
ученик и предотвратяване на преждевременното напускане 

на училище 
 

Постигането на по-добри резултати от обучението на учениците спомага за 
преодоляване на евентуални пречки пред развитието им, за придобиване на 
ключовите компетентности и осигурява възможности за личностна и професионална 
реализация. В това отношение следва да се постави акцент върху:  

1. Актуализиране на учебните програми с акцент върху практическата 
насоченост;  
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2. Оценяване, установяващо резултати и осигуряващо обратна връзка, за 
поддържане и стимулиране на мотивацията за учене, както и мониторинг на 
качеството на образователния процес;  

3. Прилагане на съвременни подходи на преподаване, съобразени с 
индивидуалността на детето и ученика като партньор в образователния процес;  

4. Задължителна квалификация на педагогическите специалисти, насочена към 
идентифициране и справяне със случаите на риск от преждевременно 
напускане на училище;  

5. Формиране на нагласа за учене през целия живот от най-ранна възраст. 
 

В. Достъп до качествено образование за ученици със 
специални образователни потребности 

 
Разработването и изпълнението на политики  следва да осигуряват приобщаващо 
образование за учениците със специални образователни потребности чрез:  
1. Създаване и ефективно функциониране на достъпна среда, предоставящи 
адекватна подкрепа за всеки ученик;  
2. Развитие капацитета на учителите за работа с учениците със специални 

образователни потребности, както и на специалистите, работещи с ученици за 
прилагане на единна методика за оценяване на образователните им потребности;  

3. Изграждане на педагогическа и специализирана подкрепяща среда за всеки 
ученик за осигуряване на приобщаващото образование. 

 
Г. Повишаване участието и ангажираността на родителите 

 
Родителите и местната общност са участници в процеса на образование. Те са основен 
фактор за подпомагане на учениците в риск от преждевременно напускане на 
училище и трябва да бъдат насърчавани чрез:  
1. Популяризиране на добри практики и възможности за участие в мрежи за 
включване на родителите и местната общност в мерки за предотвратяване на 
преждевременното напускане на училище; 
2. Повишаване отговорността на родителите и тяхната активност за 
сътрудничество с учителите и училищното ръководство с цел развитието на децата 
им с фокус върху родители от уязвими групи за насърчаване на редовното 
посещаване на училището;  
 

Д. Утвърждаване на индивидуалното и групово 
наставничество 

 
Изграждането на развиваща се училищна общност е предпоставка за ефективна 

политика за намаляване на преждевременното напускане на училище. 
Индивидуалното и груповото наставничество се превръща в процес на 
сътрудничество за изграждане на позитивни и конструктивни взаимоотношения 
чрез:  
1. Разработване на политика за ненасилие и изграждане на силна училищна 
общност;  
2. Развиване на индивидуалното и груповото наставничество за оказване на 
помощ на деца, ученици, родители и педагогически специалисти с цел преодоляване 
на трудности в образователен, социален или личен план;  
3. Осигуряване на ефективна комуникация за навременното идентифициране и 
разрешаване на възникнали проблеми;  
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4. Повишаване привлекателността на класното ръководство и ролята на класния 
ръководител за индивидуално консултиране;  
5. Работа по развитие на класа като екип;  
6. Провеждане на консултации и своевременна намеса при поведение, 
изискващо намеса;  
7. Изграждане и прилагане на практиката „ученици-наставници“ за 
функциониране на сплотена училищна общност, основана на екипна работа, 
взаимна подкрепа и солидарност;  
8. Ангажиране на ученическите парламенти с дейности за интервенция при 
преждевременно напускане на училище. 

 
Е. Кариерно ориентиране и консултиране 

Кариерното ориентиране и консултиране подготвя младите хора за 
информиран избор, за практическата полза от придобитите компетентности. То 
представя и връзката между по- високото образование и възможността за по-добра 
реализация. В тази насока е необходимо:  
1. Изграждане и прилагане на система за кариерно ориентиране и консултиране 
в различните възрастови категории за мотивиране за продължаване на 
образованието и придобиване на квалификация;  
2. Популяризиране на ползата от придобиване на професионална квалификация 
като възможност за реализация при риск от преждевременно напускане на училище. 
 

Ж. Подкрепа за развитието на учениците  
За осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда за 

развиване на способностите и уменията на учениците е необходима и допълнителна 
подкрепа. Тя се предоставя на ученици: със специални образователни потребности; с 
хронични заболявания; в риск; с изявени дарби, като ограничава преждевременното 
напускане на училище и предотвратява социалното изключване. Конкретните мерки 
в тази насока включват:  
1. Създаване на екипи, които да работят съвместно с родителите, органите за 
закрила правата на детето и органите за борба срещу противообществените прояви 
на малолетните и непълнолетните;  
2. Развитие на ученическото самоуправление чрез ученическия съвет с подкрепа 
от училището и от органите на местно самоуправление;  
3. Въвеждане на съвременни подходи за управление на дисциплината за 
преодоляване на фрагментарността в това отношение и постигане на последователна 
политика в областта на възпитанието.  
 

З. Прилагане на системи за ранно предупреждение 
След идентифициране на децата и учениците, застрашени от преждевременно 

напускане на училище и причините за това, следва да се прилагат конкретни мерки 
за всеки застрашен, като:  
1. Работа със семейството му;  
2. Насочване за работа с психолог, педагогически съветник, младежки или 
социален работник, препоръка за включване в полуинтернатна група или целодневна 
организация на учебния ден и др.;  
3. Допълнителни занимания/консултации, насочване към дейности по интереси;  
4. Мотивиране за продължаване на образованието в следваща степен или за 
придобиване на професионална квалификация. 
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ПРОГРАМА  

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА 

ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 

 

Въведение: 
   Изграждането на училищна програма за равен достъп до образование е подчинено 
на основните приоритети на правителството в посока: 
   Изграждане на образователна среда за:  
• разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, 
както и успешна реализация и социализация; 
• по-високо качество и по-добър достъп до образование; 
• ранна превенция на обучителни затруднения; 
• включващо обучение на деца и ученици със специални образователни 
потребности (СОП); 
• включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно 
поведение; 
• разширяване на обхвата на институциите в предучилищното и училищното 
образование за осъществяване на включващо обучение и надграждане на 
досегашния положителен опит в тази област. 
   Националната програма за равен достъп до образование и личностно развитие 
цели осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в 
системата на предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование 
на децата и младежите като предпоставка за равноправно социално включване и 
пълноценна личностна реализация и участие в развитието на местните общности и 
страната. 
   В контекста на националните политики, законът за предучилищното и училищно 
образование възлага на педагогическия съвет в училище да изготви и приеме 
училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 
децата и учениците от уязвими групи /чл. 263, ал.1,т.9/. 
 
І. НОРМАТИВНА ОСНОВА НА УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА 

- Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите 
малцинства(2015 - 2020) 

- 2000 Европейската социална харта /ревизирана/; 
- 1992 - Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните 

свободи и първия допълнителен протокол към нея;. 
- 1970 - Международния пакт за граждански и политически права и 

Международния пакт за икономически, социални и културни права; 
- Национална стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с 

увреждания 2008-2015 г. 
- Закон за предучилищното и училищно образование; 
- Стандарт за приобщаващото образование. 
   Настоящата училищна програма има за цел да защити и правата и интересите 

и да предостави рани възможности за приобщаване на децата и учениците от 
уязвими групи, както и ефективното прилагане на училищни политики за 
подобряване качеството на живот на хората с увреждания, недопускане на 
дискриминация по признак „увреждане”, осигуряване на равни възможности, 
пълноценно и активно участие във всички области на училищния живот. 
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   СУ “Димитър Матевски“ – гр. Пловдив е институция която спазва препоръките 
на Съвета на Европа, отправени към всички организации да работят активно в 
областта на интегрирането на хората с увреждания и уязвими групи. 

   Настоящият документ е изготвен от работна група на СУ“Димитър Матевски“ 
– гр. Пловдив под ръководството на директора – г-н Николай Георгиев. Документът 
има за цел да подпомогне дейността на учителите за предоставяне на равни 
възможности и приобщаване на учениците от уязвими групи. 

   Уязвими групи в СУ“Димитър Матевски“ – гр. Пловдив са деца и ученици, 
диагностицирани и по преценка на учителя със специални образователни 
потребности, хронични заболявания, двигателни увреждания, деца и ученици в риск, 
деца и ученици, застрашени или жертва на насилие, деца с изявени дарби, деца-
сираци и полусираци, деца-бежнаци, деца от различни етнически групи и др. с други 
идентифицирани нужди.  

   Програмата включва редът и начините за оказване на обща и допълнителна 
подкрепа на всички деца и ученици, които имат необходимост от такива в 
СУ“Димитър Матевски“  - гр. Пловдив, съобразно неговите лични интереси, 
потребности и нужди. 
 
II. Подкрепа на личностното развитие  
   Подкрепата на личностното развитие се осъществява във връзка и в корелация с 
разработените областни стратегии за подкрепа на личностното развитие, както и въз 
основа на анализ на необходимостта от обща и допълнителна подкрепа. 
2.1 Обща подкрепа  
   За организиране на подкрепата на личностното развитие в СУ“Димитър Матевски“ 
– гр. Пловдив за координатор е определен заместник-директор, който изпълнява 
функциите си съобразно Наредба №......за приобщаващото образование. 
Общата подкрепа в СУ“Димитър Матевски“ – гр. Пловдив се осъществява от екип, 
ръководен от координатора, както логопед и педагогически съветник. Общата 
подкрепа е насочена към развитие на потенциала на всяко дете и ученик.  Общата 
подкрепа включва различна екипна работа също така и между отделните специалисти 
и осигуряване или насочване към занимания по интереси. Заниманията по интереси 
могат да се организират от СУ“Димитър Матевски“ – гр. Пловдив  или от центрове 
за подкрепа на личностното развитие.  
   Кариерното ориентиране, провеждано от педагогическия съветник или консултант 
от кариерен център също е част от общата подкрепа на учениците от осми до 
дванайсети клас за училището.  
   В СУ“Димитър Матевски“ – гр. Пловдив функционира училищна библиотека, 
ръководена от библиотекар, която чрез осъществяване на различни дейности 
представлява част от общата подкрепа на децата и учениците.  
   Предвидените в ПУД морални и материални награди също са част от 
предоставяната от СУ“Димитър Матевски“ – гр. Пловдив обща подкрепа.  
   Общата подкрепа включва и други дейности, подробно описани в Наредба №.....за 
приобщаващото образование 
2.2. Допълнителна подкрепа 
    Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка на 
индивидуалните способности на определено дете или ученик от СУ“Димитър 
Матевски“ – гр. Пловдив.  
   Оценката на способностите се извършва от специално назначен екип от 
специалисти. Класните ръководители предоставят информация за наличие на деца с 
индивидуални способности, съобразно необходимостта на детето и след това се 
потвърждава от Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование. 
   Учениците, за които може да се поиска оценка на способностите са от следните 
уязвими групи: 
-деца със специални образователни потребности – в началото на учебната година  
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- деца с хронични заболявания 
- деца в риск 
   Допълнителната подкрепа включва:  
- работа с дете или ученик по конкретен случай 
- психо-социална рехабилитация  
- рехабилитация на слуха  
- зрителна рехабилитация  
- рехабилитация на комуникативни нарушения  
- осигуряване на достъпна архитектурна среда  
- специализирани средства  
- ресурсно подпомагане  
   Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за действие за всяко конкретно 
дете. Родителите задължително се включват в плана за действие като активни 
участници в дейностите. 
   Ако Регионалният център препоръча допълнителна подкрепа, но родителите 
откажат, СУ“Димитър Матевски“ – гр. Пловдив уведомява отдел „Закрила на детето“ 
към ССП по местоживеене на детето с цел да сигнализира социалните служби да 
окажат съдействие и ако се налага помощ на родителите за осъзнаване на нуждите 
на детето. 
   При наличие на три и повече деца/ученици в паралелка се осигурява помощник-
учител за подпомагане работата на учителите. Задълженията на помощник-учителите 
са разписани в Наредба №......за приобщаващото образование. 
   При необходимост се изработва индивидуална учебна програма по съответните 
учебни предмети с цел по-лесното възприемане от ученика, а също така се изготвя и 
индивидуален учебен план или учебен план за обучение в комбинирана форма на 
обучение. По преценка на преподавателя по съответен учебен предмет и училищното 
ръководство за ученици с изявени дарби също се изработва индивидуален учебен 
план. 
ІІІ. АНАЛИЗ НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА. 
   През последните години се създава една пъстра картина с ученици от различни 
националности, различни вероизповедания, различни традиции и културни норми, 
както и ученици със специални образователни потребности. Това налага 
изграждането на един нов комплекс от умения за общуване и познания за другите, за 
възможните точки на различие и начините за тяхното преодоляване, за толерантност 
към другите - и понякога към самите себе си. Срещата на хора с различия и на 
различните култури често е трудна, но с известни усилия тя би могла да бъде особено 
обогатяваща и ползотворна. 
   В училището се предприемат политики в областта на: 
-  интеркултурното образование, 
-  умението за общуване с представители на различни култури, 
-  съзнателно изграждане на толерантност; особено важно се оказва обучението на 
учителите, които са решаващ фактор при възпитанието на подрастващото поколение. 
   Създават се условия за достъпна качествена грижа за децата в училищна възраст, 
така че техните родители да могат да търсят възможности за образование или 
професионална реализация. 
   При децата в училищна възраст се обръща особено внимание на семейството като 
част от образователния процес. 
   Често се прави паралел между интеркултурното образование и образованието на 
деца със специални образователни нужди: и в двата случая потенциалните ползи за 
обществото от преодоляване на пречките пред приобщаването на различните са 
огромни, а в същото време потенциалните рискове от игнорирането или 
дискриминирането биха могли да бъдат още по-сериозни. 
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   Ключовата роля на образованието за изграждането на една по-висока култура на 
толерантност и приобщаване: ранното образование, достъпно за всички независимо 
от социално-икономическия им статус и интелектуалните им умения и възможности. 
   Обхващането на всяко дете с увреждане в училищна възраст в образователната 
система и изграждането на съответната подкрепяща среда за него е основна дейност 
за достъп до качествено образование. В резултат от изпълнението на дейностите по 
изграждане на подкрепяща среда в училище нараства броят на интегрираните деца 
и ученици със специални образователни потребности, ресурсните учители и другите 
специалисти, които подпомагат интегрираното обучение. 
 
ІV. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОГРАМАТА 
- Равен достъп и приобщаване на всяко дете 
- Равнопоставеност и недопускане на дискриминация 
- Съхраняване на етнокултурното многообразие 
   С цел продължаване на създаването на подкрепяща среда за обучението и 
възпитанието на децата със специални образователни потребности в 
общообразователните училища и детските градини, която да включва: 
а/ достъпна архитектурна среда; 
б/ екипи от специалисти, в зависимост от потребностите на децата; 
в/ диагностична и консултативна дейност; 
г/ специални учебно-технически средства и апаратура; 
д/ индивидуални образователни програми; 
е/ учебни програми по специалните учебни предмети и други. 
   Продължава прилагането на политиката за включващо обучение на децата със 
специални образователни потребности чрез: 
• Единна методика за комплексно педагогическо оценяване и препоръки за 
децата със специални образователни потребности. 
• Изградени положителни нагласи към включващо обучение в различните 
общности - учители, ученици, деца и родители. 
• Създадени условия, гарантиращи интеграцията на децата със специални 
образователни потребности в детските градини и общообразователните училища чрез 
изграждане на подкрепяща среда. 
V. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
1. Пълноценна социализация на деца и ученици със специални образователни 
потребности, ученици с физически и ментални увреждания и ученици от етническите 
малцинства. 
2. Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците 
със специални образователни потребности, ученици с физически и ментални 
увреждания и ученици от етническите малцинства. 
3. Утвърждаване на интеркултурно и подкрепящо образование като неотменна 
част от процеса на модернизация на българската образователна система. 
4. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от 
етническите малцинства. 
VІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
1. Провеждане на информационни кампании сред родители и общественост за 
разясняване на взаимните ползи от интегрираното обучение на децата и учениците 
със специални образователни потребности, ученици с физически и ментални 
увреждания и ученици от етническите малцинства. 
2. Специализирана работа с родителите за по-голяма заинтересованост към 
образователно-възпитателния процес. 
3. Работа с родителските общности за преодоляване на негативни стереотипи и 
дискриминационни нагласи спрямо различните етноси и децата с увреждания. 
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4. Провеждане на информационни кампании за привличане на млади хора като 
доброволци за работа с деца в риск от отпадане или отпаднали от образователната 
система. 
5. Назначаване на „помощник на учителя“ от директора на училището и на 
„помощник-възпитатели“ от директора на училището, където има необходимост от 
допълнителни образователно-възпитателни дейности с деца и ученици със специални 
образователни потребности и от етническите малцинства. 
6. Осигуряване при необходимост на допълнително обучение по български език за 
деца и ученици от етническите малцинства. 
7. Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите специалисти 
за работа в мултикултурна образователна сред, включително за преподаване на 
български език на деца, за които той не е майчин. 
8. Осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси и на 
организиран отдих и спорт в мултикултурна образователна среда, съчетана с 
традициите на отделните етнически групи. 
9. Изграждане и функциониране на информационна система за проследяване на 
децата в риск. 
10. Допълнителна работа с ученици със специални образователни потребности 
и ученици от етническите малцинства, застрашени от отпадане и/или 
преждевременно напускане на училище. 
11. Подкрепа на учениците от уязвимите етнически общности за 
продължаване на образованието им и след задължителната училищна възраст. 
12. Създаване на условия за развитие на талантливите деца с увреждания чрез 
насърчаване на техните творческите изяви, както и стимулиране на училищата по 
изкуствата и творческите съюзи на художници, музиканти, артисти, на музеи, 
галерии и културни институции да осъществяват програми с участието на деца с 
увреждания. 
 
VII. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА  
 
Дейности Срок Отговорник Забележа 
Идентифициране 
на ученици, които 
имат необходимост 
от обща подкрепа 

целогодишно класни 
ръководители, 
педагогически 
съветник, логопед, 
ресурсен учител 

 

Екипна работа на 
учителите от даден 
клас  

целогодишно класни ръководител, 
учители  

при необходимост 

Определяне на 
координатор на 
екипа за оказване 
на подкрепа  

до 01.10. заместник-директор  

Награждаване на 
ученици  

текущ директор, 
заместник-
директори  

при и по 
определен повод 
за поощрение 

Дейности на 
училищната 
библиотека, 
свързани с четивна 
грамотност 

01.11, 01.04 библиотекар да се направи по 
повод Деня на 
книгата, „четене с 
родители“, 
младият Пловдив 
чете“, най-добър 
четец“, „най-добър 
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разказвач“, 
„драматизации“, 
„пътуваща 
книжка“, 
„обогатяване на 
класните 
библиотеки“, 
„походът на 
книгите“. 

Представяне на 
дейности по 
интереси в 
училището  

15.09 учители в ПИГ дейностите 
обхващат: наука, 
спорт и изкуство 

Кариерно 
ориентиране и 
консултиране в 
класовете от 8 до 12 

01.12,01.05 педагогически 
съветник, кариерен 
консултант 

Светла Методиева 
0898 737857 
metodievsb@abv.bg 

Идентифициране 
на ученици със 
СОП 

целогодишно  класни ръководител, 
учители, логопед, 
ресурсен учител 

 

Оценка на 
потребности на 
ученици със СОП  

целогодишно  ресурсен учител и 
екип  

не по-късно от 3 
месеца след 
идентифициране 
на нуждата 

Логопедична 
терапия, 
рехабилитация и 
консултации 

целогодишно  логопед дейности на 
логопеда, 
посещения по 
график 

Психологическа 
подкрепа, психо-
социална 
рехабилитация и 
консултации 

целогодищно  педагогически 
съветник, ЦПСА- мл. 
дом „Спектър“ 

дейности на 
педагогическия 
съветник 

Превантивни мерки 
за недопускане 
отпадане от 
училище  

целогодишно директор, зам.-
директор, учители, 
педагогически 
съветник, родители, 
МКБППМН, ДПС към 
5 РУП 

класни 
ръководители и 
учители докладват 
случаи на 
застрашени или 
уязвими деца от 
отпадане 

Организиране и 
провеждане на 
“Училище за 
родители“, 
обвързано с 
определени дати и 
събития, празници 
и мероприятия или 
необходимост от 
информиране на 
родителите във 
връзка с новия 
закон за 

целогодишно директор, екип  при желание от 
родителите 
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образование и 
наредбите 
Стимулиране 
участието на деца с 
изявени дарби в 
състезания и 
олимпиади  

целодогодишно, учители, главни 
учители, заместник- 
директори, ЗДУД 
АСД 

връчване на 
грамоти, 
предметни 
награди и други 
отличия на 
учениците 

Стимулиране 
участието на деца и 
ученици от 
различни етнически 
групи в състезания 
и олимпиади 

целодогодишно, учители връчване на 
грамоти, 
предметни 
награди и други 
отличия на 
учениците 

Съвместни 
дейности с 
МКБППМН 

целогодишно, по 
график 

КССН в училище, 
директор, районна 
адиминстрация, 5 
РУП 

при проява на 
ученици, при 
провеждане на 
срещи на учители 
със съответните 
институции, 
изнасяне на 
обучения и лекции 

Обучение на 
педагогически 
специалисти за 
работа в 
мултикултурна 
среда 

по график, 
заложен в план за 
квалификация и 
планове на всяко 
МО 

директор, 
председатели на МО 

в плана на МО се 
предвиждат 
дейности във 
връзка с 
обучението на 
педагогическите 
специалисти за 
работа в 
мултикултурна 
среда 

 
VІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
   За изпълнението на Програмата важно значение има сътрудничеството между 
всички пряко ангажирани институциии, неправителствения сектор и родителската 
общност. Всички участници в образователния процес (семейство, детска градина, 
училище, институции, НПО) трябва да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за 
постигането на поставените цели. 
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ПЛАН 
ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НИСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ И 

ИЗОСТАВЯНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ И ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА 
ОТСЪСТВИЯТА ИМ 

 
съгласно 

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

 
Изоставането  и трудностите в усвояването на учебното съдържание е предшествано 
от различни причини: 
1. Причини, произтичащи от дефицити в индивидуалното познавателно 
развитие на ученика: намалени възможности за справяне, неефективна 
самоподготовка, липсващи мотивационно-волеви качества за преодоляване на 
трудности. 
2. Причини произтичащи от личното отношение на детето – липса на интерес към 
ученето и училището, нежелание за учене, неприемливо поведение, 
незаинтересованост, бягства от учебни часове и конфликти със съученици и учители. 
3. Причини, при които изоставането и неуспеваемостта не зависят конкретно от 
обучавания – лоша възпитателна атмосфера в семейството, негативно отношение на 
родителите към училището, психологически проблеми, продължително боледуване, 
различни недостатъци в процеса на обучение. 
 

I. ЦЕЛИ 
1. Да се намалят неизвинените отсъствия на учениците. 
2.  Да се подпомогне успеваемостта на учениците, които срещат трудности  при 
усвояването на знанията и уменията по отделните учебни  предмети. 
3. Изграждане на умения и навици на учениците за прилагане на 
знанията,  получени от училище в практиката. 
4. Да се минимизира опасността учениците да напуснат училище. 
5. Разработване и прилагане на ефективен и компенсиращ затрудненията в 
усвояването на учебни знания подход, с конкретни участници и техните ясни 
отговорности.  
 

II. ЗАДАЧИ 
1. Усвояване на минимума знания, чрез консултации и индивидуална работа;  
2. Усвояване на минимума от знания и умения по посочените учебни предмети от 
всеки ученик в зависимост от индивидуалното му развитие. 
3. Оказване на психолого-педагогическа подкрепа и стимулиране изявата на 
силните страни на трудноуспяващия ученик. 
 
III. ДЕЙНОСТИ 
         
А. Дейности за намаляване отсъствията на учениците 
 
1. Идентифициране на учениците в евентуален риск от отпадане и ниски 

образователни резултати от  класните ръководители, чрез попълване на „Карта за 
оценка на ученик в риск“ /Приложение 1/. 

                                             Срок: 10.10.2018 г. 
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                                             Отг. Класни ръководители 
2. Стриктно и коректно отразяване на отсъствията на учениците от учителите и 

възпитателите в съответния час и воденето на отсъствията от класния ръководител 
в дневника на паралелката. 

                                         Срок: 15.09.2018 – 30.06.2019 г. 
Отг. Класни ръководители, учители,  учители ЦДО 
3. Стриктно спазване на Процедура за прилагане на дейности намаляване на 

отсъствията на учениците /Приложение 2/ 
                                             Срок: 15.09.2018 – 30.06.2019 г. 
                                             Отг. Класни ръководители 
4. Ежемесечно уведомяване на Дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на 

детето“ за ученици допуснали 5 неизвинени отсъствия за месеца. Класните 
ръководители попълват бланка по образец до 2-ро число на месеца, данните се 
обобщават от педагогическия съветник  и до 3-то число се изпращат до дирекция 
„Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“ /Приложение 3/. 

                                              Срок; 5-то число на месеца 
                                              Отг. Класни ръководители, Мандевски 
                                              Директор 
5. Налагане на санкции на ученици, допуснали определен брой неизвинени 

отсъствия, съгласно ПДУ. 
                                             Срок; 15.09.2018 – 30.09.2019 г. 
                                             Отг. Класни ръководители 
6. Предприемане на мерки при контролиране посещаемостта на учениците от 

класния ръководител. 
                                              Срок: 15.09.2018 – 30.06.2019 г. 
                                                            Отг. Класни ръководители 
 
Б. Дейности за преодоляване на изоставането и затрудненията у 

учениците при овладяването на учебния материал. 
 
  
1. Идентифициране на учениците с ниски учебни резултати и срещащи затруднения 

при овладяване на учебния материал по определени критерии /Приложение 4/. 
                                             Срок : 20.10.2018 г. 
                                             Отг. Учители по предмети 
2. Създаване на регистър на учениците с ниски резултати и и срещащи затруднения 

в обучението. 
                                            Срок: 30.10.2018 г.    
                                            Отг. Мандевски 
3. Осигуряване на консултации и допълнителна работа  по предметите по които 

учениците срещат затруднения. 
                                          Срок: 30.10.2018 – 30.06.2019 г. 
                                          Отг. Учители по предмети 
4. Вписване на учениците в „присъствен списък“ за часовете осигурени за 

консултации /Приложение 5/. 
                                          Срок: 30.10.2018 – 30.06.2019 г. 
                                          Отг. Учители по предмети 
5. Да се информират родителите за предприетите мерки за преодоляване на 

пропуските в знанията на децата им в личен контакт, писмено чрез „бележник за 
кореспонденция“. Да се търси съдействието им за преодоляване на трудностите. 

                                          Срок: 15.09.2018 - 30.06.2019 г. 
                                           Отг. Класни ръководители, учители 
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6. Осигуряване на учебници, учебни помагала и консумативи за работата на 
изоставащите ученици. 

                                            Срок: 20.10.2018 г. 
                                            Отг.  библиотекар, домакин 
7. Включване на всички изоставащи ученици и срещащи затруднения в извънкласни 

дейности и консултации. 
                                         Срок: 30.10.2018 г. 
                                         Отг. Ръководители на групи, учителите по 
                                          предмети 
8. Идентифициране на силни страни, качества и стремеж към постижения на 

изоставащите ученици. Да се прецизира подходяща училищна и/или извънкласна 
дейност да се предостави на ученика поне една възможност за изява. 

                                         Срок: 15.09.2018 г- 30.06.2019 г. 
                                         Отг. Класни ръководители 
9. Използване и прилагане на елементи от метода „Връстници помагат на 

връстници” за оказване на допълнителни въздействия от ученици с добър 
когнитивен и комуникативен потенциал.  

                                         Срок: 15.09.2018 г- 30.06.2019г. 
                                         Отг. Класни ръководители,  
                                         Мандевски                                 
 
В. Дейности за подпомагане обучението на ученици със специални 

образователни потребности. 
 
1. Осигуряване  на подкрепяща среда за учениците със специални образователни  

потребности  /СОП/ в наличието на ресурсен  кабинет. 
                                            Срок: 30.09.2018 г. 
                                            Отг. Директор, есурсен учител 
2. Изготвяне на необходимата документация, съгласно Наредба 1 от 23.01.2009 г. за 

обучението на деца и ученици със специални образователни  потребности  и/или 
хронични заболявания. 

                                               Срок: съгласно Наредба 1/23.01.2009 г. 
      Отг. Председатели на Екипи, Мандевски               
3. Определяне на Екипа за подпомагане обучението и възпитанието /ЕПОВ/ на деца 

и ученици със специални образователни потребности  и/или хронични заболявания 
за всеки ученик. 

                                Срок: съгласно Наредба 1/23.01.2009 г. 
                                Отг. Директор, педагогически съветник 
4. Изготвяне на индивидуални образователни програми  /ИОП/  за всеки ученик със 

специални образователни потребности. 
                                            Срок: 15.10.2018 г. 
                                            Отг. ЕПОВДУСОП 
5. Оказване на консултативна и методическа помощ на учителите от педагогическия 

съветник при изготвянето на индивидуалните образователни  програми /ИОП/ на 
учениците със специални образователни  потребности и при възникване на 
проблеми през учебната година. 

                                            Срок: 15.10.2018 г. 
                                            Отг. Мандевски                                       
6. Осигуряване  на дидактични и канцеларски материали за ресурсния кабинет в 

помощ на работата на ресурсния учител с учениците със специални образователни 
потребности. 

                                           Срок: 30.11.2018 г. 
                                           Отг. Домакин 
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7. Идентифициране  на учениците, чиито затруднения най-вероятно се дължат на 
специални образователни потребности. 

                                          Срок: 30.09.2018 – 30.06.2019 г. 
                                        Отг. Учители, Мандевски 
8. Изготвяне на диагностична оценка и психолого-педагогическа  характеристика  от 

педагогическия съветник за всеки ученик насочен към Екипа за комплексно 
педагогическо оценяване /ЕКПО/ към РИО. 

                                            Срок: 30.09.2018 – 30.06.2019 г. 
                                            Отг. Мандевски 
9. Консултиране на родителите на ученици със специални образователни потребности 

по проблеми свързани с обучението на децата им, за начина на оценяване на 
учениците и документите  за завършване на клас. 

                                            Срок: 30.09.2018 – 30.06.2019 г. 
                                            Отг. Мандевски 
 
 

Приложение 1 
 

КАРТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ  НА ДЕЦА В РИСК 
учебна 2018-2019 година 

  
Според Закона за закрила на детето в риск е дете: 
а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито 
родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа; 
б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго 
нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му; 
в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, 
нравствено, интелектуално и социално развитие; 
г) което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, констатирани 
от специалист; 
д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от 
училище.  

 
Клас: ………………………………. 

А. Ученици в риск, поради неравностойно семейно положение: 
1. ………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………… 
 
 
Б. Ученици в риск, поради прояви на насилие: 
1. ……………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………………….. 

 
В. Ученици в риск, поради труднолечими заболявания: 
1. ………………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………………………………. 
 
Г. Ученици в риск от отпадане от училище /с много извинени и 



191 

 

 

 неизвинени   отсъствия; изоставащи от учебния материал/: 
1. …………………………………………………………………………………….... 
2. ………………………………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………………………………. 

Д. Ученици със СОП: 
1. ……………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………… 
 
Е. Ученици с обучителни трудности: 
1. ……………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………… 
 
Ж. Ученици с интелектуални затруднения: 
1. ……………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………… 
 

    З. Ученик с емоционални затруднения: 
    1. ……………………………………………………………………………………… 
    2. ……………………………………………………………………………………… 
    3. ……………………………………………………………………………………… 
  
    И. Ученик с регистрирани прояви в Детска педагогическа стая и в МКБППМН: 
    1. …………………………………………………………………………………….... 
    2. ………………………………………………………………………………………. 
    3. ……………………………………………………………………………………….  
 
      Класен ръководител: ……………                            Дата: 30.09.2018 г. 

       /…………………………………/ 

 
Забележка: Получената информация ще бъде съхранявана в строга 
конфиденциалност при педагогическия съветник. 

 

Приложение 2 
 

ПРОЦЕДУРА  
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА  ДЕЙНОСТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА 

ОТСЪСТВИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 
 
  

1. Класния ръководител получава информация от родителя при отсъствието на 
ученика в рамките до втория ден  /може и по телефон/. 

2. Класния ръководител информира педагогическия съветник в случаите, когато 
е установил, че отсъствията са безпричинни. 

3. Педагогическия съветник инициира среща /при нужда с писмена покана/ с  
родителите на ученика в училището. 
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4. След анализ на конкретния случай педагогическия съветник прилага 
индивидуална и/или групова корекционна дейност за ученика. За всеки 
отделен случай се създава архив, който се съхранява до края на учебната 
година. 

5. Ежемесечно (до 5 число на месеца) изпращане на уведомителни писма до 
дирекция “Социално подпомагане” за учениците, допуснали повече от 5 
неизвинени отсъствия за месеца (за спиране на детски надбавки), по 
предварителна информация от класния ръководител. 

Приложение 3 
ПРОЦЕДУРА   

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПРИ УЧЕНИЦИ, 
ДОПУСНАЛИ ОТСЪСТВИЯ  ПОВЕЧЕ ОТ 5 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ УЧЕБНИ ДНИ 
 
1. Проучване причините за отсъствията с евентуално посещение в дома на 

ученика /при нужда/ от класния ръководител.  
2. След проучване причините класния ръководител запознава педагогическия 

съветник и съвместно набелязват следващи мерки. 
3. Стартиране на процедура за налагане на наказания за ученици допуснали 

голям брой неизвинени отсъствия, в съответствие с Правилника за прилагане 
на закона за народната просвета и Правилника за дейността на училището. 

4. Вписване в Училищния регистър на учениците в риск от отпадане от училище. 
Дейностите по него се координират от педагогическия съветник. 

5. При нужда установяване на местонахождението на ученика писмено 
информиране на община Пловдив, район Тракия за съдействие. 

6. Предприемане на процедура за издаване на наказателни постановления от 
кмета на общината за родители, настойници и попечители, които не осигуряват 
присъствието на децата си  в училище. 

7. При неизвинени отсъствия повече от 5 учебни дни писмено  информиране 
отдел „Закрила на детето“ за ученик в риск от отпадане от образователната 
система. 

 
 

ДОКУМЕНТИРАНЕ 
 

1. Класния ръководител вписва разговорите с родителите на учениците в раздел 
„Бележки“ в края на дневника на класа. 

2. Класния ръководител уведомява педагогическия съветник и директора. 
3. Случая се отразява в софтуера за работа на педагогическия съветник. 
4. Педагогическия съветник създава и води електронен архив за всеки отделен 

случай. 
5. При стартиране на „Междуинституционална система за информационен обмен 

в случаи на деца в риск“ на РИО – Пловдив, регистриране на случаите в уеб-
базираната платформа. 

 
 

Приложение 3 
 

Информация 
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от ………………………………………………….. 

класен ръководител на ……………………… клас 
 

Ученици допуснали 5 и повече неизвинени отсъствия за  
месец  …………........... 
 
 
 

 
№ 

 
Трите имена на ученика 

 
Брой неизвинени 

отсъствия 

Имена на 
родител/настойник 
получаващ детски 

надбавки 
  

 
  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
 
 
Дата:                                                      Подпис: …………………..                                                    
Гр. Пловдив                                                /…………………………/ 
 
 
 

 
 
 

Приложение 4 
 

Признаци  
за изоставането на учениците: 

1. Ученикът не е в състояние да определи, с какво го затруднява учебната задача, 
да състави план за решаването й, да я реши самостоятелно; 

2. Ученикът не задава въпроси върху същността на изучавания материал и не 
търси допълнителни източници; 

3. Ученикът не е активен и се разсейва в онези моменти, които изискват 
интелектуални усилия; 

4. Ученикът не реагира емоционално на успехите и неуспехите, не е в състояние 
да се самооценява и самоконтролира; 

5. Ученикът не може да обясни целта на извършваните от него упражнения,  
нарушава правилата, на които те се основават; 

6. Ученикът не може да възпроизведе  определенията на понятия, формули, 
доказателства, не разбира текста; 
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7. Ученикът се отличава с недостатъчна активност в образователно -
възпитателната дейност и има ниска степен на икономичност на психическата 
дейност в процеса на ученето; 

8. Ученикът не умее да извършва пренос на усвоеното в нови условия. 

 
 

Приложение 6 
 
 

Присъствен списък  
на консултацията по ……………...…., провела  

се на ……………….. 
 
 

Дата Име на ученика 
Брой 

часове 
Тема Резултати Забележка 
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ОСМИ РАЗДЕЛ 
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ. ОХРАНА НА ТРУДА. ДЕЙСТВИЕ 

ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ, ЗАЩИТА ОТ 
ТЕРОРИСТИЧНИ ЗАПЛАХИ, СИГУРНОСТ В УЧИЛИЩЕТО 

     
ПЛАН 

НА КОМИСИЯТА 
ПО  ОХРАНА НА ТРУДА  

 
 
Председател: Николай Георгиев – Директор 
Зам. Председател : Никола Игнатов - ЗДАСД 
Членове: Светослав Ватев – Зам.- Директор УД 
Елица Русенова –  учител 
Емилия Петкова – учител I – IV кл. 
Петко Петков – работник поддръжка 
Димитрия Форшинова– домакин 
Ангелина Петкова – фелдшер 

 
І.ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА 

ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД В  УЧИЛИЩЕТО  ПРЕЗ УЧЕБНАТА 
2018/2019 ГОДИНА 

 
 
ДЕЙНОСТИ: 
 
1. Изготвяне правила за действия при заплаха от терористични действия.   

Срок: 15.09.2018    
Отг:ЗДАСД 

2. В първия проведен час на класа, на първата родителска среща и на първото 
оперативно съвещание за учебната 2018 – 2019 година да се организира 
запознаването на учениците, персонала и родителите с „Правилника за осигуряване 
на здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд». 

Срок:30.09.2018   
Отг.:ЗДАСД, класни ръководители 

3. Да се актуализира и утвърди „План за защита при бедствия»  
Срок: 15.09.2018    

Отг.:ЗДАСД 
4. Всички длъжностни лица и учениците да се запознаят с  плана срещу подпис  

Срок:30.10.2018Г.  
Отг.:ЗДАСД, класни ръководители 

5. Да се осигури пожарната безопасност в училището чрез осъвременяване и 
спазване на действащите норми, правилници, наредби и предписания.  

Срок:15.09.2018 г.и постоянен 
Отг.:ЗДАСД 

6. Да се проведе обучение на педагогическия, помощния и обслужващ персонал в 
училище за действия при бедствия. 

         Срок 31.10.2018   
Отг.:ЗДАСД 

7. Два пъти през учебната година да се проведе тренировка за действия при 
евакуация (при пожар, аварии, бедствия и заплахи от терористични актове). 

Срок: 31.03.2019г. 
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Отг.:ЗДАСД, класни ръководители 
8. Документацията за дейността на комитета  по условия на труд се съхранява от 
заместник-директор УД. 

Срок: 15.10.2018   
Отг.:ЗДУД 

9. Заместник – директорът АСД изготвя и съхранява: 
9.1. Документ за определяне състава на комисията за дейностите по оценяване на 
риска. 
9.2. Документация по оценяването на риска. 
9.3. Протоколи от измервания на факторите на работната среда (стойности на 
елементите на микроклимата, токсични вещества и прах във въздуха, шум, вибрации, 
осветление и лъчения) и на специфичните показатели за безопасност на работни 
процеси, оборудване и работни места. 
9.4. Досие за обект, сгради и работно оборудване, съдържащо документи, които 
отразяват съответствието с изискванията за безопасност, хигиена на труда и пожарна 
безопасност. 

Срок:Постоянен 
Отг.: Игнатов 

10. Изготвяне на  програма за предприетите мерки, определени срокове и 
отговорни лица за предотвратяване, намаляване и ограничаване на риска , както и 
начини на контрол за изпълнението на тези мерки не по-късно от началото на 
учебната година. 

Срок: 15.09.2019   
Отг.:ЗДАСД 

11. Да се осигурят задължителните периодични медицински прегледи на 
работещите в училището. 

Срок:23.12.2018 г 
Отг.:ЗДАСД 

12. Да се осигури на всеки работещ подходящо обучение по здравословни и 
безопасни условия на труд в съответствие със спецификата на работното му място и 
професия. 

Срок: 23.12.201г. 
Отг.: ЗДАСД 

13. Да се изготви заповед за определяне на лицето, което установява, разследва, 
регистрира и отчита трудови злополуки и съхранява декларациите за трудови 
злополуки. Длъжностното лице изготвя, води и поддържа: 
13.1. Регистър за вписване на трудовите злополуки. 
13.2. Декларация за трудова злополука . 
13.3. Протокол за разследване на трудови злополуки с анализ на причините и мерките 
за недопускане на подобни злополуки. 
13.4. Ежегодна информация с данни за трудови злополуки (КТ, чл. 289). 

Срок:постоянен. 
Отг.:Директор 

14. Да се осигури компетентна техническа експлоатация, поддръжка, ремонт, 
периодични прегледи, изпитвания на енергийните съоръжения в училището. 

Срок:Постоянен. 
Отг…директор,.домакин, работник поддръжка 

13. Да се предвидят в бюджета необходимите средства за изпълнение на 
дейностите, осигуряващи здравословни и безопасни условия на обучение и труд. 

          Срок:постоянен 
 Отг.: Гл. сетоводител 

14. Да се изготви заповед за определяне на длъжностно лице за организиране 
изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на 
професионалните рискове. 
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Срок:  30.09.2018   
Отг.:Директор 

15. Да се актуализира списъкът на работещите лица по длъжности и професии, 
които имат право на работно облекло, вид, материя и срок на износване. 

Срок: 31.10.2018    
Отг.:ЗДАСД 

16. Да се изготви заповед за определяне на отговорник за здравословни и безопасни 
условия на обучение и труд в училището.Той съхранява цялата документация за /от 
дейността си. 

Срок: 30.09.2018 г.   
Отг.:Директор 

17. В  плана  за  контрол  на  училището  да  бъдат  включени задължения за 
осигуряване на безопасни условия на труд. 

                                                  Срок: 30.09.2018  . 
                                                  отг.:Директор 

18.Директорът на училището е  длъжен  да  осигури  безопасни условия на труд, с 
оглед опазване  живота, здравето  и  трудоспособността, както на работещите, така и 
на лица, които по друг повод  се  намират  на работните места. 

                                                    Срок:постоянен 
                                                    отг.:Директор 

19.Комисия в състав: 
          председател: Н. Игнатов  и членове: 

1. Кр. Чучев  
2. Д. Форшинова  
3. Петко Петков   

 да провери всички машини, уреди и съоръжения и физкултурни пособия    по 
отношение на тяхната безопасност. За констатирани нередности,  комисията  
подготвя  протокол,  който  се  предава  на директора. Негодните да се бракуват по 
законния ред. 

                                                   Срок:постоянен.  
                                                   отг.:ЗДАСД 

 
20. Да се изготви и утвърди от директора списък на съоръжения  с повишена 
опасност, експлоатирани от училището, съгласно чл.281 ал.2 от КТ. 

                                                 Срок: 15.10.2018г. 
                                                 отг.: ЗДАСД.   

 
22. До работа със съоръжения с повишена опасност да се допускат само  служители  
имащи  нужната  правоспособност, съгласно  изискванията чл.281 ал.2 от КТ. 

                                                   Срок:постоянен 
                                                   отг.:Директор 

23.Да  се  възложи  със  заповед  на  правоспособен   служител вътрешно училищния 
надзор на СПО. 

                                                   Срок: 15.10.2018   
                                                   Отг.:Директор 

 
24. Всеки учител при първото занятие да  инструктира  учениците във връзка с 
изискванията за  безопасност  при  ползване  на  машините, съоръженията,  
физкултурни  пособия,  с  които  се   работи, след   което учениците да се подпишат в 
списъка на класа, че са преминали инструктажа. 

                                                     Срок: 15.10.2018   
                                                    Отг.:кл.ръководители и преподавателипо химия, 

физика, информатика и физическо възпитание 
                                                  контрол:ЗДАСД 
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ІІ.ИНСТРУКТАЖИ И ОБУЧЕНИЕ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ 
УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 
1. Да се изготви заповед за определяне на видовете инструктажи, времето и мястото 

за провеждането им и длъжностните лица, които ще ги извършват. 
Срок: 15.10.2018   

Отг.:Директор 
2. Да се прегледат Книгите за документиране на инструктажите (номерирани, 
прошнуровани и подпечатани с печата на училището) 
2. 1. Книга за начален инструктаж с приложени към нея програма за инструктажа и 
инструкции за безопасна работа;  
2. 2. Книга за инструктаж на работното място;  
2. 3. Книга за периодичен инструктаж;  
2. 4. Книга за извънреден инструктаж;  
2. 5. Да се издава Служебна бележка за проведен начален инструктаж  и се разнася 
по личните досиета на служителите. 

 Срок:постоянен 
Отг.:ЗДАСД 

3. Да се актуализира Програмата за провеждане на начален инструктаж и се 
представи за утвърждаване от директора на училището 

Срок: 15.09.2018г. 
Отг.:ЗДАСД 

4. Документацията за организиране и провеждане на ежегодно обучение по ЗБУТ на 
длъжностните лица, отговорни за организацията на дейностите по ЗБУТ и на 
провеждащите инструктажите се съхранява от помощник-директора АСД. 

Срок:Постоянен 
Отг.: ЗДАСД 

 
 

ПЛАН 
ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА СИГУРНОСТТА  

 
1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ  
Настоящият план за сигурност е разработен в изпълнение на Решение No669/ 

02.11.2017 г. на Министерски съвет за приемане на Национален план за 
противодействие на тероризма, както и в с ъответствие с изискванията на Наредба 
No 8121з - 1225 от 27.09.2017 г. за видовете обекти по чл.23, ал.1 от Закона за 
Противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и  
прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези 
мерки и реда за упражняване на контрол и Закона за защита при бедствия, като 
регламентира  ситуациите, стратегиите, отговорностите, съвместните процедури, 
тактики и правила за действие на СУ „Димитър Матевски”  град Пловдив за 
овладяване на кризисна ситуация, предизвикана от терористична заплаха или  

извършен терористичен акт срещу личност, обект или дейност, а така също и 
при прилагане на мерки за преодоляване на последствията за учениците, 
педагогическия и  

непедагогическия персонал и временно пребиваващи външни лица на 
територията на училището. 

1.2. ЦЕЛИ 
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1.Осигуряване на постоянна и адекватна защита на гражданите на 
територията на сградата на СУ „Димитър Матевски”  град Пловдив  срещу 
терористична заплаха. 

2. Превенция чрез установяване и отстраняване на причините и условията, 
способстващи извършването на терористичен акт. 

3. Създаване на организация за оптимално изпълнение на задачите при 
овладяването на кризи, своевременно и непрекъснато ръководство и управление на 
целите и средствата при кризисни ситуации и бедствия и опазване живота и здравето 
на учениците и служителите. 

2.ОБХВАТ НА ПЛАНА 
Планът създава организация за оповестяване, информиране, реагиране и 

управление на силите и средствата за предотвратяване и неутрализиране на 
терористични заплахи, както и за овладяване на ситуацията и ликвидиране на 
последствията при осъществен терористичен акт.  

При възникване на бедствие на територията на обекта в следствие на 
терористична дейност, се изпълняват задачите, предвидени в плановете за защита 
при бедствия. 

3. МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА 
Тероризмът е съзнателно създадено обществено явление, което си служи със 

заплаха  
посредством насилие или заплаха за насилие, за да постигне политическа 

промяна и /или значително негативно въздействие върху важни за държавата и 
обществото материални ценности. 

Тероризъм има винаги когато: 
-В мотивите за извършване на престъпно деяние има политически мотиви; 
-Извършителите са склонни към насилие или със същата важност към заплаха 

за насилие; 
- Дейността е замислена да намери далечни психологични отражения, 

надхвърлящи  
непосредствената цел или непосредствените жертви; 
-Дейността се извършва от един човек или група, която не се и дентифицира с 

конкретна държава; 
- Терористичните действия са предварително обмислени и детайлно планирани, 

като носят белезите на операцията, която отразява конкретните цели и мотиви на 
изпълнителите, отговаря на възможностите им и е предназначена за определена 
публика.Тактическите прийоми за осъществяване на терори стична дейност са в 
съответствие с поставените цели. 

Потенциални терористични заплахи: 
-задействане на взривно устройство; 
-задействане на взривно вещество или вещество с потенциал за масово 

поразяване,  
поставено в колетни и пощенски пратки; 
-използване на огнестрелно или хладно оръжие с цел убийство и/или 

нараняване на голям брой хора; 
-врязване на превозно средство в група цивилни граждани; 
-вземане на заложници;  
Като уязвими места могат да бъдат определени:  
вход/изходите на обекта; стаите на първия етаж;помещението - абонатна, 

котелно и т.н. 
3.4. ЗОНИ ЗА СИГУРНОСТ 
В обекта са определени следните зони за сигурност: 
•работна зона  
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-обхваща вход/изхода  на сградата, където се осъществява контрол на 
влизащите и излизащи лица, както и класните стаи, кабинети, физкултурен салон, и 
др. 

•външен район – обхваща  вход/изходите на външния двор; спортни 
площадки,  

 места за игра и др. 
Оценката на риска и спецификата на реагирането на терористична дейност, 

дават  
основание действията да се дефинират в два основни варианта: 
• Действия при заплаха от извършване на терористични актове; 
•Действия по овладяване на кризи, възникнали в следствие на терористична 

дейност и  
ликвидирането на последствия от терористични актове; 
3.5. МЕРКИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ДЕЙСТВИЕ 
В сградата на СУ „Димитър Матевски“ има изградено видео наблюдение .  
Монтирани са както следва: 
- 6 камери, които обхаващат външното пространство непосредствено 

около сградата и наблюдават целия периметър около обекта, включително 
вход/изхода; 

- 1 камера, които наблюдават вътрешността на сградата  
Сигналите от всички видеокамери се наблюдават постоянно на изведените за 

целта монитори от  в кабинета на ЗДАСД, като също така се събират, обработват и 
записват на цифров видеорекордер. Системата архивира всички събития за период 
от около  

30 календарни дни.  
Изградена е също така сигнално -охранителна система, която обхваща всички 

помещения и фоайета на полуподземния, от първия  дочетвърти  етажи на сградата. 
На входните врати няма монтирани  устройства, осигуряващи контрол на достъпа. 
Извън работно време, в празнични и почивни дни всички врати са затворени и 
заключени.  

По пътищата за евакуация и над изхода са поставени евакуационни 
осветителни тела.  

Изходът за евакуация е вход/изхода на сградата и резервния път за евакуация 
през вратата - задния вход.  

3.6. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА НА ОБЕКТА 
Обектът се осигурява с физическа охрана – двама охранители  в работни дни 

във времето от 06:30ч. до  19:30ч. на 2 смени;  
Учениците се допускат в сградата след 07,00   часа със започване дежурството 

на непедагогическия персонал и на педагогическите  специалисти. 
3.7. РЕД ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ, ИНФОРМИРАНЕ И РЕАГИРАНЕ 
При получаване на заплаха за извършване на терористичен акт или при 

осъществен такъв незабавно се съобщава на Единния европейски номер за спешни 
повиквания 112 (ЕЕНСП 112) и Националният контратерористичен център /НКТЦ/ 
на ДАНС. 

Националният контратерористичен център анализира получената информация 
и чрез  

председателя на ДАНС предлага на министъра на вътрешните работи 
определянето на ниво на заплаха и въвеждането на степен на готовност за реагиране. 

Министърът на вътрешните работи, в качеството си на ръководител на 
Националния  

оперативен щаб /НОЩ, след оценка на нивото на заплаха, със своя заповед 
определя степента на готовност за реагиране, в която следва да преминат конкретни 
министерства, ведомства, области, общини и обекти, като въвежда в действие и 
съответната част от плана. Копие от заповедта се предоставя незабавно на 
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Оперативния дежурен център на Министерството на вътрешните работи (ОДЦМВР),  
който оповестява министерствата, ведомствата и органите на местната власт за 
преминаване в определената степен на готовност за реагиране. За непосредственото 
управление на силите за реагиране в зоната на терористичния акт, със заповед на 
ръководителя на НОЩ се създава Временен оперативен щаб (ВОЩ). В състава на ВОЩ 
се включват ръководителите на екипите, изпълняващи задачи по овладяване на 
ситуацията и представители на областния управител и кмета на Община Пловдив. 
Ръководството на ВОЩ се осъществява от директора на МВР. В състава на  

ръководството се включват служители от РСПБЗН, служители от Общината, 
след съгласуване с техните ръководители. При обявяване на по-високи степени на 
готовност за реагиране кмета на Община Пловдив въвежда в действие плановете за 
противодействие на тероризма и изпълнява планираните  мероприятия. 

Оповестяването на населението на района за наличие на заплаха, за 
предприетите мерки от органите на изпълнителната власт, както и препоръките за 
поведение и действие се осъществява от Пресцентъра на МВР. При осъществен 
терористичен акт, информацията за извършен терористичен акт на територията на 
общината или на територията на областта, в общия случай ще се получи от ЕЕНСП 
112, от  

РУ на МВР или от обекта, в който е възникнал инцидента. Преминава се 
незабавно в  

„ЧЕРВЕНА СТЕПЕН" – РЕАГИРАНЕ и се изпълняват следните действия: 
-директорът ръководи мероприятията по защита на хората на територията на 

обекта; 
-директорът организира, координира временното извеждане и предоставя 

неотложна  
помощ на пострадалите лица; 
-организира се своевременно събиране на информация за медицински загуби 

и  
материални щети; 
-оказва се съдействие на ръководителя на Временния оперативен щаб /ВОЩ/ 

за  
информиране на хората/децата за предприетите ограничителни мерки и 

мерки за поведение и действие в зависимост от обстановката; 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ТЕРОРИСТИЧНА ЗАПЛАХА 
3.8. ДОСТЪП ДО ОБЕКТА НА ВЪНШНИ ЛИЦА 
Външни лица, които посещават сградата на СУ „Димитър Матевски“ ” се 

пропускат след потвърждение по телефона от приемащите директор/учители. 
В случите на извършване на строителни дейности в обекта от външни 

изпълнители се издава писмена заповед, в която се посочват пълните установъчни 
данни на фирмата и лицата, които ще работят на обекта /отговорник, три имена, 
ЕГН и телефон за връзка/ и времето, през което ще се извършват ремонтните 
дейности. Пропускането в обекта се осъществява от лицата осъществяващи 
физическата охрана, съгласно издадената заповед и само след проверка на 
документите за самоличност и съдържанието на внасяните материали. 

4.СЛУЖИТЕЛ ЗА ВРЪЗКА ПО СИГУРНОСТТА 
Служителят за връзка по сигурността е длъжен да се запознае с реда за 

оповестяване,  
информиране и реагиране съгласно 3.7 от настоящия план и при установяване 

на опасности и рискове за обекта уведомява незабавно на ЕЕНСП 112 и РУ на МВР.  
Служителя за връзка по сигурността задължително провежда първоначален и 

периодичен /не по-малко от веднъж годишно/ инструктаж и обучение на 
служителите в обекта, като при инструктажа стриктно се изпълнява чл. 7 от Наредба 
No8121з-1225 от 25.09.2017 г. За служител за връзка по сигурността на сградата на 



202 

 

 

СУ „Димитър Матевски”се определя Никола  Игнатов –ЗДАСД с телефони за връзка 
0884312332. 

 
ПЛАН 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЗАЩИТА ПРИ 
БЕДСТВИЯ 

 
на учителите, административния и обслужващ персонал в 

СУ “Димитър Матевски” , 
съгласно Националната програма за обучение на работещото население  
 
ПЪРВО ЗАНЯТИЕ 
Дата: 30.10.2018г. 
Час: 11.00 часа – учители ЦДО  
Час : 11,50 часа – учители I – IV кл. 
Час : 13,50часа – учители прог. и гимн. етап  
Място: уч. стая  
Тема:1. Първа долекарска помощ  
 
ВТОРО ЗАНЯТИЕ 
Дата: 22.05.2019г. 
Час: 11.00 часа 
Място:  уч. стая  
Тема:  Индивидуални средства за защита. 
           Колективни  средства за защита 
 

 
 

ПЛАН 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВКИ ПО ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ 

за учебните тренировки за адекватни действия при БАК 
 
УЧЕБНА ТРЕНИРОВКА – ПЪРВИ СРОК 
Тема: БЕДСТВИЕ -ПОЖАР 
Дата: 26.10.2018г. 
Час: 09.18 часа 
 
УЧЕБНА ТРЕНИРОВКА – ВТОРИ СРОК 
Тема: БЕДСТВИЕ - ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ 
Дата: 29.03.2019 г. 
Час:  09.18 часа 
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ПЛАН  
НА КОМИСИЯТА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ  

 
1. Избор на комисия за пожарна безопасност при СУ „Димитър Матевски” – гр. 

Пловдив. 
Срок: 31.10.2018  г. 

Отг.: Директор 
2. Утвърждаване на група за първоначални гасителни действия на изградения 

противопожарен щаб в училището. 
Срок: 31.10.2018 г. 

Отг.: ЗДАСД - Игнатов 
3. Проверка за наличност, изправност и зареждане на всички пожарогасители в 

училището. Поставяне на изправните пожарогасители на определените места.  
Срок: 15.09.2018 г. 

Отг.: ЗДАСД - Игнатов  
4. Задължително пожарогасители да се поставят: 

 В хранилището на кабинета по химия; 
 Във фоайето на всеки етаж; 
 В кабинета по биология; 
 В кабинета по физика; 
 В библиотеката; 
 В канцелариите; 
 В помещението, в което се намира централното ел. табло; 
 В учителската стая; 
 Във физкултурния салон; 
 В архива. 

Срок: 15.09.2018  г. 
Отг.: домакин 

5. Местата, на които са поставени пожарогасителите да се обозначат с 
необходимите знаци. Да се направи опис на местата на постявените 
пожарогасители в училището 

Срок: 15.09.2018г. 
Отг.:домакин 

. 
6. Работилницата и складовете да се подредят и почистят. 

Срок: 30.09.2014 г. 
Отг.: домакин и Работник 

поддръжка 
 

7. Всеки понеделник да се проверява главното електрическо табло и помощните ел. 
табла за неизправности. При констатирането на такива да се предприемат 
незабавни мерки за отстраняването им. При работа с ел. таблата да се спазват 
инструкциите за безопасна работа с електрически ток. 

      Срок: ежеседмичен 
                                                                                      Отг.: Работник поддръжка 
 

8. Да се проверят всички класни стаи, кабинети, помещения, както и физкултурния 
салон за опасни контакти, ел. ключове, осветителни тела и др. Неизравностите 
да се отстранят незабавно. 

Срок: постоянен 
                 Отг. Работник поддръжка 

9. Да се определят ел. таблата, които се изключват след края на работното време, 
да се надпишат и да се пригодят безопасно, за да се изключват ежедневно.  
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Срок: 15.09.2018 г. 
    Отг.: Работник поддръжка 

10. Да се води дневник за изключеното ел. захранване в края на работния ден. 
Срок: постоянен 

                                                                                            Отг.. чистачки, охрана 
11. Да се провери изправността на всички ПК в училищната сграда. 

Срок: 31.12.2018. г. 
                                                                                  Отг.: Работник поддръжка 

12.  Да се актуализира плана за евакуация при пожари, бедствия и аварии за 
учебната 2018/2019 г.  

Срок: 15.09.2018. г. 
Отг.: ЗДАСД 

13. С актуализирания евакуационен план да се запознае целия педагогически и 
непедагогически персонал в училището.  

Срок: 30.09.2018. г. 
Отг.: ЗДАСД 

14. Да се изготви план  за действие при  пожари и бедствия на територията на СУ 
“Димитър Матевски” – гр . Пловдив. 

Срок: 15.09.2018  г. 
Отг.: ЗДАСД 

15. Всички ученици в училището да се запознаят от класните ръководители в часа 
на класа с плана за действие при пожари и бедствия и с евакуационния план на 
училището. 

Срок: 30.09.2018. г. 
Отг.: класни ръководители 

16. Да се изготвят правила за за пожарна безопасност на територията на 
СУ “ Димитър Матевски ” – гр.Пловдив. 

Срок: 15.09.2018   г. 
Отг.: ЗДАСД 

17. Да се изготвят инструкции за поведение при пожари. 
Срок: 30.09.2018   г. 

Отг.:ЗДАСД 
18. Инструкциите за поведение при пожари и евакуационния план да се поставят 

на видни места в училищната сграда – задължително на таблата при централен 
вход и при входа за начален курс. 

Срок1 5.09.2018  г. 
Отг.: ЗДАСД 

 
19. Фирмите-наематели в училището да поставят изправни пожарогасители в 

наетите от тях помещения. 
Срок: 15.09.2018   г. 

Отг.: ЗДАСД 
20. Да се разработят инструктажи за поведение при пожари и бедствия за учениците 

в училището. 
Срок15.09.2018  г. 

Отг.: ЗДАСД 
21. В първия час на класа за учебната година класните ръководители да проведат 

инструктаж за поведение при пожари и бедствия. Такъв инструктаж се 
провежда с учениците след коледна ваканция и след великденска ваканция. 

Срок: 30.09.2018   г. 
             Отг.: класни ръководители 

22. На педагогическия и на непедагогическия персонал да се проведе инструктаж за 
поведение при пожари и бедствия. 

Срок: 31.10.2018   г. 
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Отг.: ЗДАСД 
23. През учебната година класните ръководители да провеждат в часа на класа 

беседи за опасностите от пожари, за поведение при пожар в автомобил, на 
обществени места и т.н. съгласно  плана за работа в ЧК.  

Срок: в ЧК  
Отг.: класни ръководители 

24. Да се проведе учебна евакуация на 28.10.2018  г. съвместно с РПС. 
Срок: 31.10.2018  . г. 

Отг.: ЗДАСД 
25. Да се осъществят необходимите профилактични технически мероприятия за 

осигуряване на отоплителния сезон. 
Срок: 15.10.2018  г. 

Отг.: Работник поддръжка 
26. Подготовка за летния сезон на учелищния двор – да се съберат и изхвърлят извън 

двора на училището стари листа и клони, да се подкастрят храсти и повдигнат 
короните на дърветата. 

Срок: 15.05.2019   г. 
Отг.: Работник поддръжка 

 
 

ПЛАН 
ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОЖАР 

 
Обекта е комплекс включващ : Учебен корпус , ученически стол,  физкултурен 

салон, физкултурни площадки и игрища. 
                  
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   
1.За пожарната безопасност на СУ «Димитър Матевски»  отговарят: 
-   Никола Игнатов - ЗДАСД 
-   Веска Дечева – Техн. изпълнител 
1. Димитрия Форшинова - Домакин 
2. Петко Петков – Работник ремонт и подръжка 
 
Същите са длъжни да предприемат своевременно необходимите мерки срещу 

нарушителите на настоящите правила и противопожарните изисквания. 
2. Директора на училището изгражда противопожарни ядра и назначава 

отговорници за поддържане в изправност на ПИИ и другото противопожарно 
оборудване (противопожарни хидранти, вътрешни пожарни кранове, подръчна 
противопожарна техника и др.). 

3. Длъжностните лица и персонала изпълняват задълженията си по пожарна 
безопасност съгласно издадените инструкции, правила, планове и заповеди на 
Директора на училището, определящи противопожарния режим. 

4. Всички служитили и работници в училището са длъжни да знаят и строго да 
спазват правилата за пожарна безопасност на работните си места и да контролират 
тяхното спазване от страна на ученици и посетители, като при откриване на 
нарушения да предприемат мерки за отстраняването им и информират Директора на 
училището или заместниците му. Новопостъпилите задължително преминават 
встъпителен, а останалите ежегоден противопожарен инструктаж за действие с 
наличната противопожарна техника и спазване на противопожарните правила. 
 
 
II. ПРОТИВОПОЖАРНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕРИТОРИЯТА, СГРАДИТЕ И 
ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА И УЧИЛИЩЕТО 
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1. На територията на обекта се осигурява свободен достъп за 

противопожарните автомобили, както и до противопожарните хидранти. Не се 
допуска спиране и паркиране на моторни превозни средства, ремаркета и др. на 
разстояние 10 м. преди и след Противопожарните хидранти, същите  да се обозначат 
и да се използува само по предназначение. Преди настъпването на зимния сезон 
същите да се подготвят за противопожарни цели при минусови температури.  

2. За предстоящо затваряне на отделни участъци от пътищата, което 
възпрепятства минаването на противопожарни автомобили, предварително да се 
уведомява районната служба за пожарна и аварийна безопасност. 

3. Територията на училището се осигурява с външно осветление за бързо 
намиране на противопожарните водоизточници, захранено от самостоятелен токов  
кръг. 

4. Да не се допуска запушване и задръстване  входовете, изходите, коридорите   
и обслужващите помещения. 

5. Обслужващите и административни помещения ежедневно да се почистват 
от  отпадъци, които се изнасят извън сградата на определени пожаробезопасни места. 

6. Незастроените площи , обособени от нормативно изискващите се разстояния 
между сгради и съоражения не могат да се използуват за складиране на материали, 
оборудване , паркиране на транспортни и други технически средства.   

7. Изменението на функционалното предназначение на залите и помещенията 
да става само след съответна документация, съгласувана с районната служба за 
пожарна и аварийна безопасност и утвърдена по съответния ред. 

8. Плана за евакуация да се постави на видни места, а служителите и учениците 
да бъдат запознати със задълженията им при пожар. 

9. Да не с допускат лица да извършват дейност, без необходимата 
квалификация и съответен документ. 

10. След приключване на работния ден, противопожарните врати да се 
затварят. 

11. Сградите , помещенията се оборудват с уреди, съоръжения средства за 
пожарогасене.Видът и количеството се определят съгласно действащите норми за 
пожарна безопасност, а разполагането и обозначаването им се извършват в 
съответствие с Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и 
противопожарна охрана.Противопожарните уреди и съоражеия ( ВПК, 
пожарогасители) да се ползуват по предназначение. 

12. На всички врати към помещения и складове  на сградата се поставят табели 
указващи категорията на производство по пожарна опасност и табели съгласно 
действащите стандарти. 

13. Гардероби и шкафове за дрехи се разполагат само в определените за целта 
помещения, канцеларии, и производствени помещения от категория на производство 
по пожарна опасност “Д” 

14. Забранено е тютюнопушенето в училището, с изключение на определените 
и оборудвани за целта места. 

15. При необходимост от извършване на огневи работи да се спазва издадената 
от мен заповед. 

 
                     ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ 

1. Обслужването на техническото оборудване и електрическите инсталации да 
се извършва от лица, имащи необходимата правоспособност, като се спазват 
съответните инструкции за безопасна работа. 

2. Всички видове ремонти планови и извън планови по техническото 
оборудване и електрическите инсталации да се извършват в съответствие с ПУЕУ и 
инструкциите на завода производител. 
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3. При експлоатацията, ремонта и поддържането на ел. инсталации, уреди,  и 
съоражения  не се разрешава:   

- използването на ел.инсталации за включване на ел.печки, кафеварки и др.  
- използването на нестандартни и неизправни електроинсталации, ключове, 

разклонители, щепсели и др. 
- оставяне на електросъоръженията и електрическите уреди (без дежурното и 

евакуационното осветление) под напрежение след работа; 
- устройване на допълнителни електрически инсталации без становище от 

районната служба за пожарна и аварийна безопасност.  
4. Всички неизправности в ел. инсталации и съоражения, които могат да 

предизвикат късо съединение, нагряване на изолацията на кабели и проводници, 
отказ на автоматични системи за управление се отстраняват незабавно.Ако това е 
невъзможно се спират от експлоатация. 

5. След приключване на работния ден ел. захранването се изключва централно 
от прекъсвач, с отделени преди прекъсвача денонощни ел. потребители, осигурени с 
оразмерена автоматична защита. 

6. Отоплителните и вентилационни съоражения на сградите и помещенията се 
устройват и експлоатират при спазване сътветните нормативни актове и технически 
изисквания,установени за тяхното производство, монтаж и ползуване. 

7. За миене и обезмасляване на изделия и детайли се използуват негорими 
състави, пасти и други пожаробезопасни материали и инсталации. 

8. Взривоопасните и горимите изходни суровини за боядисване, миене и за 
други цели се доставят в готов вид. Смесването им се извършва в отделни помещения 
или на открити площадки , при спазването  на изискванията за ПАБ. 

9.Разлетите или разсипаните взриво- и пожароопасни вещества и материали се 
събират и почистват незабавно. 

10. Празните съдове от използувани взривоопасни вещества и материали се 
държат плътно затворени и се съхраняват извън производствените помещения, на 
специално определени площадки, защитени от прякото действие на слънчевите лъчи.      

11. Зарядното устройство за зареждане на акумулатори да се използва само по 
предназначение и пълна техническа изправност на монтираните блокировки. 

12. Евакуационното осветление да се проверява ежемесечно и да се подържа в 
изправност.  

          
              ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА   ИНСТАЛАЦИЯ 
1. За обслужване и подържане на ПИИ , монтирана в комплекса се сключва 

договор със специализирана организация и се назначава със заповед отговорно лице, 
което да наблюдава техническото и състояние. 

2. Съгласно Инструкцията и Справочника по противопожарна автоматика на 
ПИИ  се извършват проверки отнасящи се до изправноста на основния и резервен 
източник на електрозахранване,  на линейната и кабелна мрежа, състоянието на 
известители, приемно устройство и др. Проверките се отразяват в дневник (по 
образец) 

3. Забраняват се всякакви преустройства на ПИИ без съгласуване с районната 
служба за ПАБ. 

4. Длъжностните лица и обслужващия персонал от училището се запознават с 
инструкцията за действие при сигнал, разработена от завода производител. 

5. Ремонтната дейност по монтираната ПИИ и ПГИ се извършва само от 
специализираната организация, която е поела абонаментния сервиз.   
 
III. ПОДГОТОВКА НА УЧИЛИЩЕТО  ЗА УСПЕШНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ И 
СПАСИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ 
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1. Под подготовка на училището за успешни пожарогасителни и спасителни 
действия да се разбира: 

- Поддържането в постоянна техническа изправност на системата за 
пожароизвестяване , подръчните  противопожарни уреди, ПХ, ВПК 

- Създаване на условия и организация за бърза и безопасна евакуация на 
ученици, персонал, стоки и материали и ограничаване разпространението на 
евентуално възникнал пожар; 

- Подготовка на персонала за самостоятелни и успешни действия и 
екипирането им с необходимите защитни средства. 

2. Противопожарните оборудвания, не могат да се използват за други цели, 
освен за прякото им предназначение. 

3. Противопожарните уреди и съоръжения се проверяват съгласно указанията, 
дадени в тяхната техническа документация. За резултатите от проверките се съставят 
протоколи и се водят съответни дневници. 

4. За обекта като цяло се организира и обучава за действие противопожарно 
ядро (по програма утвърдена от директора), което изпълнява следните задачи: 

- Осъществява контрол за спазване на противопожарните правила във 
фирмата; 

- Поддържа в постоянна изправност противопожарните уреди и съоръжения за 
пожарогасене; 

- Бързо съобщава на противопожарните поделения в случай на пожар, 
незабавно взема мерки за евакуация на хората и започва първоначални гасителни 
действия; 

-  Посрещат и оказват  помощ на противопожарните поделения; 
- След приключване на пожарогасителните действия установява пост за 

наблюдение, прибира уредите и съоръженията използвани при пожар, проверява ги, 
привежда ги в изправност и ги поставя на дежурство на определените места; 

5. Всеки служител , забелязал пожар е длъжен незабавно да съобщи на тел.160 
в СПАБ, да уведоми директора на училището и да се включи в спасителните и 
гасителни действия. 

 
ІV. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 
 
1. Да се изготви заповед за определяне длъжностно лице за координация 

на дейности¬те по осигуряване на пожарната безопасност. 
Срок: 30.09.2018г. 
Отг.:директор 

2. Да се актуализира досието  с документи по пожарна безопасност. 
Срок:15.09.2014 
Отг.: ЗДАСД 

3. Да актуализират правилата  (инструкциите) по пожарна безопасност. 
Срок: 30.09.2018г. 
Отг. ЗДАСД: 

4. Да се актуализира Планът за действие на ръководния, педагогическия и 
непедагогическия персонал при ликвидиране на пожари и производствени аварии . 

Срок: 30.09.2018г 
Отг.: ЗДАСД 

5. Да се актуализират Планът и схемите за евакуация на  ученици, 
педагогически и непедагогически персонал . 

Срок:постянен 
Отг.: ЗДАСД 

6. В досието с документи по пожарна безопастност да се приложат 
издадените заповеди за : 
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- назначаване на нещатна пожаротехническа комисия; 
- пожаробезопасно извършване на огневи работи; 
- пожаробезопасно използване на отоплителни, нагревателни и други 

електрически уреди; 
- определяне на разрешени и забранени места за пушене; 
- изключване на електрическото захранване след работно време; 
- осигуряване на пожарна безопасност по време на почивни и праз¬нични 

дни, на ваканции; 
- поддържане и проверка на противопожарните уреди, съоръжения и 

средства за пожарогасене; 
- определяне на нещатен щаб за ръководство на действията по ликви¬диране 

на пожари. 
Срок: 30.09.2018г 
Отг.: Директор,  

6. Да се заведе прономерован, прошнурован и подпечан с пачата на 
училището Дневник за отразяване състоянието на противопожарните уреди, 
съо¬ръжения и средства за пожарогасене. 

Срок: постоянен 
Отг.:Директор,  

7. Преди провеждане на мероприя¬тия с масово събиране на хора в 
места, непредназначени за такава цел, да се изготвя Протокол от резултатите от 
проверка за протипожарното състояние. 

Срок:Постоянен 
Отг: Директор, 

 
 
ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА. 
1. Да се изготви Наредба за противопожарна безопасност в училището , като 

същата се утвърди от директора на учебното заведение и се съгласува с Началника 
на районната служба за противопожарна и аварийна безопасност (РСПАБ). 

                                         Отг. зЗДАСД
                                    Срок: 30.10.2018г 
2. Да се запознае педагогическият и непедагогическият персонал с 

изискванията за противопожарна охрана. 
                                Отг.: ЗДАСД

                           Срок: 30.10.2018г 
3. Да се следи за спазвнето на задълженията на помощния и обслужващия 

персонал за противопожарната безопасност.      
                                                    Отг.: домакин 
                                       Срок: постоянен 

4. Да се избере нещатна пожаро-техническа комисия, членовете на която да 
умеят да действат с наличните противопожарни уреди и съоръжения. 

            Отг.: комисия  
                                 Срок: 30.09.2018г 

5.Да се изготви план за действие на персонала по евакуацията на учениците 
при пожар. Същият да се проиграе, да се отрази в материалната книга, да се изготви 
констативен протокол за начина на провеждане на евакуацията и да се изпрати в 
писмо до РСПАБ. 

             Отг.: ЗДАСД 
                          Срок: 30.09.2018г 

6.Да се осигури свободен достъп по всяко време до всички сгради, 
помещения, съоръжения и водоизточници. 
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            Отг.: работник  по ремонт и 
поддръжка                            Срок: 

постоянен 
7. Да се поддържат в изправност пътищата, стълбищата, коридорите  и 

входовете, да са свободни от материали, а през зимата почистени от сняг и опясъчени.
                                  

         Отг.: домакин 
                                        Срок: постоянен 

8. Да се изнасят своевременно горимите отпадъци и смет. 
        Отг.: пом. Персонал 

                           Срок: постоянен 
9.Да се осигури необходимото противопожарно оборудване. 

                               Отг.: домакин 
                 Срок: 15.09.2018 

10.Да се извърши основна проверка на сградата и съоръженията в училището 
и да се набележат конкретни мерки за осигуряване на противопожарната 
безопасност. 

                             Отг.: комисия 
                              Срок: 31.10.2018 

 
 

ПЛАН 
ЗА ЕВАКУАЦИЯ 

на учениците, служителите и имущество 
 
Планът за евакуация на служители, ученици и имущество от СУ “Димитър 

Матевски”  е разработен с цел да се регламентират основните задължения на 
длъжностните лица и за извършване на успешна евакуация при евентуално 
възникнал пожар. 
 

I. РЕД ЗА ДЕЙСТВИЕ 
1. При откриване на възникнал пожар се съобщава на тел. 112 , които 

препредават на  Служба "Пожарна и аварийна безопасност" мястото на пожара и 
какво гори както. 

На тел: 682289 и 0884 312332  на ЗДАСД на училището се предава същото 
съобщение. 

2. Подава се сигнал "ПОЖАР" - продължителен звънец или устно за възникналия 
пожар и се съобщава на пребиваващите в сградата ученици , служители, обслужващ 
персонал и посетители. 

3. Приканват се спокойно учениците и персонала да напуснат сградата, като 
се насочват към евакуационните изходи, обозначени със съответните знаци. 

4. На подаденият сигнал се отзовават членовете на противопожарното ядро, 
които се включват в евакуационните действия и започват пожарогасенето с 
вътрешните противопожарни кранове и подръчната противопожарна техника. 

5. До пристигане на служителите от РСПАБ, евакуацията се организира и 
ръководи от ЗДАСД на   училището   или от лицето, което го замества, като: 

- Прави оценка на обстановката и засегнатите пътища за евакуация на хора и 
имущество; 

- Осигурява отварянето на вратите по пътищата за евакуация; 
- Направлява евакуиращите се към изходите навън, като ръководи 

евакуационните действия; 
- Дава сведение за евакуацията на първо пристигналия началник от РСПАБ и 

остава под негово ръководство и на негови разпореждания. 
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6. При пристигането на противопожарните автомобили, ЗДАСД  на училището 
или определено от него длъжностно лице информира ръководителя на пожарогасенето 
за обстановката (мястото и размера на пожара, задимяване, какво гори, има ли 
застрашени хора и колко, как върви евакуацията и пожарогасенето). 

7. След пристигане на противопожарните автомобили, ръководството на 
евакуацията и пожарогасенето се поема от старшия началник.  

 
 ІІ. ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, КОИТО ОРГАНИЗИРАТ И РЪКОВОДЯТ 
ЕВАКУАЦИЯТА: 
 А/ През работно време: 
 1. ЗДАСД  на училището  – до пристигане на служителите от служба “ПАБ”. 
 Б/ След работно време и в почивни дни: 
 1. Дежурния от ръководството на училището и екип от охраната - до 
пристигане на служителите от служба “ПАБ”. 
 ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, КОЕТО ОРГАНИЗИРА И 
РЪКОВОДИ ЕВАКУАЦИЯТА: 
 - Прави оценка на обстановката и засегнатите пътища за евакуация на хора и 
имущество; 
 - Осигурява отварянето на вратите по пътищата за евакуация; 
 - Ръководи евакуационните действия, като направлява учениците и 
служителите към изходите извън сградата; 
 - Осигурява групи за евакуация и охрана на имуществото ; 
 - На пристигналият Началник от “ПАБ” дава сведения за евакуацията и остава 
под негово ръководство; 
 

IV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Посоката на движение при извършване на евакуацията е съгласно 

утвърдените схеми, поставени по етажите. 
2. Евакуацията да се извършва спокойно, без паника и суматоха. 
3. При по-малки пожари, по преценка на ръководителя на евакуацията може 

да се извърши частична евакуация. 
4. Дежурните членове на противопожарните ядра предприемат мерки за 

изключване на електрическия ток в сградата (без евакуационното осветление) от 
правоспособни лица. 

 
 

ПЛАН 
ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ 

ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ; 
 
Органи за действие при бедствия 
 
В СУ „Д. Матевски”  е изграден : 
Щаб (комисия) за защита при бедствия се изграждат на основание чл.36 от Закон за 
защита при бедствия. Състава му се определя със заповед на председателя на ЩЗБ-
т.е. директора на училището или детската градина) 
 
1. Щаб (комисия) за защита при бедствия 
Председател :  Николай Георгиев - директор 
Зам.председател Никола Игнатов ЗДАСД 
Секретар Светослав Ватев  – ЗДУД 
Членове : 
1. Таня Димитрова – учител по физ.възпитание 
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2. Емилия Петкова– учител I - IV клас 
Работно място - кабинета на тенически изпълнител 
Телефони за свръзка с ръководителя на място в общината (района) или с дежурен по 
ОбщСС  : 032 68 22 89 , факс – 032 68 22 89,  телекс – не  
 
2. Задачи на щаба (комисията) : 
      - утвърждават и актуализират при промяна на обстоятелство плана; 
      - организират провеждането на тренировки за изпълнение на плана, най-малко 
веднъж годишно; 
      - изграждат и поддържат локална система за оповестяване; 
      - създават и поддържат в готовност средства за защита на пребиваващите на 
територията на обекта; 
      - провеждат обучение на персонала. 
 
Оповестяване и привеждане в готовност на щаба за защита при бедствия 
1. Щаба(комисия) се оповестява :  
-  При опасност и критична ситуация породена от бедствия; 
-  При провеждане на учение  по плана на Общ/Р/ЩЗБ  
-  При проверка готовността на Щаба (комисията) 
-  По решение на председателя на Щаба (комисията) 
 
2. Привеждане в готовност на  щаба за защита при бедствия: 
Щаба за защита при бедствия се събира на определеното място, анализира 
обстановката и се доуточняват : 
- Мероприятия за незабавно изпълнение; 
- Ред за действие; 
- Задачи; 
- Ред за обмен на информация; 
- Състав и задачите на органите и групите за взаимодействие и връзката стях. 
 
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ БЕДСТВИЯ,            
 
 Извършва се от   Николай Георгиев Георгиев, 
                /изписват се трите имена на председателя на ЩЗБ/ 
а при отсъствие или невъзможност от  Светослав Петков Ватев  
              /изписват се трите имена на секретаря на ЩЗБ/ 
В случай, че има жертви, пострадали, необходимост от евакуация от  високите етажи 
и други особени случаи и при участие на професионални и доброволни 
формирования, ръководството се извършва от Николай Георгиев Георгиев до 
пристигането  на специализирани екипи и се продължават действията под 
ръководството на общия ръководител на спасителните работи. 
  
РЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА И ИНФОРМИРАНЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ НА  СУ 
„Димитър Матевски”  
Планът се въвежда в действие в зависимост от бедствието /аварията/ и мащабите й. 
 
1. Оповестяване на личния състав: в работно време се извършва от Председателя 
на ЩЗБ   Николай Георгиев, във времето от 17.30 ч. до 09.00 ч. оповестяването се 
извършва от охрана на „Орион Секюрити №.1”, в почивните дни от Тяна Димитрова 
– учител физическо възпитание.  
            За оповестяване се използват установените национални сигнали за тревога 
или други предварително известни - чрез радиоуредба, звънец или по друг начин. 
 
2. Осигуряване на ИСЗ 
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1. Индивидуалните средства за защита на личния състав се съхраняват в : склада на 
СУ „Д. Матевски”, с налични 500 противогази, закупени марли.  
 2. Получават се от Никола Игнатов - ЗДАСД,  

 
 
 

ПРОГРАМА 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАЩИТА ОТ БЕДСТВИЯ. 

 
1.Да се изготви  график за провеждане на обучението за защита при бедствия, 

аварии и катастрофи. 
             Отг.:  ЗДАСД 

                     Срок: 30.09.2018г 
2.Да  се спазва учебната програма, която е разработена в съответствие с 

изискванията на Закона за народната просвета  и е съобразена с особеностите на 
учениците. 

                   Отг.: кл. Ръководители 
                                        Срок: 

постоянен 
3.Да се вземат в час на класа темите по защита при бедствия, съглано 

разпределението на учебното време по теми – Указание на МОН  за учебната 
2018/2019г. 

           Отг.: кл. Ръководители 
      Срок: по определения график 
4.Да се осъществи контрол по провеждането на темите по защита и бедствия. 

                                                                                        Отг.: директор 
                                                                                                   Срок:по график 
5. Занятията по защита при бедствия да се провеждат през учебната година 

във време и място, съобразени с конкретните специфични условия на обучение.           
               

Отг.:кл.ръководители 
6.В час на класа да се проведе учебна тренировка на тема: “Евакуация на 

учащи се при бедствия.” 
Отг: кл.ръководители               

                                               Срок: 30.10.2018г и 31.03.2018г. 
  7. Да се изучат най-вероятните екстремни ситуации, техните особености и 
възможни  последствия. 

 Отг.: кл. Ръководители               
Срок: съгласно пл. на класа 

8.   Да се търси съдействие от специализираните органи при провеждане на 
часовете    по гражданска защита. 

Отг: ЗДАСД 
                                                                                   Срок: по график               

9.    Да се освободят от всякакви материали и съоръжения стълбищата, 
коридорите и изходите. 

Отг.: раб. Поддръжка и  пом. Персонал 
           Срок: Да се изучи от учениците евакуационната схема  на  училищната 

сграда и да се проиграе планът за евакуация като се отрази в материалната книга. 
Отг.: кл. Ръководители 

Срок: постоянен 
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ЗАЩИТА  
ОТ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ 

 
1. През учебната 2018/2019 г.  Обучението по защита при бедствия се 

осъществява по учебна програма за обучение на учениците за действие при бедствия, 
аварии, катастрофи и пожари за I – XІІ клас от 2002г. Утвърдена от Министъра на 
образованието и науката и съгласувана с Началника на Гражданска защита на 
Република България. 

2. Обучението е задължително и се осъществява в съответсвие с 
държавните образователни изисквания. 
 

І. ЦЕЛИ  
                                              

 1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и 
непедагогическия персонал в училище и извън него. 
 2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение  към 
въпросите на личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни 
знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори 
в околната среда и оказване не помощ в случай на опасност. 

II. ЗАДАЧИ 
1. Формиране на система от специални знания,  умения и навици, ноебходими 

за успешната адаптация към живота. 
2. Продибиване на псохологическа устойчивост към стреса и готовност за 

адекватно поведение в ежедневните контакти с техниката, природата и хората. 
3. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с 

основните опасности, способите за тяхното предотвратяване и защита на човека от 
въздействия с опасен характер, предизвикани от различни източници. 

4. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на 
безотгояорността и неумението правилно да се определи собственото поведение при 
екстремни ситуаци. 

5. Да се ограничи достъпа на случайни и съмнителни лица в сградите на 
училището и да се осигури рационален пропускателен режим. 

 
ІV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 
ОХРАНА НА ТРУДА 

1. Да се спазват задълженията за осигуряване на безоапасни и 
здравословни условия на възпитание, обучение и труд (БЗУВОТ) от лицата 
заемащи длъжността:  

 Класни ръководители  
 Учител в кабинет физика 
 Учител в кабинет химия  
 Учител по информатика и информационни технологии 
 Учител по физ. Възпитание и спорт 

Отг.: ЗДАСД 
  Срок: постоянен   

2. Да се актуализират и представят на директора за утвърждаване следните 
програми: 

 За провеждане на начален инструктаж по БХТ и ПО с щатните служители и 
работници 

Отг.: ЗДАСД 
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       Срок: 30.09.2018г  
 За провеждане на начален инструктаж по БХТ и ПО с учениците  

Отг.: кл. Ръководители 
Срок: 30.09.2018г 

 За провеждане на инструктаж на работното място по БХТ и ПО с ученици 
преди започване на обучение в кабинет  

Отг.: преподаватели по   химия, физика, биология, информатика и физ. 
Възпитание 

Срок: 30.09.2018г  
3. Да се заведат и водят следните книги: 
 За препоръки и предписания  на контролни органи, заверена в инспекцията 

по труда 
 За начален инструктаж 
 За периодичен инструктаж 
 За инструктаж на работното място 
 За извънреден инструктаж 
 Актова книга за трудови злополуки 

Отг.: ЗДАСД 
Срок: постоянен  

4. Да се извършат инструктажите на работниците и служителите по БХТ и ПО. 
Отг.: ЗДАСД 

Срок: 30.09.2018г  
5.Да се инструктират всички ученици по БХТ и ПО. 

Отг.: ЗДАСД 
Срок: 30.09.2018г 

6. Да се изготвят и проведат инструктажи с учениците за безопасна работа  в  
учебни кабинети и салони по физическо възпитание.                        

Отг.: преподаватели 
Срок: 30.09.2018г 

    7.Да се  запознаят учениците, педагогическият и непедагогическият персонал и 
родителите с правилника по осигуряване на ЗБУОВТ в училището. 

     Отг.: кл. ръководители,  
Срок.: 30.09.2018г 

8. Да се отчита на педагогически съвет състоянието по БХТ и ПО, причините 
довели до трудови злополуки и предприетите мерки за отстраняването им. 

Отг.: ЗДАСД 
Срок: при необходимост 

9.След приключване на занятия учителите и пом. Персонал задължително да 
проверяват за забравени включени учебно-технически средства, осветление и ел. 
уреди. 

Отг.: пом персонал, учители 
Срок: постоянен 

10. Да се изготви план за работа при зимни условия. 
Отг.: ЗДАСД 

Срок:  30.09.2018г 
11. Да се актуализира програмата за оценка на риска. 

Отг.: ЗДАСД  
                                                                                           Срок: 30.10.2018г 

12. Да се създадат условия за санитарно-битово и медицинско обслужване на 
учителите, помощния и обслужващ персонал и учениците. 

                                                                                        Отг.: директор 
Срок: постоянен  
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ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ, 
АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ 

Цел: 
Да се разширят знанията на учениците по отношение на основните опосности в 
околната среда, способите за тяхното предотвратяване и защита на човека от 
въздействия с опасен характер. 
Задачи: 
 1. Да се формира система от знания за природните бедствия, катастрофи и 
пожари. 
 2. Да се изградят практически умения и навици и да се формира поведенческа 
психология за защита и самозащита при екстремни ситуации. 
 3. Да се придобият навици за използване на индивидуални и колективни  
средства за защита и различни противопожарни уреди и съоръжения. 
 4. Да се добият навици за оказване на първа медицинска помощ. 
 
Теми за обучение на учениците в часа на класа: 
I КЛАС: 
1 Какво представляват стихийните бедствия и как да се предпазим от тях 
2 Сигнали на «Гражданска защита» и на Националната служба «Пожарна и аварийна 
безопасност» – МВР и действия на учениците при тяхното подаване 
3 Изучаване и практическо усвояване на училищните планове за действия при 
бедствия, аварии и катастрофи 
4 Понятие за първа помощ. Видове наранявания 
5 Огънят – приятел и враг на човека. Предотвратяване и борба с пожарите. 
Противопожарна култура 
ІІ КЛАС: 
1 Стихийни бедствия (земетресение и наводнение), причини за тяхното възникване и 
защита от тях 
2 Детски противогаз (ДП-1), необходимост и правила за използване. Памучно-марлена 
превръзка – поставяне 
3 Изучаване и практическо усвояване на училищните планове за действия при 
бедствия, аварии и катастрофи 
4 Професията на пожарникаря. Съобщение за пожар 
5 Изгаряния и измръзвания 
ІІІ КЛАС: 
1.Стихийни бедствия, предизвикани от резки промени на метеорологичните условия 
и защита от тях. Действия на учениците при стихийни бедствия 
2.Детски противогаз (ДП-2). Респиратор. Памучно-марлена превръзка. 
Предназначение и правила за използване на индивидуалните средства за защита 
3.Източници на запалване. Условия, обстоятелства и причини за възникване на 
пожари и аварии. Основни правила в случай на произшествие в бита 
4.Изучаване и практическо усвояване на училищните планове за действия при 
бедствия, аварии, катастрофи и пожари 
5.Видове отравяния. Навяхване, изкълчване и счупване 
ІV КЛАС: 
 1.Производствени аварии и катастрофи. Замърсители на въздуха. Начини за защита 
 2.Действия при природни бедствия (земетресение, наводнение, силен вятър, 
снеговалеж и заледяване, мълнии) 
 3.Изучаване и практическо усвояване на училищните планове за действия при 
бедствия, аварии, катастрофи и пожари. Поведение на гражданите при пожари в 
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сгради за масово събиране на хора. Евакуация от обществени и жилищни сгради при 
пожар 
 4.Основни понятия за дишане и сърдечна дейност 
 5.Пожарна опасност в горите и в селското стопанство. Поведение при пожар 
V КЛАС: 
1.Поведение и действия на учениците при различни замърсявания 
2.Поведение при пожар в жилищни и обществени сгради 
3.Изучаване и практическо усвояване на училищните планове за действия при 
бедствия, аварии, катастрофи и пожари 
4.Рани – видове. Упражнение по оказване на първа помощ при нараняване на меките 
тъкани- 2 часа 
VІ КЛАС: 
1.Сигнали на «Гражданска защита». Правила за действия по сигналите на 
«Гражданска защита»         
2.Пожарна опасност на веществата и материалите. Предпазване от опасните фактори 
на пожара.Характерни причини за възникване на пожарите. Процес на горене при 
пожар. Способи и начини за прекратяване на горенето 
3.Изучаване и практическо усвояване на училищните планове за действия при 
бедствия, аварии, катастрофи и пожари – съоръжения, защита и евакуация на хора, 
животни и материални ценности при пожар /противопожарни уреди за 
първоначално пожарогасене/ 
4.Кръвотечение и кръвоспиране. Упражнение по оказване на първа помощ 
5.Изгаряне и измръзване. Слънчев и топлинен удар. Упражнение по оказване на 
първа помощ 
VІІ КЛАС: 
1.Отровни вещества. Начини за зашита от тях 
 2.Процесът на горене. Способи за прекратяване на горенето. Средства за 
пожарогасене 
3.Изучаване и практическо усвояване на училищните планове за действия при 
бедствия, аварии, катастрофи и пожари 
4.Увреждане на стави и кости – навяхване, изкълчване и счупване. Упражнение по 
оказване на първа помощ – 2 часа 
VІІІ  КЛАС: 
1.Правила за поведение и действия на учениците при бедствия, аварии и катастрофи. 
Обобщаващо занятие 
2.Изучаване и практическо усвояване на училищните планове за действия при 
бедствия, аварии, катастрофи и пожари 
3.Поведение при пожар. Използване на противопожарните уреди и съоръжения 
4.Клинична и биологична смърт. Съживяване при клинична смърт: изкуствено 
дишане и външно притискане на сърцето. Поведение и първа помощ при удавяне, 
задушаване и поразяване от електрически ток – 2 часа 
ІХ  КЛАС: 
1.Производствени аварии, свързани с изтичане на токсични вещества и защита от 
тях. Отравяне с токсични вещества. Поведение и първа помощ 
2.Пожарна опасност на полимерните материали. Защита от продуктите на горене. 
3.Радиоактивност, радиоактивни вещества и начини за защита от тях. 
4.Изучаване и практическо усвояване на училищните планове за действия при 
бедствия, аварии, катастрофи и пожари. 
5.Първа помощ при наранявания на меки тъкани и кости. Практическо занятие. 
Х КЛАС: 
1.Действия при бедствия, аварии и  катастрофи  и  пожари  ( комплексно теоретико-
практическо  занятие ) – 5 часа 
ХІ – ХІІ  КЛАС: 
1.Защита от бедствия, аварии, катастрофи и пожари – 5 часа 
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    ЗАБЕЛЕЖКА: Темите се разглеждат: 
               I срок – 1 и 2 тема – м. X и м.XI 
               II срок – останалите -  м. II,  м. III,  м. IV 
 

Г Р А Ф И К 
ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ 

БЕДСТВИЯ,  АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ 

Занятие Теми за обучение на учениците в часа на класа клас 

І-во 
Какво  представляват  стихийните  бедствия  и  как  да  се 
предпазим от тях 

І 

ІІ-ро 
Сигнали  на „Гражданска защита“ и на Националната служба 
„Пожарна и аварийна безопасност“ – МВР и действия на 
учениците при тяхното подаване 

І 

ІІІ-то 
Изучаване и практическо усвояване на училищните планове 
за действия при бедствия, аварии и катастрофи 

І 

ІV-то 
Огънят – приятел и враг на човека. Предотвратяване и борба 
с пожарите.  

І 

V-то 
Противопожарна култура 
Понятие за първа помощ. Видове наранявания 

І 

І –во 
Стихийни бедствия (земетресение и наводнение),  причини 
за тяхното възникване и защита от тях 

ІІ 

ІІ –ро 
Детски противогаз (ДП-1), необходимост и правила за 
използване. Памучно-марлена превръзка – поставяне 

ІІ 

ІІІ-то 
Изучаване и практическо усвояване на училищните планове 
за действия при бедствия, аварии и катастрофи ІІ 

ІV-то Професията на пожарникаря. Съобщение за пожар ІІ 

V-то Изгаряния и измръзвания ІІ 

І –во 
Стихийни бедствия, предизвикани от резки промени на 
метеорологичните условия и защита от тях. Действия на 
учениците при стихийни бедствия 

ІІІ 

ІІ –ро 
Детски противогаз (ДП-2). Респиратор. Памучно-марлена 
превръзка. Предназначение и правила за използване на 
индивидуалните средства за защита 

ІІІ 

ІІІ-то 
Източници на запалване. Условия, обстоятелства и причини 
за възникване на пожари и аварии. Основни правила в 
случай на произшествие в бита 

ІІІ 

ІV-то 
Изучаване и практическо усвояване на училищните планове 
за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари ІІІ 

V-то Видове отравяния. Навяхване, изкълчване и счупване ІІІ 

І –во 
Производствени аварии и катастрофи. Замърсители на 
въздуха. Начини за защита 

ІV 

ІІ-ро 
Действия при природни бедствия (земетресение, наводнение, 
силен вятър, снеговалеж и заледяване, мълнии) ІV 

ІІІ-то 

Изучаване и практическо усвояване на училищните планове 
за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари. 
Поведение на гражданите при пожари в сгради за масово 
събиране на хора. Евакуация от обществени и жилищни 
сгради при пожар 

ІV 
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ІV-то Основни понятия за дишане и сърдечна дейност ІV 

V-то 
Пожарна опасност в горите и в селското стопанство. 
Поведение при пожар 

ІV 

І –во 
Поведение и действия на учениците при различни 
замърсявания 

V 

ІІ-ро Поведение при пожар в жилищни и обществени сгради V 

ІІІ-то 
Изучаване и практическо усвояване на училищните планове 
за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари 

V 

ІV-то 
Рани – видове. Упражнение по оказване на първа помощ при 
нараняване на меките тъкани 

V 

V-то 
Рани – видове. Упражнение по оказване на първа помощ при 
нараняване на меките тъкани V 

І –во 
Сигнали на „Гражданска защита“. Правила за действия по 
сигналите на „Гражданска защита“ 

VІ 

ІІ-ро 

Пожарна опасност на веществата и материалите. 
Предпазване от опасните фактори на пожара. Характерни 
причини за възникване на пожарите. Процес на горене при 
пожар. Способи и начини за прекратяване на горенето 

VІ 

ІІІ-то 

Изучаване и практическо усвояване на училищните планове 
за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари – 
съоръжения, защита и евакуация на хора, животни и 
материални ценности при пожар /противопожарни уреди за 
първоначално пожарогасене/ 

VІ 

ІV-то 
Кръвотечение и кръвоспиране. Упражнение по оказване на 
първа помощ 

VІ 

V-то 
Изгаряне и измръзване. Слънчев и топлинен удар. 
Упражнение по оказване на първа помощ VІ 

І –во Отровни вещества. Начини за зашита от тях VІІ 

ІІ- ро 
Процесът на горене. Способи за прекратяване на горенето. 
Средства за пожарогасене 

VІІ 

ІІІ-то 
Изучаване и практическо усвояване на училищните планове 
за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари VІІ 

ІV-то 
Увреждане на стави и кости – навяхване, изкълчване и 
счупване. Упражнение по оказване на първа помощ VІІ 

V-то 
Увреждане на стави и кости – навяхване, изкълчване и 
счупване. Упражнение по оказване на първа помощ 

VІІ 

І-во 
1.Производствени аварии, свързани с изтичане на токсични 
вещества и защита от тях.Отравяне с токсични вещества. 
Поведение и първа помощ 

ІХ 

ІІ-ро  
Пожарна опасност на полимерните материали. Защита от 
продуктите на горене 

ІХ 

ІІІ-то 
Радиоактивност,радиоактивни вещества и начини за защита 
от тях 

ІХ 

ІV-то 
Изучаване и практическо усвояване на училищните планове 
за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари 

ІХ 

V-то 
Първа помощ при нараняване на меки тъкани и 
кости.Практическо занятие 

ІХ 

І-во Пожарна опасност на строителните материали Х 
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ІІ-ро Индивидуални и колективни средства за защита Х 

ІІІ-то Евакуация от обществени и жилищни сгради при пожар Х 

ІV-то 

Видове рани и кръвотечения, изгаряне и измръзване. 
Навяхване и изкълчване на стави. Счупване на кости. 
Изкуствено дишане и външен масаж на сърцето. Поведение 
и първа помощ 

Х 

V-то 

Видове рани и кръвотечения, изгаряне и измръзване. 
Навяхване и изкълчване на стави. Счупване на кости. 
Изкуствено дишане и външен масаж на сърцето. Поведение 
и първа помощ 

Х 

І-во 
ІІ-ро 
ІІІ-то 
ІV-то 
 V-то 

Защита от бедствия, аварии, катастрофи и пожари – 5 часа ХІ 

 ХІІ 

 
 

П Л А Н 
НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТO 

2018 – 2019 година 
С решение на Общото събрание на Организацията на обединените нации, 

периодът 2011-2020 г. е обявен за Десетилетие на действия за безопасност в 
движението по пътищата. 

 
I.   Общи положения: 

1. Състав на комисията по БДП:   
 

           Председател: Магдалена Соколова 
 
            Членове: 

1. Теменужка Славова 
2. Цветан Райчев 

 
  

2. Планът на комисията е приет на заседание на педагогическия съвет – 
Протокол №12 от 11.09.2018 година.   
3. Планът на комисията е съобразен със „Система за организация и управление 

на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по 
пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищното образование“ 
Утвърдена със Заповед № РД 09-1289 от 31.08.2016 г. на МОН.  

4. През учебната 2018/2019 година обучението по БДП се осъществява по учебна 
програма, утвърдена от Министъра на образованието и науката и съгласувана с 
Началника на Гражданска защита на Република България.  

5. Обучението е задължително и се осъществява в съответствие с държавните 
образователни изисквания.  
 
II.    Основни цели: 
 

1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и 
непедагогическия персонал в СУ „Димитър Матевски”- Пловдив. 
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2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите, 
свързани с безопасност на движението по пътищата, придобиване на основни 
знания и умения за разпознаване и преценка на опасните ситуации и фактори 
при тяхното участие в движението по пътя и оказване на помощ в случай на 
нужда. 

 
III.   Основни задачи: 
 

1.Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за 
успешната адаптация към условията на движение по пътя. 
2. Придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за 
адекватно поведение в ежедневните контакти с техниката, природата и хората.  
3. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните 
опасности, способите за тяхното предотвратяване и защитата на човека от 
въздействия с опасен характер, предизвикани от различни източници.  
4. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на 
безотговорността и неумението правилно да се определи собственото поведение 
при екстремни ситуации.  
5. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на 
движението по пътищата.  
6. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез 
изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на 
родители и учители.  

 
IV.   Дейности и мероприятия ( Календарен план ) 
 
м. Септември 

1. Изготвяне на план-график за провеждане на часовете по БДП за първи и втори 
срок в начален и прогимназиален етап . 

                                                                    Срок: 12.09.2018 г. 
                                                                    Отг.: Преподаватели по БДП 

      2.  Класните ръководители и учителите по БДП изготвят свои годишни планове 
за работата си по БДП,  които се утвърждават от директора на училището. 

                                                                    Срок: 15.09.2018 г. 
                                                                    Отг.: Преподаватели по БДП,              
                                                                    класни ръководители 

     3.     В началото    на   учебната година класните ръководители в първия час на 
класа да запознаят учениците с пътнотранспортната обстановка в района на 
училището, да проведат начален  инструктаж. 

 
                                                                    Срок: 15.09.2018 г. 
                                                                    Отг.: класни ръководители   
4.  Снабдяване на учениците с необходимите учебни средства по БДП. 

                                                                    Срок: 21.09.2019 г. 
                                                                    Отг.: класни ръководители 
5.   С учениците от I до VII клас учителите да провеждат ежедневно " 5-минутка", 
напомняща на учениците изискванията за безопасност на движението и 
задълженията им за безопасно поведение на улицата. Учениците от начален етап  
да се изпращат до края на училищния двор. 
 
                                                                    Срок: 17.09.2018 до 15-30.06.2019 

                                   Отг.: класни ръководители,                         
 преподаватели, възпитатели 
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6. На  първата родителска среща да се определи най-безопасният маршрут и да се 
изготви маршрутна карата от дома  до училището и обратно за всяко дете от класа.  
                                                                    Срок: месец  септември 2018 г.                             
                                                                    Отг.: класни ръководители 
7. Изготвяне график за квалификационна дейност на преподаващите БДП 
                                                                     Срок: 15.06.2019 
                                                                     Отг.:Заместник- директори 

м. Октомври 
3. Контрол за провеждането и записването в дневниците на "5-минутката" във 

всички класове / I – VII /. 
                                                                    Срок: 15.06.2019 

                                                                         Отг.: Заместник-директори  
2. Да продължи груповата и индивидуална възпитателна работа с учениците, 
които имат опасно поведение като участници в движението. 
                                                                    Срок: 15.06.2019 
                                                                    Отг.: Педагогически съветник,   

                                                                          класни ръководители 
     4.   Работно заседание на УКБДП. 

                                                                     Срок: 25.10.2018 г. 
                                                                     Отг.:Председател на УКБДП 
 
 
м. Ноември 

 
1. Отбелязване на Световния ден за възпоменание на загиналите при ПТП с 

беседа в часовете на класа 
                                                                    Срок: 17.11.2018 г. 
                                                                    Отг.: класните ръководители 
4. Организиране на изложба с рисунка на учениците от начален и 

прогимназиален етап на тема: „Аз зная и мога да се движа безопасно” 
 Срок: 30.11.2018 г. 

                                                                         Отг.: класните ръководители 
м. Декември 

2. Дейности по обезопасяване района на училището при зимни условия. 
                                                                    Срок: 01.12.2018 г. 

                                                               Отг.: ЗДАСД, домакин 
м. Януари 

1. Дейности по обезопасяване района на училището. 
                                                                    Срок: 04.01.2019 г. 

                                                              Отг.: ЗДАСД, домакин 
     2.  Провеждане и предаване за съхранение на УКБДП, на срочна тестова проверка 
и оценка по БДП на  учениците от 1-ви до 7-ми клас. 

                                                                   Срок: до 08.02.2019 г. 
                                                              Отг.: класните ръководители 

      3.   Месечно оперативно заседание на УКБДП. 
                                                                    Срок: 26.01.2019 г. 

                                                               Отг.: Председател на УКБДП 
      м. Февруари 
   1. Дейности по обезопасяване района на училището /при необходимост/. 

                                                                    Срок: 20.02.2019 г. 
                                                               Отг.: ЗДАСД, домакин 

          м. Март 
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   1. Контрол за провеждането и записването в дневниците на "5-минутката" във 
всички класове / I – VII /. 

                                                                    Срок: 30.03.2019 
                                                                         Отг.: Заместник- директори 
            м. Май 

1. Провеждане на срочен тестови контрол и предаване на тестовите карти на 
членовете на комисията по БДП.  

                                                                  Срок: 31.05.2019 г.  
                                                                      Отг.: Комисията по БДП, класните  

                                                            ръководители 
2. Месечно оперативно заседание на УКБДП. 
                                                                   Срок: 30.05.2019 г. 

                                                              Отг.: Председател на УКБДП  
м.Юни 

 1.  УКБДП докладва пред педагогическия съвет  за: 
   1.Изпълнение на плана на комисията за учебната 2018/2019 г. 
   2. Информира педагогически съвет за ефективността на обучението по БДП по 
отношение на: 
  2.1.Урока. 
  2.2. Петминутката 
  2.3. Резултатите от срочните тестове. 
  2.4. Обезопасяване района на училището. 
                                                                          Срок: м. Юли 2019 г. 

                                                             Отг.: Председател на УКБДП,   
                                                              педагогически съветник 
 

Теми по БДП за учебната 2018/2019 година 
1. клас  
1. Моят безопасен път до училище и обратно. 
2. Моят робот знае безопасен път до училище. 
3. Пешеходна пътека. 
4. Аз не пресичам сам. 
5. Пътен светофар за регулиране движението на пешеходците. 
6. Двуколесни пътни превозни средства за деца. 
7. Знам къде съм. 
8.  Знам къде са пътните превозни средства. 
9. Знам къде са другите. 
 
2. клас  
1.Улиците до моето училище. 
2.Моят робот знае къде да пресича. 
3.Алгоритъм за безопасно пресичане. 
4.Пътен светофар за регулиране движението на превозни средства. 
5.Отивам на училище с автобус, трамвай, тролейбус и лек автомобил. 
6.Виждам и чувам пътните превозни средства. 
 
3. клас  
1. Път. Елементи на пътя. 
2. Велосипед 
3. Пътен светофар за велосипедисти 
4. Безопасни места за управление на велосипед 
5. Моят робот спазва сигналите на светофара 
6. Знам къде са пътните превозни средства 
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4. клас  
1. Пътни знаци и пътна маркировка. 
2. Кръстовища. 
3. Пътни превозни средства, използвани в селското стопанство. 
4. В населено място и извън населено място. 
5. Виждам пътните превозни средства. 
6. Чувам пътните превозни средства. 
 
5. клас 
1. Скоростен път. Автомобилен път.  
2. Моторни превозни средства 
3. Предупредителни пътни знаци за опасност, пътни знаци относно предимство и 
пътни знаци за въвеждане на забрана и отменяне на въведената забрана.  
4. Конфликти на пътя 
5. Виждам – предвиждам 
 
6. клас 
1. Видове пътища. Пътна мрежа 
2. Пътни знаци със задължителни предписания, със специални предписания и 
даващи допълнителна информация 
3. Моторни превозни средства със специален режим на движение 
4. Алкохол  
5. Сензорни характеристики на зрението 
 
7. клас 
1. Карта на пътищата в България и автомобилна навигация. 
2. Мотопед. 
3. Пътни знаци за оказване на направления, посоки, обекти и др., допълнителни 
табели.   
4. Скорост. Пътнотранспортни произшествия. 
5. Сензорни характеристики на зрението. 
 
8. клас 
1. Движение извън населено място през деня. Ж.П прелези.  Маневри на пътя 
2. Движение извън населено място през  нощта и при различна видимост. 
3. ППС и МПС. Системи за пасивна и активна безопасност. 
4. Основни правила на движението през отделните части на денонощието в извън 
населените места. 
 
9. клас 
1. Структура на пътя. Видове маркировка. 
2. Групи пътни знаци   
3. Скорост на движение на МПС (автомобил, мотоциклет, мотопед, велосипед (вкл. 
ел. скутери, ховърбордове) 
4. Действия на водача, според средствата за регулиране на движението.  
 
10. клас 
1. Категории МПС и свидетелства за тяхното управление. 
2. Административни наказания за нарушителите. 
3. Административни наказания за нарушителите. 
4. Поведение на контролните органи при констатиране на нарушения от водачите 
на пътя 
 
11. клас 
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1. Пътнотранспортни произшествия. Правомощия на органите за контрол на 
движението по пътищата. 
 
12. клас 
1. Пътнотранспортни произшествия – рискове и злополуки на пътя. Правомощия на 
органите за контрол на движението по пътищата. 

 
 

 
ДЕВЕТИ РАЗДЕЛ 

РАЗНИ 
 

ПЛАН ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯ  
ПО СПАЗВАНЕ НА НАРЕДБА № 37 ОТ 21.07.2009Г. ЗА 

ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 
 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 
 
   1. Комисията по спазване на Наредба № 37 от 21.07.2009г. за здравословно 

хранене на учениците  е избрана на заседание на педагогически съвет .Състав на 
комисията: 

 
Председател: Никола Игнатов 
       Членове:  Ивелина Станчева 
    Марина Ангелова 
                        Ангелина Петкова   
Здравословното хранене на учениците се постига чрез осигуряване на пълноценна и 

разнообразна храна, ежедневна консумация на зеленчуци и плодове, достатъчен прием 
на мляко, млечни продукти и други богати на белтък храни, увеличаване консумацията 
на пълнозърнести храни, ограничаване приема на мазнини, захар и сол. 

Съгласно Чл.5 от Наредбата  В ученическите столове, бюфети и в автоматите за 
закуски и напитки се предлагат само следните напитки:  
1. бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води;  
2. натурални 100 % плодови и зеленчукови сокове;  
3. плодови и плодово-зеленчукови нектари, в които съдържанието на моно- и 
дизахариди не превишава 20 % от общата маса на продукта;  
4. мляко, млечни и кисело-млечни напитки със съдържание на мазнини до 2 %;  
5. плодов и билков чай; 
6. топъл шоколад. 
Съгласно Чл.6 от Наредбата  не се предлагат: 
1. пържени картофени и зърнени изделия; 
2. екструдирани зърнени продукти с добавена мазнина; 
3. пържени ядки; 
4. пържени тестени изделия; 
5. захарни и шоколадови изделия, с изключение на шоколад; 
6. сладкарски продукти с високо съдържание на мазнина и захар - торти и пасти 
със сметанов и/или маслен крем, сиропирани сладкиши; 
7. сухи супи и сухи бульони. 
Съгласно Чл. 21. (1) В училищните бюфети, които осигуряват подкрепително 
хранене на учениците, ежедневно се предлага най-малко по един асортимент от 
трите групи сандвичи: 
1. първа група - с млечен компонент; 
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2. втора група - с нетлъсти меса и месни продукти, риби, яйца; 
3. трета група - със зеленчуци, които могат да са пресни, варени, печени, задушени, 
консервирани. 
(2) Продуктите от различните групи по ал. 1 могат да се комбинират. 
(3) В сандвичите от първа и втора група по ал. 1 се включва компонент от пресни 
зеленчуци. 
(4) Хлябът или питката на сандвичите са пълнозърнести най-малко в един от 
предлаганите асортименти от всяка група. 
Комисията извършва проверки заедно с медицинското лице г-жа  Ангелина 

Петкова, която  при отсъствие се замества от г-жа Спасиика Чолакова също медицинско 
лице, според сменния режим на работа. Не се допускат: 1. Член от комисията еднолично 
да прави проверки и да се саморазправя. 2. Член от комисията еднолично да пише 
доклади без да е извършена колективна проверка от комисията с констатирани 
нередности от членове на комисията. 

 

№ ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИЦИ 

1 
Изготвяне на план за работа на 
комисията. 

Септември Никола Игнатов 

2 
Подготовка и провеждане на час на 
класа, посветен на здравословното 
хранене в училище. 

октомври, 
февруари 

Класни 
ръководители 

3 

Да се проведе лекция сред  учениците 
относно Ограничаване приема на 
енергийни напитки, захар, захарни и 
сладкарски изделия, избягване 
консумацията на безалкохолни 
напитки, съдържащи захар и 
оцветители.   

ноември, 
март 

Класни  
ръководители 

4 

Изискване и събиране на дневни и 
седмични менюта  по проект: 
Училищен плод, Училищно мляко, 
безплатна закуска по ПМС №219 / 
05.10.2017г.  разработени в 
съответствие с изискванията на тази 
наредба.  

семтември-
май 

Комисията  

5 
В обедното меню да се включва риба 
най-малко един път седмично. 

семтември-
май 

Комисията 

6 
Да се проведе лекция на тема : „ Не на  
консумацията на  алкохолни напитки, 
цигари и енергийни напитки” 

     ноември 
    март 

 Класни 
ръководители 

7 

Изискване за спазване на Чл. 20. 
Бюфетите предлагат задължителен 
асортимент минимум от храни и 
напитки, който включва следните 
групи: 
1. сандвичи; 
2. тестени закуски със зеленчукова 
и/или млечна плънка; 
3. млека - кисело мляко, прясно мляко, 
айрян, млечни и млечно-кисели 
напитки; 
4. плодове и зеленчуци според сезона; 

септември - 
май 

Комисията 



227 

 

 

5. натурални плодови и зеленчукови 
сокове; 
6. бутилирани натурални минерални, 
изворни и трапезни води. 

8 
Проверка  качеството на храната 
раздавана в стола като обедно меню.   

септември - 
май  

комисията 
дежурни 
учители, 
класни 
ръководители  

9 

Да се проведе лекция сред  учениците в 
часа на класа  на тема  Поддържайте 
здравословно тегло и бъдете физически 
активни всеки ден 

септември - 
май 

Класни 
ръководители 

10 

Разговори с учениците относно ползите 
от консумиране  на повече зеленчуци и 
плодове, по възможност при всяко 
хранене 

септември - 
май 

Класни 
ръководители 

11 
Проверка на годността на храната, 
приготвяне и съхранение на храните  в 
ученическия стол.   

септември - 
май 

Комисията 

12 
Спазване хигиенните правила при 
хранене 

септември - 
май 

Класни 
ръководители и 
учители - ЦДО 

13 

Когато контролът по изпълнението на 
наредбата се извършва от органите на 
РЗИ и агенцията по храните  от 
комисията се изисква съдействие 

септември - 
май 

Комисията 

14 Изготвяне на  протоколи от проверката  
септември - 

май 
Комисията 
 

15 

Продължаване на работата по програми 
„Училищен плод“,  „Училищно мляко” и 
други новосъздадени  проекти  и 
контрол относно качество на 
доставките. 

септември - 
май 

Комисията 
 

16 

Съдействие на родители за връчане на 
купони от обедно меню при отсъствие 
на ученици  два дни преди датата на 
валидност на купона 

септември - 
май 

Комисията 
 

17 

Решаване на възникнали проблеми и 
конфликтни ситуации в стола на 
училището. 
 

септември - 
май 

Комисията 
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ПЛАН 
ЗА ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА 

 
Основната възпитателната работа в СУ “Димитър Матевски“ – град Пловдив ще 

се осъществява най-вече на база работата на класния ръководител в часа на класа. 
Възрастовите особености на учениците изискват все още тясна връзка с него, което 
определя и доминиращата роля на учителя. 

 
Възпитателната работа в СУ“Димитър Матевски“ е комплекс и компилация от 

множество дейности свързани с учебната дейност и подготовката на децата и 
подрастващите за бъдещото им пълноценно вписване в българското общество. 
Дейностите са разпределени в ХІІ модула: 

 
І. Гражданско образование. 
 
Акцентите на дейностите, визиращи Гражданското образование в І - XII клас се 

реализират чрез: 
- часа на класа и работата на класните ръководители; 
- часовете по ИУЧ и ФУЧ, както СИП и ЗИП; 
- дейността на педагогическия съветник; 
- работата на Ученическия Парламент; 
- извънкласните и извънучилищните форми на работа; 
- разработване на отделни  части на уроци със  специфичен фокус; 
- въвеждане на здравни аспекти при преподаване на учебния материал по 

всички дисциплини; 
- поставяне на здравни акценти при урочната и извънурочната работа по 

различни учебни предмети; 
- казуси, ситуационни игри, създаване на база  данни 
(библиотечен или видео фонд); 
- клубове по интереси; 
- различни презентации (лектории, открити приемни и др.); 
- използване на видео филми и организиране на дискусии по тях; 
- посещение на нестопански организации по определени теми; 
- кампании за  определени дни,  в които се обхващат всички ученици; 
- правителствени и неправителствени организации - партньори. 

Отг.: Класни ръководители;  
педагогически съветник;  

учители-ЦДО 
Срок: 30.06.2019г. 

IІ. Здравно образование: 
1 .Открити приемни и теми за часа на класа: 
 Здраве и природосъобразен начин на живот 
 Здраве и рационално хранене 
 Билки и билколечение 
 Философия на здравето 
 Сексуално здраве и рисково сексуално поведение 
 Наркотици и наркомании 
 Алкохолизъм и тютюнопушене 
 Физическо развитие и дееспособност 
 Лична хигиена 
 Предпазване от употреба на психоактивни вещества 
 Безопастност 
 Формиране на социални умения 
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Отг.: Класни ръководители;  
педагогически съветник;  

учители-ЦДО 
Срок: 30.06.2019г. 

2. Беседи в часа на класа. 
Отг.: Класни ръководители;  

педагогически съветник;  
учители-ЦДО 

Срок: 30.06.2019г. 
 

3. Дискусии, разговори, кръгли маси. 
Отг.: Класни ръководители;  

педагогически съветник;  
учители-ЦДО 

Срок: 30.06.2019г. 
 

IIІ. Правна култура: 
1. Открити приемни и теми за часа на класа: 
 Правата на детето 
 Хартата за човешките права 
 Детската престъпност 
 Престъпление и наказание 
 Децата на улицата (бягства, детска проституция, агресия и насилие) 
 Хазарт и хазартни игри 

Отг.: Класни ръководители;  
педагогически съветник;  

учители-ЦДО 
Срок: 30.06.2019г. 

IV. Религия и секти: 
1. Открити приемни и теми за Часа на класа: 
 Религия и нравственост 
 Религия и религиозни общности в България 
 Внимание: СЕКТИ 
 Празници и обредност в християнството 
 Църкви и манастири в България 
 Религия и суеверие 
 Религиите и сексуалното поведение 

Отг.: Класни ръководители;  
педагогически съветник;  

учители-ЦДО 
Срок: 30.06.2019г. 

V. Професионално ориентиране: 
1. Открити приемни и теми за Часа на класа: 
 Моята бъдеща професия 
 Професия и професионален избор 
 Коя професия ми подхожда? 
 Обучението във ВУЗ - подготовка за конкретна професия 

Отг.: Класни ръководители;  
педагогически съветник;  

учители-ЦДО 
Срок: 30.06.2019г. 

2. Срещи със специалисти от конкретни професии 
Отг.: Класни ръководители;  
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педагогически съветник;  
учители-ЦДО 

Срок: 30.06.2019г. 
VІ. Култура на общуването: 
1. Създаване на комуникационни умения в часовете по Гражданско 

образование, часовете на класа и хуманитарните дисциплини. 
Отг.: Класни ръководители;  

педагогически съветник;  
учители-ЦДО 

Срок: 30.06.2019г. 
2. Тренинги с членовете на Ученическия Парламент: 
 Умение за решаване на конфликти и водене на спорове 
 Умение за общуване и консултиране 
 Взаимоотношения "лидер - група" 
 Хартата за правата на детето 
 Закон за защита на децата 
 Харта за човешките права 

Отг.: Класни ръководители;  
педагогически съветник;  

учители-ЦДО 
Срок: 30.06.2019г. 

3. Формиране на умения за противодействие на проявите на агресия и насилие. 
Отг.: Класни ръководители;  

педагогически съветник;  
учители-ЦДО 

Срок: 30.06.2019г. 
4. Формиране на демократични ценности и култура на поведение в 

съвременното общество, етикет. 
Отг.: Класни ръководители;  

педагогически съветник;  
учители-ЦДО 

Срок: 30.06.2019г. 
5. Осъществяване на диалог с младежките организации за решаването на актуални 

проблеми на учениците. 
Отг.: Класни ръководители;  

педагогически съветник;  
учители-ЦДО 

Срок: 30.06.2019г. 
VIІ. Екология, спорт и туризъм: 
1. Организация на походи и спортни състезания по футбол, волейбол, 

баскетбол, лека атлетика, тенис и др. 
Отг.: Класни ръководители; 

учители по ФВС;  
педагогически съветник;  

учители-ЦДО 
Срок: 30.06.2019г. 

2. Организация на излети в природата с учебна цел, възпитание на 
внимателно отношение към заобикалящата среда и нейното опазване. 

Отг.: Класни ръководители; 
учители по ФВС;  

педагогически съветник;  
учители-ЦДО 

Срок: 30.06.2019г. 
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3. Занятия по гражданска защита (действия при природни бедствия, аварии, 
катастрофи и пожари). 

Отг.: Класни ръководители; 
учители по ФВС;  

педагогически съветник;  
учители-ЦДО 

Срок: 30.06.2019г. 
VIIІ. Училище и социална среда: 
1. Работа на училищното настоятелство. 

Отг.: Класни ръководители; 
Директор;  

Заместник-директори по УД;  
Директор АСД 

Срок: 30.06.2019г. 
2. Засилване на връзките с родителите и прякото им ангажиране с 

училищните проблеми. 
Отг.: Класни ръководители; 

Директор;  
Заместник-директори по УД;  

Директор АСД 
Срок: 30.06.2019г. 

3. Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие 
в детски и младежки конкурси от регионален, национален и международен 
характер. 

Отг.: Класни ръководители; 
 Заместник-директори по УД;  

Педагогически съветник 
Срок: 30.06.2019г. 

4. Тържествени чествания и ритуали, свързани с националния и 
религиозния календар, с училищни дати и събития, включително открояване на 
националната и училищната символика - знаме, герб, химн. 

Отг.: Класни ръководители; 
Комисията по тържествата и приемите 

Срок: 30.06.2019г. 
ІХ. Организация на свободното време на учениците: 
1. Изграждане на форми за извънкласна дейност (СИП, ФУЧ, клубове, 

школи, танцови групи и др.). 
Отг.: Класни ръководители; 

Росалина Бошкова;  
Нина Янкова;  

Костадин Мухчиев 
Срок: 30.06.2019г. 

2. Посещение на филми, театрални постановки, концерти, изложби, 
музеи и т.н. 

Отг.: Класни ръководители; 
учители по ФВС;  

педагогически съветник;  
учители-ЦДО 

Срок: 30.06.2019г. 
 

3. Екскурзии с учебна и познавателна цел. 
Отг.: Класни ръководители; 

Стефан Мандевски; 
Елена Бижева 
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Срок: 30.06.2019г. 
4. Участие в местни, национални и международни конкурси. 

Отг.: Класни ръководители; 
учители попредмети;  

Срок: 30.06.2019г. 
5. Взаимодействие с РЗИ, ОД на МВР, Младежки център, Ученическите 

парламенти в гр. - Пловдив, читалища и др. 
Отг.: Класни ръководители; 

педагогически съветник  
Срок: 30.06.2019г. 

Извънкласните и извънучилищните форми се планират и съобразяват с 
преобладаващите интереси на учениците, със спецификата на населеното място и с 
възможностите на регионалните институции, като с реализирането на творческите 
дейности се ангажират общинското ръководство, кметството, училищното 
настоятелство, културните институти в града, читалището и други правителствени и 
неправителствени обединения. 

 
X. Ученическо самоуправление: 
1. Актуализиране на инициативните ядра на класовете, подпомагане и 

организиране на Ученическия парламент. 
2. Подпомагане дейността на УП по организацията и провеждането на 

различни прояви. 
Отг.: Класни ръководители; 

педагогически съветник;  
Срок: 30.06.2019г. 

ХІ. Актуализиране на Правилника на училището. 
Конкретизиране правата и задълженията на учители, ученици, помощен и 

обслужващ персонал. 
Отг.: Класни ръководители; 

педагогически съветник;  
УКССН 

Срок: 30.06.2019г. 
 

ХІІ. Целогодишна работа за подобряване на психоклимата в училище. 
Наблюдение в часове, тестови методики, контрол и подпомагане дейността, както на 

класните ръководители, така и на учителите - предметници. Активна работа в посока 
утвърждаване на българското училище не само като образователен, но и като духовен и 
културен център чрез творческото развитие на ученици и учители. 

Отг.: Заместник-директорите по УД 
педагогически съветник;  

Срок: 30.06.2019г. 
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П Л А Н - П Р О Г Р А М А  
ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ 

УЧЕБНА 2018 – 2019 ГОДИНА 
МОТО: “ИЗПОЛЗВАЙ ВЪОБРАЖЕНИЕТО СИ,  

ТВОРИ, СТАНИ НОВАТОР” 
 

ЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ 
ОТГОВОРНИ

К 
СРОК 

1. Насърчаване и 
подкрепяне 
развитието на 
творческия и 
иновационен 
потенциал на всеки 
ученик и учител за 
подобряване облика 
на училището 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Организиране  и провеждане 
на Дни на ученическото 
самоуправление за изява на 
нови идеи и инициативи на 
учениците. 

Мандевски 10.5.2019 г. 

2. Организиране на изложба-
базар с рисунки /включително 
компютърни рисунки/ под 
надслов “Традиция и 
съвременност” в чест на 
патронния празник.  

класни 
ръководител
и  
и учители 
ЦДО 
 

16.2.2019 г. 
11:00 часа 

3. Честване на Ден на Европа – 
изложба от рисунки на тема 
“Европа през детските очи” 

класни 
ръководител
и  
и учители 
ЦДО 
 

9.5.2019 г. 

4. Ден на Земята. 
Организиране на конкурс 
рисунка и есе (съчинение) на 
тема “Земята – моят единствен 
дом” 

класни 
ръководител
и  
и учители 
ЦДО 
 

22.4.2019г. 

5. Представяне на артистични 
идеи на младите хора в 
абитуриентско шоу “Сбогом на 
ученическите години” 

класни 
ръководител
и  
и учители 
ЦДО 
 

10.00 часа 
13.5.2019 г. 

6. Представление пред 
родителската общественост на 
постановка от танцовия състав  

класни 
ръководител
и  
и учители 
ЦДО 
 

16.2.2019 г. 

7. Творчески изяви на 
учениците чрез участие в 
конкурси за Патронния 
празник - за най-добър четец, 
най-добър изпълнител на 
стихотворение, най-хубава 
илюстрация по стихове: 
- Творчески изяви на 
учениците чрез участие в 
конкурси за Патронния 
празник - за най-добър четец,  
най-хубава илюстрация  на 
избран  текст. 

 
 
 
 
 
 
 
Класни 
ръководител
о 
Учители ЦДО 

16.5.2019 г. 
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8. Организиране на “Ден на 
таланта” – зимно и пролетно 
издание 

 12.2018 г. 
04.2019г. 

9. Реализиране в началните 
класове на конкурс “Знам и 
мога”, чрез който ще се събуди 
интереса на най-малките към 
науката чрез приказки 
(съчинения), рисунки, 
викторина: 
- Коледно математическо 
състезание за IIIклас. 
- Участие в Математическо 
кенгуру 

 
 
 
 
 
 
 
Класни 
ръководител
и на ІІІ клас 

 
 
 
 
 
 
 
21.12.2018 
г. 
17.03.2019 
г. 

10. Участие в етапите на 
Национално състезание на 
СБНУ за ученици I - IV клас - 
София 

Класни 
ръководител
и 

април 2019 
г. 
По график 
на СБНУ 

11. Участие в Национално 
ученическо състезание „Защита 
от бедствия, аварии и 
катастрофи"  Районен етап 

Катя Илиева 
Стефан 
Мандевски 

април 2019 
г. 
 

12. Провеждане на Зелена 
седмица: 
- Туристическа разходка до 
парк Лаута (3 клас). 
- Провеждане на Зелен час (3 
клас). 
- Работа с компас в парк „Лаута“ 
5-7 клас). 

 
 
Учители ЦДО 
 
Учители ЦДО 
 
Магдалена 
Соколова 
Класни 
ръководител
и 

юни 2019 г. 
м . май 
 
м . май 
 
октомври 
2019г. 

13. Провеждане на дейности 
свързани със Световен ден на 
околната среда 

Класни 
ръководител
и 

5 юни  
2019 г. 

14. Участие в Национален 
конкурс за детска рисунка "С 
очите си видях бедата" 

Класни 
ръководител
и 

До  30 
април 2019 
г. 

15. Участие в Републикански 
състезания на младежките 
противопожарни отряди "Млад 
огнеборец"  

Стефан 
Мандевски 

Районни - 
до 
30.04.2019 
г.  
 

2. Насърчаване 
усвояването на 
математически и 
технически умения, 
използването на 
информацията и 
комуникационните 
технологии, 
благоприятстващи 
технологичните 
иновации 

1. Създаване от учениците на 
презентации на тема „Земята – 
позната и загадъчна”  

Класни 
ръководител
и 

22.ІV.2019 
г. 

2. Конкурс за изработване на 
мултимедийни презентации 
“Моето училище през моя 
монитор” 

Йорданка 
Тортопова  
Венелина 
Русковска  

11.V.2019 г. 

3. Състезание по ИТ в V клас Йорданка 
Тортопова  
Венелина 
Русковска  

април 2019 
г. 

4. Състезание по ИТ в VІІ клас Йорданка 
Тортопова  

18.04.2019г
. 
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Венелина 
Русковска  

5. Състезание по ИТ в Х клас Йорданка 
Тортопова  
Венелина 
Русковска  

31.03.2019г
. 

6. Посещение на предприятие 
 и запознаване с релната 
работна среда - ХІІ А клас. 
 

Анелия 
Младенова 

Октомври 
16.10.2018 
Ноември 
20.11.2018 
Декември 
18.12.2018 
Януари 
22.01.2019 
Февруари 
12.02.2019 
Март 
12.03.2019 

3. Насърчаване на 
диалога и 
партньорството 
между младите хора, 
произлизащи от 
различни културни и 
етнически общности 
в Европа 

1. Организиране на вечер на 
европейските езици 

Женя 
Демирева 
Катя Илиева 
Николина 
Георгиева 
Веселина 
Рангелова 

29.04.2019 

1. Есенен бал Учители-
ЦДО 

28.10.2019 

   

   

4. Популяризиране 
на творчески и 
новаторски подходи 
в областта на 
образованието и 
разпространение на 
информацията за 
добрите практики  

1. Стартиране на инициативата 
за написване на ученическо 
послание  на тема “Моето 
училище” 

 16.2.2019 г. 

2. Организиране и провеждане 
на информационни кампании 
за популяризиране на послания 
и утвърждения чрез 
изработване и разпространение 
на брошури, колажи, постери, 
презентации и есета във връзка 
с честването на 
международните дни: 

Комисията 
по рекламата 

Септ. 2018 
-  
Юли 2019г 

на здравето – 7 април: 
 
- 1 декември-Световен ден за 
борба със СПИН-презентация 

 
 
Класни 
ръководител
и 

31.03.2019г
. 
януари 

Седмица на мобилността и Ден 
без автомобили Всички региони 

Класни 
ръководител
и 

м. 
септември 
2019 г. 

на семейството – 15 май Класни 
ръководител
и 

13.05.2019г
. 

ден без тютюнопушене – 31 май Класни 
ръководител
и 

31.05.2019г
. 
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на околната среда – 5 юни Класни 
ръководител
и 

03.06.2019г
. 

 Зелена седмица  Класни 
ръководител
и 

юни 2019 г. 

на учителите – 5 октомври,  Класни 
ръководител
и 

05.10.2019г
. 

на толерантността – 16 ноември: 
- Ден на розовата фланелка. 

 
 
Класни 
ръководител
и 

16.11.2019г
.  
февруари 

на ООН – 24 октомври Класни 
ръководител
и 

23.10.2019г
. 

против злоупотребата с 
психоактивни вещества  

Класни 
ръководител
и 

Септ. 2018 
-  
Юли 2019г 

против контрабандния трафик 
на хора 

Класни 
ръководител
и 

Септ. 2018 
-  
Юли 2019г 

3. Информиране на 
обществеността чрез сайта на 
училището за резултатите от 
планираните дейности 

 Септ. 2018 
-  
Юли 2019г 

Коледа, Нова година: 
- коледни тържества 1-12 клас 
 
 
- коледно математическо 
състезание (5-7 клас). 
 
 
- коледен базар (5-7 клас). 
 

Класни 
ръководител
и 
 
 
Донка 
Ангелова 
Динка 
Пройнова 
 
Ваня Кънева 

18.12.2018г
. – 
22.12.2018г
. 
Декември 
2018г. 
 
 
Декември 
2018г. 

Национален празник -3 март 
 

Класни 
ръководител
и 

25.02.2019г 

Патронен празник: 
 
- Участие в дейности, свързани 
с патронния празник (7-12 
клас). 

 
 
Учители БЕЛ 

 
 
Май 2019г. 

5. Културно 
израстване и 
естетическо 
възпитание 

1. Посещения на кино, 
театрални или оперни 
постановки, концерти 
 
 
 
 
 
 
 
-куклен театър (ІІІ клас). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Класни 
ръководител
и 

Ежемесечно
, съобразно 
желанията 
и 
предпочита
нията на 
учениците и 
плана на 
класа: 
 
- 
м.октомври 
м.ноември 
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- опера (ІІІ клас). 
 
 
 
-кино, театър (ІІІ клас). 
 
 
 
 
 
 
 
Гостуване на представител от 
сдружение „Каритас“ 
 
 
 
- Посещение на театрални 
постановки (7-12 клас). 
 
 
 
- балет (5-6клас). 
 

Учители-
ЦДО 
Н.Станчева,  
М.Ангелова, 
П.Бурова,  
 
 
 
класни 
ръководител
и  
и учители 
ЦДО 
 
класни 
ръководител
и  
и учители 
ЦДО 
 
 
 
 
 
Н. Станчева 
 
 
 
 
Класни 
ръководител
и 
7- 12 клас 
 
 
Нина Янкова 

м. декември 
м. януари 
 
 
 
 
 
 
м.март 
 
 
м.декември 
 
 
м. октомври 
2018г. 
 
 
ноември - 
април 2018 
г. – 2019 г. 
 
декември. 
2018г. 
Януари. 
1.6.2019г. 

2.Посещения на художествени 
изложби 

Нина Янкова 
Женя 
Демирева 

Съгласно 
тематичния 
работен 
план на 
учителя 

3. Посещения на музеи (Пловдив 
и страната): 
 
 
 
- музей (І-ІV клас). 
 
 
 
 
- музей (V-ХІІ клас). 
 
 
 
 
 
- музей (І-ІV клас). 
 

 
 
 
 
 
класни 
ръководител
и  
и учители 
ЦДО 
 
 
Стефан 
Мандевски 
Елена 
Бижева 
 
 

Съгласно 
тематичния 
работен 
план на 
учителите: 
м.декември 
 
 
 
м. ноември 
м. май 
 
 
 
 
- м.май 
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- природо-научен музей (5-6 
клас). 

 
класни 
ръководител
и  
и учители 
ЦДО 
 
Емилия 
Калайджиев
а 
Магдалена 
Соколова 

 
Февруари. 
2019г. 
Април 
2019г. 

6. Запознаване с 
национални и чужди 
географски, 
исторически и 
културни обекти. 

Формиране на 
родолюбив дух и 
гражданска позиция 
у учениците 

1. Изготвяне на план (график) за 
есенна и пролетна екскурзия за 
ученици от всеки клас V-ХІІ 

Стефан 
Мандевски 

1.Х.2018 г. 
 
5.ІІ.2019 г. 

2. Провеждане на методическа 
сбирка на тема: „Организиране 
на ученическа екскурзия”. 

Елена 
Бижева 
Стефан 
Мандевски 

1.Х.2018 г. 

7.Стимулиране към 
здравословен начин 
на живот чрез  
непосредствено 
общуване с 
природата и участия 
в спортни 
състезания. 

1. Организиране на училища 
сред природата (по план-график 
на класните ръководители) 

Класни 
ръководител
и 1-4 клас; 
Елена 
Бижева 
Стефан 
Мандевски 

Октомври 
2018 – 
април 2019 
г. 

2. Организиране на 
туристически походи в 
подходящо време и дестинации, 
според възрастта на учениците. 
Координиране на план-график. 

класни 
ръководител
и  
и учители 
ЦДО 
 

Съгласно 
тематичния 
работен 
план на 
учителите 

4. Ученически игри - 
Вътрешноучилищни и общински 

класни 
ръководител
и учители 
ЦДО 
 

до 
26.02.2019г 

5. Състезания по баскетбол и 
волейбол - V - VII клас 

Учители ФВС м. 10. - 
11.2018 г. 

6. Състезание за учениците 
велосипедисти „Не на дрогата” 

Учители ФВС 30.10.2018г 

7. Участия на учениците в 
масови спортни прояви и 
състезания според спортния 
календар на училището, 
общината.  

Учители ФВС През цялата 
учебна 
година 

8.Организиране на летен отдих. класни 
ръководител
и учители 
ЦДО 
 

Април-Май 
2019 г. 

8. Мотивиращи 
разнообразни форми 
за активно участие 
на учениците в 
учебно-

1. Организиране и провеждане 
на дни посветени на учебните 
предмети: 

  

Ден на българския език Учители по 
предмети 

03. 2019 
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възпитателния 
процес и в 
свободното време в 
училище. 
 

Ден на математиката Учители по 
предмети 

04.03.2019 

Ден на биологията Учители по 
предмети 

08.04.2019 

Ден на физиката Учители по 
предмети 

04.2019 

Ден на информационните 
технологии 

Учители по 
предмети 

02.2019г. 

 1. Състезание по паралелки за 
най-добре озеленена класна 
стая. 

класни 
ръководител
и учители 
ЦДО 
 

11.11.2018г 

2. Провеждане на есенни дни за 
почистване на училищния двор. 

класни 
ръководител
и учители 
ЦДО 
 

14.30 часа 
16.10.2018г
. 
23.10.2018г
. 

3. Провеждане на пролетни дни 
за почистване на училищния 
двор. 

класни 
ръководител
и учители 
ЦДО 
 

14.30 часа 
07.03.2019г
. 
21.04.2019г 

4. Провеждане на конкурс за 
най-добре украсена класна стая 
за Коледа. 

 14.00 часа 
22.12.2019г
. 

9. Активна реклама 
и изяви на 
учениците от 
начален етап в 
детските градини в 
района на 
училището 

ЦДГ „Таня Савичева“ класни 
ръководител
и учители 
ЦДО 
 

1,03,2019г. 
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СПОРТЕН КАЛЕНДАР 
 

От До Вид Място Възраст Цел 

есен  Спортни празници СУ Всички 
Физическа 
дееспособност 

пролет  Спортни празници СУ Всички 
Физическа 
дееспособност 

Март,а
прил,м

ай 

Спорт
ен 

празн
ик 

Вътрешни 
ученически 
първенства 

СУ 

1-4 клас Мини 
футбол 
Купа на 
Директора 
1-4 клас момичета 
– мини баскетбол 
Купа на 
Директора 

Физическа 
дееспособност 

Март,
април,
май 

Спор
тен 
праз
ник 

Вътрешни 
ученически 
първенства 

СУ 

5-7 клас – 
футбол,баскетбол 
Купа на 
Директора 

Физическа 
дееспособност 

Март,а
прил,м

ай 

Спорт
ен 

празн
ик 

Вътрешни 
ученически 
първенства 

СУ 

9-12 клас – 
волейбол 
Купа на 
Директора 

Физическа 
дееспособност 

февруа
ри 

 

Вътрешни и 
външни 
ученически 
първенства 

Пловдив Бадминтон 
Физическа 
дееспособност 

Март,а
прил,м

ай 
 

Вътрешни и 
външни 
ученически 
първенства 

Пловдив футбол 
Физическа 
дееспособност 

Март, 
април, 
май 

 
 
 

Вътрешни и 
външни 
ученически 
първенства 

Пловдив Баскетбол 
Физическа 
дееспособност 

целого
дишн
о 

 

Вътрешни и 
външни 
ученически 
първенства 

СУ Плуване 
Физическа 
дееспособност 

Целог
одиш
но 

 
  Външни 
ученически 
първенства 

Пловдив 

Момичета, 
момчета 
Лека атлетика 
 

Излъчване на 
шампиони 
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ПЛАН  
ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И 

КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 Образованието има ключова роля в развитието на всяка страна, в т.ч. и на 

Република България. Училищното ръководство отчита сериозните предизвикателства, 
които информационните технологии поставят пред това развитие и търси ефективни 
действия за включване на тези технологии едновременно и като предмет на по-
широко и задълбочено изучаване, и като нов, по-ефикасен инструмент в 
образователния процес. 

Компютърът като едно от най-типичните въплъщения на новото е в същото 
време и най-съвършената играчка, която човек е създавал. Тя едновременно служи и 
ръководи, забавлява и е безспорен оперативен помощник, унищожава 
фундаментални дейности като четенето и в същото време го налага с все по-голяма 
сила, изграждайки нова визия към текста, като текст на екран. Сложната модерна 
пластика, налагана от ИКТ е като основа, върху която се постигне търсената степен 
на най-висока адекватност в образователно възпитателния процес. 

Основните проблеми, които продължава да си поставя за решаване 
ръководството на училището са свързани със широко използване на ИКТ в 
образованието в Средно училище „Димитър Матевски”, с цел подобряване на 
качеството на образователния процес  в зависимост от етапа на развитие. 
          Основни дейности за развитие на информационните и комуникационните 
технологии, които подкрепя ръководството на Средно училище „Димитър Матевски”:  

 реализиране ИКТ проекти, включително създаване на паралелкови сайтове,  
 поддържане достъпа до Интернет на всички ученици, учители и служители в 

училището; 
 използване на компютърната техника за целите на обучението по всички 

учебни предмети,  
 насърчаване на всякакви иновационни форми на обучение и внедряване на 

нови образователни технологии; 
 подпомагане развитието на информационното общество; 
 използване на образователни сайтове и системи за обучение; 
 използване на наличните и увеличаване на интерактивните дъски в 

специализирани кабинети; 
 монтиране на LCD телевизор в кабинети като втори монитор към компютрите, 

с цел онагледяване на учебния процес. 
 абониране за обазователен софтуер 

Основните амбиции на училищното ръководство в тази област са 
съсредоточени в подпомагане на развитието на ИКТ в училището, като целта е да се 
подпомогне процеса на утвърждаване на ИКТ сред училищното общество в 
изпълнение на следните дейности:  

1. Подпомагане инициативите на Екипът за ключви комптентности област 
„Природоматематически цикъл и информационни технологии” свързани с развитието 
на ИКТ и улесняване техните начинания.  

Срок: 10.2018 – 06.2019г. 
Отг. Ватев 

2. Насърчаване издаването на рекламни материали и реализиране на рекламни 
дейности за развитието на ИКТ в училището. 

Срок: 10.2018 – 06.2019г. 
Отг. Ватев, Тортопова, Русковска 
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3. Даване на гласност на успехите ни чрез представяне на училището пред 
общественост при всички възможни поводи . 

Срок: 10.2018 – 06.2019г. 
Отг. Ватев, Тортопова, Русковска  

4. Активна работа за насърчаване на контактите на колегията ни за участие за 
реализиране на ИКТ проекти в училището. 

Срок: 10.2018 – 06.2018г. 
Отг. Ватев, Тортопова, Русковска 

5. Илюстриране чрез сайта на училището на възможностите ни за сътрудничество 
и превръщането ни в един прозрачен и добронамерен посредник за контакти между 
организации, работещи за ИКТ развитието. 

Срок: 10.2018 – 06.2019г. 
Отг. Ватев Тортопова, Русковска 

6. Разпространяването на знания в ИКТ сферата е една от основните насоки на 
дейността на Методическо обединение област „Природоматематически цикъл и 
информационни технологии”. 

Срок: 10.2018 – 06.2019г. 
Отг. Ватев, Тортопова, Русковска 

7. Организиране и подпомагане на обучаващи дейности с учители и персонал, 
лекции по определени теми, форуми, олимпиади и проекти посветени на развиването 
на ИКТ в училището и на това как традиционни преподаване и дейности могат да 
бъдат благоприятствани от ИКТ. 

Срок: 10.2018 – 06.2019г. 
Отг. Ватев, Тортопова, Русковска 

8. Публикуване на произведения на учениците в училищния сайт. 
Срок: 10.2018 – 06.2019г. 

Отг. Ватев, Русковска, Бочукова, Ангелова 
9. Осъществяване на връзки с колегия, ученици и родителите им посредством 

ИКТ и интернет. 
Срок: 10.2018 – 06.2019г. 

Отг. Ватев, класни ръководители 
10.Допълване и актуализиране на техническото и програмно оборудване и 

нейната поддръжка. 
Срок: 10.2018 – 06.2019г. 

Отг. Ватев, Тортопова, Русковска 
11. Въвеждане на нови и водещи ИКТ технологии за обучение на учениците. 

Срок: 10.2018 – 06.2019г. 
Отг. Ватев, Тортопова, Русковска 

12.Създаване на система за бърза и актуална връзка и обмен на файлове между 
учителите  чрез осигуряване на достъп до „домашна“ мрежа папки на всички 
учителски компютри. 

Срок: 11.2018 
Отг.по създаване Тортопова 

13.Обучение на колегия и използване възможностите на „облачните“ технологии. 
Срок:  10.2018 – 06.2019г.  

Отг.главните учители 
14. Оползотворяване възможностите при използване на интерактивните дъски. 

Срок:  10.2018 – 06.2019г.  
Отг.главните учители 

      15.   Активно участие в проекта „Училище в облака“ иницииран от Община 
Пловдив. 

Срок:  10.2018 – 06.2019г.  
Отг. Ватев, Тортопова, Русковска 
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      16. Подготовка и въвеждане на електронен дневник. 
Срок:  10.2018 – 06.2019г.  

Отг. Ватев, Тортопова, Русковска 
      17. Абонамент за сайта „Уча се“. 

Срок:  10.2018 г.  
Отг. Ватев, Русковска 

П Л А Н 
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБЛАЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТ 
УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ – УЧИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, 

РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ  
 

 Дейности: 
1. Актуализиране на акаунтите sudmatevski.com по класове – срок  20.09.2018 г. 

, отговорник Венета Русковска; 
2. Създаване на акаунти на новопостъпили, учители, ученици и служители в СУ 

“Димитър Матевски“ – Пловдив – срок 20. 09.2018 г., отговорник Венета Русковска. 
3. Изготвяне на акаунти на хартиен носител – срок 25.09.2018 г., отговорници 

класни ръководители. 
4. Актуализация на групата на учителите в sudmatevski.com – срок 20. 09.2018 г. 

отговорник Венета Русковска. 
5. Създаване на групи по класове – отговорници класни ръководители, срок 

15.10.2018 г. 
6. Използване на googledisk диск  за  съхраняване на служебна 

информация(тестове, разпределения, изпитни материали и др.) – срок постоянен, 
отговорници учители и служители в СУ “Димитър Матевски“– Пловдив. 

7. Използване на приложението Гугъл формуляри за създаване на тестове и 
задачи и споделянето им с учениците – срок постоянен, отговорници учители в СУ 
“Димитър Матевски“ – Пловдив. 

8. Използване на приложението Гугъл-календар, за споделяне на училищни 
събития – срок постоянен, отговорници учителите и служителите на училището. 

9. Запознаване на учениците с облачното пространство, демонстрация и 
възможност за използване в часовете – срок постоянен, отговорници преподавателите 
по информационни технологии. 

10. Обучение на учениците с отделните Гугъл приложения и съхраняване на 
информацията  в пространството на всеки акаунт. 

11. Използване на облака сред родителската общност -  срок постоянен, 
отговорници класни ръководители; 

12.  Изготвяне на документи с помощта на приложението Гугъл документи и 
споделянето им в общността – срок постоянен, отговорници учителите и служителите 
в училището; 

13. Запознаване на учителите с Google classroom – отговорник Венета Русковска, 
срок март 2019 г. 

14. Използване на възможностите на приложението Google classroom – срок април 
2019 г. – отговорници преподавателите в СУ “Димитър Матевски“ - Пловдив 

15. Създаване на виртуални класни стаи и споделяне на упражнения и домашни 
работи – срок постоянен отговорници учителите в училището; 
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ПЛАН 
ЗА РАБОТАТА НА БИБЛИОТЕКАТА  

 
Училищната библиотека е основен градивен елемент за постигане на 

училищните цели и е част от училищното ежедневие.Тя е място за провеждане на 
учебни занятия, за самоподготовка и отмора. Запознаването с принципите за 
ефективно използване на книгите още от ученическа възраст, подпомага 
формирането на една всестранно развита личност. 

Като библиотечно-информационен център, библиотеката трябва да предоставя 
подходяща среда за интелектуално и емоционално съзряване на своите читатели.  

Приоритет в библиотечната дейност трябва да бъде възпитаването у 
подрастващите на информационна култура. 

 
I.Организация и управление на библиотеката. 
11. В основата на работата на библиотеката е изготвеният Годишен план за учебната 
2018/2019г. 
12. Работа по оформяне на библиотечната документация  

Срок : ваканциите 
 
II. Управление на библиотечния фонд. 
21. Да се набавят книги,които са необходими за правилното функциониране на 
библиотеката, съобразно финансовите възможности.   

Срок : ваканциите 
22. Работа с неудовлетворени читателски търсения.    

Срок : 29,06,2019 
23. Организация и опазване на фонда.     

Срок : 29,06,2019 
24. Рекомплектуване и прочистване на библиотечния фонд.   

Срок : ваканциите 
25. Дарения – детски книги от начален етап.     

Срок : 29,06,2019 
III.Обслужване на читатели. 
Работата с читатели заема централно място, а библиотечните услуги трябва да 
осигуряват равен достъп за всички членове на училищната общност. 
31. Усъвършенстване на организацията и техниката на обслужване.   

        Срок : 29,06,2019 
32. Да се съдейства за естетическото възпитание на читателите. 

Срок : 29,06,2019 
33. Провеждане на библиотечни уроци,които да спомогнат за опознаване функциите 
на училищната библиотека. Да се получи представа за подреждането на фонда, да 
се придобият знания за азбучния ред като основен принцип при нареждане на 
книгите.   

Срок : 29,06,2019 
34. Поддържане на читателска картотека.     

Срок : 29,06,2019 
35. Анализ на библиотечните справки.     

Срок : 29,06,2019 
36. Регистриране на нови читатели.      

Срок : 29,06,2019 
37. Съобщения на закъснели читатели чрез класните ръководители.      
                 Срок : 29,06,2019 
38. Редовно информиране на читателите за възможностите на библиотеката и 
запознаване с Правилника за обслужване. 
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Срок : 29,06,2019 
IV. Административно – стопанска дейност: 

- Подвързия на книги; 
- Печат на необходимите за работа бланки. 

 
V. Поддържаща квалификация на библиотечния специалист. 

51. Участия в квалификационни начинания.      
   Срок : 29,06,2019  

 

 
 
 

ПЛАН 
ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА КОНТРОЛ 

 НА ПОСТЪПИЛИТЕ И ИЗРАЗХОДЕНИ ДАРЕНИЯ  
 
 
I. Общи положения:  

Комисията е избрана на заседание на Педагогическия съвет и е в състав: 
Председател:   Катя Александрова Илиева 
       Членове:   1. Виолета Петкова Пенева 
           2. Димитрия Томова Форшинова 

 
ІI. Цели на комисията: 
 

През учебната 2018/2019 година целите и задачите на комисията се изразяват 
в стимулиране на дарителството в полза на СУ „Димитър Матевски“ - Пловдив за 
създаване на трайни ценности в училището. Създаване на прозрачни процедури за 
приемане и управление на даренията и на отчетност за тяхното стопанисване. За 
стриктно спазване на волята на дарителите, както и недопускането на злоупотреби с 
общественополезния характер на дарителството, с авторитета и доброто име или 
имуществените интереси на училището. 

 
 

ІІI. Задачи: 
 

1. Предприемане на адекватни и координирани действия за набирането на 
средства от дарители в полза на училището. 

2. Спазването на реда и условията за получаване на дарения, направени от 
физически и юридически лица в полза на СУ „Димитър Матевски“, както и 
контрола при стопанисване и използване на даренията и спазване на волята 
на дарителите. 

3. Оказване на морална подкрепа и консултиране на дарители за формите и 
начините за предоставяне на дарения в полза на учебното заведение. 

4. Определяне на подходящи мерки за предотвратяване на рисковите фактори, 
свързани с даренията и злепоставяне на СУ „Димитър Матевски”- Пловдив 

5. Средствата, предоставени от дарители се приемат, завеждат и отчитат по 
специален ред, установен за дейността на постоянно действащата в училището 
Комисия по даренията. 
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6. При приемане на дарение да се посочи начина за финансиране на 
поддръжката и експлоатацията на дарението. 
 
 

ІV. График на дейностите: 
1. Запознаване със Закона за публичните финанси и основните разпоредби на 

Наредбата за документите в системата на народната просвета. 
                                               Срок: октомври 

       Отг.: Председателят на комисията 
2. Проучване на ученици, нуждаещи се от материална помощ. 
                                               Срок: октомври, декември, април, май  

          Отг.: комисията                      
3. Съвместна дейност с индивидуални дарители, физически лица, юридически 

лица и дарителски организации за подпомагане на даровити и на нуждаещи 
се ученици. 

                                                        Срок: 30.06.2019 г.  
                                                        Отг.: комисията 

4. Предприемане на действия за набиране на евентуални дарители, които да 
подкрепят различни училищни инициативи, конкурси, чествания и 
тържества.                  

                                                            Срок: 30.06.2019 г. 
                                                            Отг.: комисията 
5. В зависимост от характера и размера на дарението и значимостта му за 

общността и ако не противоречи на волята на дарителя за опазване на тайна 
относно дарението и личността на извършилия го Комисията по даренията да 
предприеме действия за популяризиране на дарението.                             

                                                        Срок: 30.06.2019 г. 
                                                            Отг. комисията   
 
  Комисията разчита на съдействие от педагогическата колегия. 

 
П Л А Н 

ЗА РАБОТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 
В ЗДРАВНИЯ КАБИНЕТ НА УЧИЛИЩЕТО 

 
 

                                               Септември-2018 г. 
1.Инструктаж и контрол на помощния персонал за текущата 
хигиена,дезинфекционни средства и работата с тях. 
2.Превантивен преглед за главови паразити-13.09 и 14.09.2018 
3.Участие при изготвяне на седмичното учебно разписание 
4.Оформяне на здравни досиета на новопостъпилите ученици и проверка на 
здравната документация на останалите 
5.Срещи с първокласниците и запознаването им със здравните специалисти 
                                                    Октомври-2018 
1.Събиране на талоните от профилактичните прегледи и оформяне на здравните 
досиета /до 31.12.2018г./ 
2.Регулярен контрол на хигиената в училищната сграда,столова и училищния двор. 
3.Уточняване на освободените ученици от физическо възпитание и СОП 
4.Текущ контрол при стартирала програма за безплатна закуска 
 
                                                 Ноември-2018 
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1.Обработка и актуализиране на здравната документация-реимунизации и 
профилактични прегледи 
2.Текущ контрол на санитарната хигиена и помощен персонал 
3.Уточняване на учениците с хронични заболявания 
4.Онагледяване с подходящи материали за здравна просвета 
 
                                              Декември-2018 
1.Окончателно оформяне на здравната документация съобразно изискванията на 
РЗИ 
2.Подготовка и провеждане на здравни беседи в класовете на подходящи теми 
съобразени със съответната възраст и потребности 
3.Текущ контрол за санитарно хигиенното състояние на сградата,столовата и 
двор.Проверка на наличните препарати за дезинфекция и инструктаж на помощен 
персонал при евентуална промяна на дезинфектантите 
 
                                           Януари-2019 г. 
1.Контрол на температурите в класните стаи 
2.Проследяване на брой отсъстващи при налична епидемиологична обстановка 
3.Текущ контрол на санитарно-хигиенната работа на помощен персонал и 
наличности на съответните хигиенни препарати и средства 
 
                                     Февруари-2019 г. 
1.Проследяване на броя на отсъстващите ученици с респираторни заболявания 
2.Активно участие в програмите за здравно образование 
3.Активно наблюдение на ученици контактни на заразни заболявания и главови 
паразити/от септември 2016-юни 2018/ 
                                    Март-2019 г. 
1.Текущи-санитарно хигиенен контрол 
2.Анализ за физическото и здравословно развитие на всички ученици и отчитането 
му в РЗИ 
3.Участие в регионални и национални програми свързани със здравето на 
учениците и тяхното развитие 
4.Медицински контрол на часовете по физкултура 
                                     Април-2019г. 
1.Контрол на съхранението и използването на дезинфекционните препарати 
2.Контрол на хранителните обекти на територията на училището 
3.Участие в програмите за здравно възпитание  
4.Професионална помощ в подготовките на заминаващите на Зелено училище 
                                            Май-2019 г 
1.Текущ санитарен контрол 
2.Подготовка и раздаване на ЛЗПК на учениците от 7,8 и 12кл. 
3.Окончателно оформяне на документацията касаеща реимунизациите на 
учениците  
                                        Юни-2019 
1.Завършване и предаване на Отчет за имунизационния статус на учениците от 1,5, 
6 и 11 класове в РЗИ 
2.Текущ санитарен контрол 
3.Участие в медицинско осигуряване на извън училищни мероприятия. 
4.Медицинско обслужване на училищен басейн-целогодишно 
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П Л А Н 
НА КОМИСИЯТА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ 

ПАМЕТТА НА УЧИЛИЩЕТО 
 

Състав: 
Председател: Елена Бижева 
И членове:   1. Елеонора Бочукова 

2. Даниела Ладоня 
 
Основна цел: 
Определяне и прилагане на правила за системно събиране и осигуряване на 

информация за дейностите в училище и редовно попълване на летописната книга и 
сайта на училището. 

 
      
Задачи и дейности: 

1. Събиране, съхраняване и записване на Архивния фонд на училището с 
помощта на целия колектив.  

                      Срок: м.09.2018 г. - 06.2019 г. 
Отг. Всички лица, които образуват документация 

2. Изпращане на актуализирана бланка за информация , при проведено 
мероприятие на всички учители.          

  Срок: м.10.2018 г.  
Отг.Г-н Ватев; Бижева 

3. Паметта на училището се съхранява чрез Протоколна книга, водена от 
Протоколчика на Педагогическия съвет и Летописна книга, водена от летописец, 
назначени от Директора. 
                                                                  Срок: м.09.2018 г. - 06.2019 г. 

Отг. Протоколна книга: Катя Илиева 
Летописна книга: Елена Бижева 

4. Протоколната книга е предназначена за вписване на решенията от 
Педагогическите  съвети на педагогическата колегия . Неразделна част към 
протоколната книга е класьор с приложени всички протоколи и документи от 
проведените заседания. 

                                                                  Срок: м.09.2018 г. - 06.2019 г. 
Отг.  Катя Илиева 

5. Летописната книга е предназначена  за регистриране и отразяване на важни 
моменти, събития и факти от историята на училището през учебната година. 

                                                                  Срок: м.09.2018 г. - 06.2019 г. 
Отг.  Елена Бижева 

6. Всеки ЕКК е длъжен да съхранява създаваната от него документация, като 
задължително организира деловодство и архив. Отговорността по организацията на 
работата с документите и опазването им до момента на предаване  в държавен архив 
е на ръководителя 

                                                                  Срок: м.09.2018 г. - 06.2019 г. 
Отг. Председателите на ЕКК 

7. Председателите на ЕКК уведомяват Летописеца през цялата учебна година за 
техните мероприятия и за получените от тях отличия 

                                                                  Срок: м.09.2018 г. - 06.2019 г. 
Отг. Председателите на ЕКК 

8. Осигуряване на системна информация за случващото се в училище. Бланките с 
информацията да се предават в края на всеки учебен срок  съответно за начален етап 
на г-жа Мария Бончева, а за прогимназиален и гимназиален етап на г-жа Галя Янева                                                                      
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Срок: м.09.2018 г. - 06.2019 г. 
Отг. Всички учители 

9. Заместник-директорът по административно-стопанските дейности, се грижи 
през учебната година на витрината за достижения на учениците в училището да 
бъдат излагани всички грамоти и отличия, получени от учители и ученици през 
настоящата учебна година  

Срок: м.09.2018 г. - 06.2019 г. 
Отг. Всички учители; Заместник-директор АСД 

10. Летописецът подготвя материали за оповестяване чрез училищния сайт. 
Срок: м.09.2018 г. - 06.2019 г. 

      Отг. Летописецът 
11. Директорът на училището е длъжен да се грижи за състоянието на 
деловодството , за организацията, научно-техническата обработка, експертизата на 
ценността, отчета, съхраняването и използването на документите, намиращи се в 
архива на учреждението.  

Срок: м.09.2018 г. - 06.2019 г. 
                                                                        Отг. Директор;                            

Заместник-директор АСД 
12. Деловодната дейност в училището да се осъществява по приетата Инструкция 
за деловодна и архивна дейност. 

Срок: м.09.2018 г. - 06.2019 г. 
                                                                        Отг. Всички учители;  

Технически секретар 
                           Заместник-директор АСД 

13. Освен за документацията от общ характер Директорът на училището полага 
грижи за научно-техническата документация, кино-фото-фонодокументите и архив. 

Срок: м.09.2018 г. - 06.2019 г. 
                                                                        Отг. Директор;                            

Заместник-директор АСД 
14. При всяко провеждане на училищни тържества организаторите предвиждат 
дейности свързани със заснемане на тържеството. Снимките се предават на г-жа 
Петришка. Ако заснетото е записано на диск, дискът се предава на Директора на 
училището. 

Срок: м.09.2018 г. - 06.2019 г. 
Отг. Всички организатори 

 
Отчитане на дейностите: 
1. Отговорниците се отчитат на заседания на комисиите. 
2. Летописецът докладва на Педагогическия съвет за набелязаните събития, които 

трябва да бъдат отразени в Летописната книга на училището. В последствие ги 
вписва. 

 
Публичност: 
1. Поддържане на Интернет сайт. 
2. Изнасяне на информация за събития на табло. 
3. Отразяване на събитията в Летописната книга, която се съхранява в 

Дирекцията. 
 
Настоящият план на Комисията за съхраняване паметта на училището е приет с 

Протокол № 12 от заседание на Педагогическия съвет проведено на 11 септември 
2018 година.  
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П Л А Н 
НА КОМИСИЯТА 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ТЪРЖЕСТВА 
 

  
Състав на комисията:  
Председател: Ваня Тодева, 
И членове: Николина Станчева, Свилена Русева, Дичко Диков, Росалина 

Божкова, Нина Янкова 
 

 
Основна цел: 
Участието на СУ “Димитър Матевски” чрез колегиума и учениците в 

вътрешноучилищни и извънучилищни форми на личностно развитие има за цел 
съхраняване и развитие на културната идентичност на всеки един от нас, както и 
издигане на престижа и възможностите на повереното ни училището. 

 
Основни задачи: 

9. Създаване на трайна мотивация за учебна и индивидуална творческа дейност 
у учениците, а също и колегите чрез наблюдаване на вътрешно-училищни 
културни прояви /посещение на театрални, танцови или оперни постановки/; 
участие в ден на таланта; участие в творчески дейности, съпътстващи 
календарния план на училището;  

10. Постигане на трайни положителни промени в начина на мислене и поведение 
на трудещите се по всички нива в училищната система. 

 
 

Дейности: 
1. ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ 

ТЪРЖЕСТВА 
- Тържествено откриване на новата учебна година. 

       Срок: 17.09.2018 г.  
Отг: временна комисия за честване на 

15.09. 
- 1 ноември – Ден на народните будители.  

       Срок: 31.10.2018 г.  
Отг: класни ръководители и учители ПИГ 

- 21 ноември – Ден на християнското семейство 
       Срок: 21.11.2018 г. 

Отг: класните ръководители и учители 
ПИГ 

          -Посещение на театрална постановка /опера, балет/: 
Срок: ежемесечен 
Отговорници: всички членове на комисията 

 
- Коледно тържество.         

       Срок: 19 - 22.12.2018 г. 
Отг: всички от комисията потържествата 
 

- Трети март – Ден на освобождението на България /национален празник/ , 
участие на               ансамбъл „Матевски“ на площад Централен 

 Срок: 03.03.2019 г. 
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Отг:  Р. Божкова ,всички учители и 
ученици 

         - Осми март-ден на жената- организиране на посещение на културна 
институция с колективна почерпка: 
                                                                                 Срок: 08.03.2019 година 
                                                                                Отговорници: всички членове от 
комисията  
 
             - Участие на ансамбъл „Матевски“ за празника на пролетта на Гребна база 
                                                                                     Срок : 22.03. 2019г. 

       Отг. Р. Божкова, Д. Дичев 
 

             - Празник на буквите   
                                                                                    Срок: 20-.31.2019 г. 
                                                                                    Отг: Свилена Русева, Ив. Тодева, 
класните ръководители 
 
             - Пролетна и Великденска изложба   

 
 Срок: 01.04-05-04-2019 г. 

Отг: класни ръководители, учители ЦДО 
,К.Мухчиев, В. Кънева 

 
- 24 - ти май - най-българският ден. Участие в общоградско тържество. 

Срок: 24.05.2019 г. 
Отг: класни ръководители 
 

            - Концерт  Рожден ден на ансамбъл „Матевски“ 
                                                                                    Срок: 24.05.2019 г. 
                                                                                   Отг: Р. Божкова, Д. Дичев 
 
 - Абитуриентски бал на Випуск`2019г.. 

 Срок: 24 - 26.05.2019 г. 
Отг: класен ръководител на 12 клас 

2. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖБИ 
- Есенна изложба  
                                                                       Срок: 20.10.2019г.  
                                                               Отг:М. Ангелова , членове на 

комисията 
 
- Пролетна и Великденска изложба 

       Срок: 01.04. -05.04 2018 г. 
Отг: членове на комисията, класни 

ръководители, учители ПИГ  
 
3. ПОСЕЩЕНИЯ НА ТЕАТРАЛНИ ПОСТАНОВКИ, КОНЦЕРТИ, КИН0 И 

ДРУГИ КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ. 
 Срок: постоянен 

                                                         Отг: всички членове на комисията 
Комисията предварително ще уведомява отговорниците за всяко мероприятие.  
 

 
4. Отчитане на дейността на комисията: 

- Изготвяне на сайд за дейността на комисията /табло/ 
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- Качване на електронна информация за предстоящи културни събития на 
гугъл диск чрез облачни технологии. 

- Изготвяне на презентация чрез гугъл инструментариум, отразяващи 
въздействието на проведени културни събтия с децата или колегиума. 

 
 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА 
ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА  

УЧЕБНИЯ ДЕН 
 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Нормативно основание 

Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния процес е 
разработена съгласно чл.19, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на 
дейностите в училищното образование. 

Организирането, разпределението и съдържанието на дейностите по 
самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по 
интереси са в съответствие със стратегията и спецификата на Средно училище 
„Димитър Матевски“ – Пловдив. 
 
1.2. Цел на програмата 

Да се регламентират условията и редът за провеждане на целодневната 
организация на учебния процес за учениците от І-ви до VІI-и клас в Средно училище 
„Димитър Матевски“ – Пловдив, с оглед подобряване качеството на образователния 
процес и повишаване степента на знания и компетентности у учениците.  
 
1.3. Задачи 
1.3.1. Правилното и трайно усвояване на учебния материал чрез: 

 стимулиране на любознателността и стремежа към знания; 
 изграждане у учениците на умения за рационално и самостоятелно учене. 

1.3.2. Създаване на условия за творческо развитие и осмисляне на свободното време 
на учениците. 
1.3.3. Подпомагане социализацията на учениците: изграждане на умения за 
общуване, решаване на конфликти и социално приемливо поведение. 
1.3.4. Уважение към личността и индивидуалните различия на децата – стил на 
възприемане и учене, темп на работа, потребности и интереси. 
1.3.5.Увеличаване на броя на учениците, обхванати в целодневната организация на 
учебния процес. 
1.3.6. Подобряване на материалната база с цел осигуряване на подходяща 
образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес за 
учениците от І-ви до VІI-и клас.  
1.3.7. Насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности 
и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество. 
1.3.8. Да се създадат и развият у учениците навици за самостоятелен труд и работа в 
екип. 
1.3.9. Да се помогне на учениците, които срещат затруднения по определен учебен 
предмет, чрез индивидуална работа и чрез консултации от учителите, специалисти по 
различни учебни предмети. 
1.3.10. Да се формират у учениците чувства на отговорност и дисциплина. 
1.3.11. Да се развият у учениците чувства за толерантност и търпимост. 
1.4. Очаквани резултати 
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1.4.1. Повишаване качеството на образователния процес и повишаване степента на 
знания и компетентности у учениците.  
1.4.2. Развитие на творческите способности на учениците и участие на учениците в 
различни училищни, регионални и национални състезания, конкурси, изложби и др. 
изяви. 
1.4.3. Формиране у учениците, обхванати в целодневна организация на учебния ден, 
на умения за осмисляне на свободното време и повишаване нивото на тяхната 
социализация, както и възпитание в толерантност, сътрудничество и стремеж към 
успех. 
1.4.4. Засилване интереса от страна на ученици и родители към целодневната 
организация на учебния ден. 
1.4.5. Създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, и в 
следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от 
училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание. 
1.4.6. Създаване възможност за общуване и опознаване между деца от различни 
социални, етнически и културни общности. 
1.4.7. Създаване възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна и 
конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната 
организация на учебния процес. 
1.4.8. Увеличен брой ученици, посещаващи полуинтернатните групи. 

 
 

2. ИЗИСКВАНИЯ 
2.1. Организация на дейностите при целодневна организация на учебния ден 
(ЦОУД) 

2.1.1. Средно училище „Димитър Матевски“ – Пловдив, организира ЦОУД за 
учениците от І-ви до VІI-и клас. При наличие едновременно на следните условия: 
финансова и материална обезпеченост на училището, наличие на санитарно-
хигиенни условия, осигурени безопасни условия и заявено желание на родителите, за 
учениците от V до VІІ клас да се осъществява целодневна организация на учебния 
ден.   

2.1.2. Целодневната организация на учебния ден се организира за ученици в 
дневна и комбинирана форма на обучение и включва провеждането на учебни часове 
по училищния учебен план, дейности по самоподготовка, по организиран отдих и 
физическа активност и занимания по интереси. 

2.1.3. Като част от училищното обучение, ЦОУД се организира в учебни години, 
учебни срокове, учебни седмици, учебни дни, учебни часове съгласно разпоредбите 
на Глава ІІ от Наредба за организацията на дейностите в училищното образование. 

2.1.4. Педагогическият съвет при приемане на Училищният учебен план 
определя и възможностите за организиране на ЦОУД:  

2.1.4.1. За учебната 2018/2019 година за учениците от І-ви до VІI-и клас при 
целодневната организация на учебния ден учебните часове от седмичното разписание 
се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по 
организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат 
съответно след обяд. 

2.1.5. Брой на групите за ЦОУД и броя на учениците в тях  
Броят на групите за целодневна организация на учебния ден и броя на 

учениците в тях се определя съгласно ДОС за финансиране на институциите и 
съобразно броя на подадените заявления от родителите до 01 септември. 

-  Минимален брой ученици в група – 16; 
- Максимален брой ученици в група –  25; 
Броят на групите за ЦОУД и броят на учениците в тях се определя в началото 

на учебната година. В групите могат да се бъдат включени ученици от различни 
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класове от съответния етап на основното образование: от 1-ви до 4 клас или съответно 
от 5 до 7-и клас. 
2.1.6. Записване и отписване на учениците в ЦОУД. 

 Записването на учениците в групите за ЦОУД става въз основа на заявления, 
подадени от родителите/настойниците на учениците. 

 Броят на записаните ученици в групата за ЦОУД се коригира ежемесечно при 
записване или преместване на ученици, като промените в броя на учениците 
се отразяват считано от първо число на месеца следващ месеца на записването 
или преместването. 

 Записването се извършва в началото на учебната година, в началото на втория 
учебен срок или при преместване на ученик от друго училище. 

 Отписването се извършва ежемесечно при отпадане или преместване на 
ученици от училището.  

2.1.7. Отсъствия. 
 При отсъствие на ученик от часовете за самоподготовка, организиран отдих и 

физическа активност и заниманията по интереси учителят поставя отсъствие 
в дневника на групата.  

 Отсъствията от училище по уважителни причини са в следните случаи:  
-  по медицински причини – при представяне на медицински документ и 

след писмено потвърждение от родителя/представителя на 
детето/лицето, което полага грижи за детето;  

- поради наложително участие в друга дейност – при представяне на 
документ от спортния клуб, в който членува, от организаторите на 
състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, 
изложби и други, и след писмено потвърждение от 
родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за 
детето; 

- до 3 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището 
въз основа на писмена молба от родителя/представителя на 
детето/лицето, което полага грижи за детето;  

- до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището 
въз основа на решение на педагогическия съвет. 

 В случаите, в които ученикът има регистрирани повече от 20% отсъствия от 
общия броя часове в групата за ЦОУД, извън случаите на отсъствие по 
уважителни причини, учителят на групата подава информация до директора, 
с оглед предприемане на мерки за намаляване на безпричинните отсъствия. 
 

2.2. График (седмично разписание) на часовете в ЦОУД  
2.2.1. Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психо-

физическите особености и възможностите на учениците и се утвърждава от 
директора в срок до 15 септември на всяка учебна година.  

2.2.2. Часовете за дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и 
физическа активност и заниманията по интереси се организират в учебни часове, 
продължителността на които е в съответствие с чл. 7, ал. 1. на Наредба №...... за 
организация на дейностите в училищното образование, както следва: 

 в I и II клас – тридесет и пет минути ; 
 в III и IV клас – четиридесет минути ; 
 в V – VІI клас – четиридесет и пет минути. 
2.2.3. Може да се предвиди и време, определено за почивка между дейностите по 

самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по 
интереси (междучасия). 
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2.2.4. За учениците от І до ІV клас дейностите по самоподготовка, по организиран 
отдих и физическа активност и заниманията по интереси се разпределят дневно, 
както следва:  

 самоподготовка – 2 учебни часа;  
 организиран отдих и физическа активност – 2 учебни часа;  
 занимания по интереси – 2 учебни часа. 
2.2.5. За учениците от V до VІI клас дейностите по самоподготовка, по 

организиран отдих и физическа активност и по занимания по интереси се 
разпределят за деня съобразно седмичното разписание, като общият им брой е не по-
малко от 6 учебни часа. 

2.2.6. Седмичното разписание за всяка група за ЦОУД се утвърждава със 
заповед на директора до 15 септември на всяка учебна година. 
2. 3. Годишни тематични разпределения 
2.3.1. Годишните тематични разпределения на учителите на групи в ЦОУД се изготвят 
в съответствие с броя на учебните седмици, съгласно графика на учебното време и се 
утвърждават от директора на училището до 15 септември.  
2.3.2. Учителите на групи в ЦОУД разработват годишно тематично разпределение на 
дейностите в занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност , 
което съдържа следните реквизити: 
 
Учебна 
седмица  

Дата Тема Брой 
часове 

Дидактически  
материали 

Забележка 
 

1 2 3 4 5 6 
      

 
2.3.3. Преструктуриране на темите, включени в годишното тематично разпределение, 
се извършва в случай на необходимост, като корекциите се нанасят в реквизит 
забележка и се утвърждават от директора на училището. 
2.4. Дейности по самоподготовката 
  В училището са сформирани общо 22 групи ЦДО от I до VII клас за учебната 
2018/2019 г. 
Учениците от начален етап са разпределени в 19 групи като в I клас са 6 
самостоятелни групи, II клас са 4 слети групи, III клас са 4 слети групи, IV клас са 5 
слети групи; за учениците от прогимназиален етап са организирани 3 сборни групи 
ЦДО от V до VII клас. 
   Дейностите  по самоподготовка се водят в класни стаи, както следва: 
 

ЦДО етаж Кабинет 
I a - Първа I етаж 16 
I б - Втора I етаж 15 
I в -Трета I етаж 14 
I г -Четвърта I етаж 13 
I д - Пета I етаж 12 
I e – Шеста I етаж 11 
II a - Първа I етаж 17 
II б - Втора І етаж 18 
II в -Трета I етаж 19 
II г -Четвърта ІI етаж  
III a - Първа III етаж  
III б - Втора III етаж  
III в -Трета III етаж  
III г- Четвърта III етаж  
IV а- Първа етаж  



256 

 

 

IV б- Втора етаж  
IV в -Трета           етаж  
IVг - Четвърта етаж  
ІV е- Пета  етаж  
V а - Първа III етаж  
V б - Втора III етаж  
VІ-VII –Първа  етаж  

 
2.4.1. Дейностите по самоподготовка включват : 

 ситуации за осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния 
час; 

 усвояване на начини и методи за рационално учене; 
 подготовка на домашни, проектни задания и/или задачи; 
 подготовка за класни и контролни работи; 
 изпълнение на допълнителни задачи и упражнения във връзка с 

общообразователните учебни предмети от седмичното разписание, 
поставени от учителя на групата; 

 формиране на умения за самостоятелно планиране и организиране на 
подготовката; 

 консултации с учители по различни учебни предмети,  като те се 
провеждат независимо от консултациите по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО. 
Директорът на училището осигурява консултациите по време на 
самоподготовката по утвърден от него график. 

 преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия; 
 по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката; 
 усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране; 
 самостоятелно преодоляване на когнитивни трудности и 

предизвикателства; 
 подготовката на домашните работи и трайното усвояване на учебното 

съдържание. 
2.4.1. Учителят на групата се консултира с учителите по учебните предмети и 

съвместно определят съдържанието на самоподготовката. 
2.4.2. Основните цели на часове за самоподготовка са: 

- да допринасят за правилното и трайно усвояване на учебния материал;  
- да съдействат за формиране на навици за самостоятелно учене с 

разбиране;  
- да се стимулира любознателността и стремежа към знание; 
- усъвършенстване на уменията за общуване и толерантност. 

2.4.3. При провеждането на часовете по самоподготовка се спазват следните 
дидактически изисквания: 
- преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия; 
- учене по едно и също време при строго спазване на моменти за почивка 

/отдих/; 
- степенуване по трудност на учебните предмети, включени в 

самоподготовката; 
- усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране; 
- стремеж към самостоятелно преодоляване на трудности и 

предизвикателства; 
- старателно и коректно написване на домашните работи и трайно 

усвояване на учебното съдържание. 
2.4.4. Самоподготовката е основен момент в целодневното обучение като акцентът 

се поставя не върху повторение на преподаването, а създаване на спокойна, 
съзидателна среда за работа на учениците и подобряване на уменията и 
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увереността им за самостоятелна работа. За да се постигне това е 
необходимо да се спазват следните основни моменти: 
- да не се избързва с помощта; 
- да се помага само толкова, колкото е нужно, за да насочи ученика към 

по-нататъшна самостоятелна работа; 
- помощта трябва да стимулира активността на ученика и да е съобразена 

с неговите индивидуални качества. 
2.5. Дейности по организиран отдих и физическа активност  

2.5.1. Дейностите по организиран отдих и физическа активност включват: 
 организиране и провеждане на отдиха и физическата активност на 

учениците за създаване на здравословни навици и осъществяване на 
преход към самоподготовката; 

 осигуряване време за обедното хранене на учениците 
 наблюдение и оценка на поведенческите ситуации по време на 

организирания отдих и физическата активност на учениците; 
 провеждане на беседи и разговори с учениците по възникнали 

затруднения, споделяне на проблеми, възникнали конфликти и други за 
осъществяване на преход към самоподготовката; 

 спазване на здравно-хигиенните норми и изисквания от учениците; 
 грижа за опазване здравето и живота на децата и учениците  

 
2.5.2. Дейностите по отдих и физическа активност се организират в помещения, 

различни от тези за дейностите по самоподготовка. 
2.5.3. Чрез дейностите по организиран отдих и физическа активност се цели 

разтоварване на учениците от умственото напрежение и осъществяване на плавен 
преход към дейностите по самоподготовка. 

2.5.4. Провеждат се в училищния стол, физкултурния салон, библиотеката, 
мултимедийния кабинет, стаята за отдих и спортните площадки. 
 

2.6. Дейности по заниманията по интереси  
2.6.1. Дейностите в заниманията по интереси се организират в зависимост от 

желанието на учениците, техните възрастови особености и възможностите на 
училището и могат да не са свързани с учебните предмети по училищния учебен план.  

2.6.2. В част от часовете по организиран отдих и физическа активност и по 
занимания по интереси учениците могат да участват и в дейности в рамките на 
общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие. 

2.6.3. Провеждането на заниманията по интереси може да бъде организирано 
в сборни групи, които се формират от ученици от различни групи в един и същ етап-  
от І до ІV клас или от V до VІI клас. 

2.6.4. Имат за цел чрез разнообразен набор от достъпни и забавни дейности 
 да предотвратят преумората ;  
 да развиват и обогатяват детското мислене; 
 да допринесат за придобиване на полезни и нови знания или за 

интерпретиране и прилагане в практиката на вече получени и 
затвърдени знания; 

 да мотивират ученици и родители за включване в целодневната 
организация. 
 

2.6.5. Заниманията по интереси могат да включват: 
 дидактически игри; 
 спортни игри; 
 запознаване с различни и достъпно обяснени български обичаи, 

традиции и празници; 
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 четене на допълнителна литература и самостоятелно общуване с 
книгата; 

 посещение на детски спектакли, изложби и концерти; 
 слушане на музикални произведения; 
 игри по избор на учениците (домино, шах, Лего игри и други); 
 изготвяне на подходяща украса за празниците; 
 лично творчество. 

2.6.6. Заниманията по интереси могат да бъдат съчетани с извънкласните 
дейности, тъй като и двете са части от стратегията на училището и 
компонент от неговата система на обучение и възпитание.  

2.6.7. В помещението/помещенията за дейностите по интереси могат да се 
оформят центрове, съобразно предпочитанията на учениците и 
възможностите на средищното училище. 
 
3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧИТЕЛЯТ НА ГРУПА В ЦЕЛОДНЕВНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 
3.1. Учителят изготвя годишни тематични разпределения за дейностите по интереси 
и организиран отдих и физическа активност в определени от директора срокове . 
3.2. За снабдяване с необходимите материали, описани в колона 5 на годишните 
тематични разпределения, учителя изготвя заявка до Директора на училището.  
3.3. При провеждане на дейностите от преподавателската работа, пряко свързани с 
учениците, учителят опазва здравето и живота на учениците и  съблюдава спазването 
на здравно – хигиенните норми и изисквания . 
3.4. Учителят осъществява непрекъснат контрол над учениците от групата от 
началото до края на учебните занятия по разписанието за деня и заминаването на 
учениците. 
3.5. Учителят трябва да се осведомява преди и в началото на самоподготовката за 
изявите на учениците и получените оценки по отделните предмети, както и за 
образователните дефицити по отделните предмети. 
3.6. С оглед повишаване на ефективността на самоподготовката учителят поддържа 
добра комуникация с учителите, непрекъснат обмен на информация и еднакви 
педагогически изисквания, обсъжда с колеги индивидуалните постижения и 
затруднения на учениците. 
3.7. Учителят осъществява комуникация с родителите и ги информират за 
индивидуалното развитие и напредъка на учениците. 
3.8. При провеждане на ЦОУД, с оглед повишаване на  качеството на обучението 
учителят: 

 използва педагогически методи и подходи, съобразени със спецификата на 
групата и развитието на учениците, които да подпомогнат успеваемостта на 
учениците; 

 създава организация, която включва прилагане на иновативни педагогически 
методи, групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи, 
упражнения, свързани с развиване на логическото мислене на учениците, на 
паметта и въображението; 

 извършва вътрешно оценяване на самоподготовката на учениците и техния 
напредък; 

 участват в квалификационни форми, допринасящи за ефективността на 
работата в група за целодневна организация на учебния ден. 

3.9. За да осъществява ефективно дейностите при целодневна организация, учителят 
трябва да притежава необходимите компетентности, познания и умения да: 

 организира, направлява и контролира ефективно образователно-
възпитателния процес; 

 създава позитивна учебна среда; 
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 насърчава, подпомага и мотивира учениците за самостоятелна работа; 
 съветва, напътства и подпомага учениците за справяне с трудностите и 

засилване стремежа им към постижение, самоизява и конструктивно 
съревнование; 

 диагностицира и оценява обективно развитието и напредъка на учениците, 
като използва различни техники, форми и средства за установяване 
достигнатото от тях ниво на подготовка и постиженията им ; 

 зачита и защитава личното достойнство, правата и индивидуалността на 
учениците; 

 изгражда умения за самооценка у учениците; 
 споделя с колегите затрудненията или постиженията на учениците с оглед 

подобряване на резултатите; 
 наблюдава и преценява физическото и психично състояние на учениците и да 

съдейства за опазване живота и здравето им; 
 следи и изисква за спазване на здравно-хигиенните норми и изисквания; 
 информира и следи за спазване от учениците на изискванията за добро 

поведение в училище и обществото; 
 повишава професионалната си квалификация, подпомагаща професионалното 

му развитие и кариера; 
 използва съвременни педагогически технологии, методи и подходи, съобразени 

със спецификата на групата и индивидуалните качества на ученика, съобразно 
спецификата на училището, като: ролеви игри, симулационни игри, метод на 
асоциациите; кубиране, инсърт, рефлексия, мозъчна атака и др. 

3.10. Извършва вътрешно оценяване на самоподготовката на учениците в началото 
и края на учебната година и техния напредък по БЕЛ, по математика, по природни 
науки и по обществени науки. Изготвя писмен анализ на резултатите и набелязва 
мерки за преодоляване на слабостите. 
3.11. Създава организация за нормално протичане на проследяването на 
образователните резултати при външни оценявяния, провеждани от проверяващите 
органи.  
3.12. Извън основните дейности определени в Наредбата за организация на 
дейностите в училищното образование в рамките на 8 часовия работен ден учителите 
на групи за ЦОУД изпълняват и допълнителни дейности:  

 подготвителна работа за часовете по самоподготовка-осигуряване на 
необходимите материали за часовете по самоподготовка-тестове, задачи, 
пособия, материали, информационни справки, дидактическа и учебна 
литература и др.; включително и консултации с учители; 

 подготовка на литература, материали, пособия и инструментариум за 
провеждане на часовете за дейности по интереси; 

 попълване  на училищна документация; 
 участие в провеждането на педагогически съвети, работни групи, работни 

срещи и др.;  
 осъществяване на връзка и взаимодействие с родителите, настойниците или 

попечителите, вкл. участие в родителски срещи и заседания на Училищното 
настоятелство; 

 планиране, организиране и провеждане на квалификационно-методическа 
дейност в училище, свързана с образователния процес извън задължителните 
учебни часове; 

 участие в организирани квалификационни дейности и програми за 
повишаване на квалификацията; 

 оказване на методическа помощ  и консултации на новоназначени, млади и без 
опит в организирането и провеждането на ЦОУД учители; 

 участие в регламентирани седмични/месечни общоучилищни мероприятия; 
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 координиране обмяната на добри практики между учителите; 
 участие  разработване на индивидуални образователни програми; 
 участие в дейности по разработване на проекти по програми и/или дейности 

по реализирането им; 
 участие в организирането и провеждането на училищни дейности 

 
4. ДЕЙНОСТИ НА УЧИТЕЛИТЕ И КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ 

 
4.1. С цел мотивацията на учениците в групи за ЦОУД класните ръководители и 
учителите участват в организираните дейности: посещения в библиотека, природни 
и културни обекти, спортни мероприятия и др. изяви. 
4.2. Учителите по отделните учебни предмети/началните учители поддържат добра 
комуникация с учителите на групи за ЦОУД, непрекъснат обмен на информация и 
еднакви педагогически изискания. 
4.3. В часовете за консултации учителите по съответните учебни предмети 
подпомагат работата на учителите в група за ЦОУД за повишаване на знанията, 
уменията и компетентностите на учениците в полуинтернатните групи,  
4.4. Учителите по отделните учебни предмети/началните учители съдействат на всеки 
етап от осъществяването на вътрешната проверка и оценката на постиженията на 
учениците. 
4.5. Класните ръководители съдействат за осъществяването на контакт с родителите 
и информирането им за постиженията в учебния процес и поведението на учениците 
в групата за ЦОУД.  
 

5. ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКТОРА 
 
5.1. Разработва и одобрява училищната програма за целодневна организация на 
учебния ден.  
5.2. Проучва и анализира потребностите и интересите на всички ученици от I до VI 
клас чрез: родителски срещи, консултации  и анкети. 
5.3. Във връзка с планирането и провеждането на дейностите от занимания по 
интереси директорът на училището прави проучване на интересите на учениците и 
осигурява необходимата материална база , включително и извън наличната за 
училището . 
5.4. Организира сформиране на групи за ЦОУД – подаване на заявления от 
родителите/настойниците на учениците и завеждането им във входящият дневник. 
5.5. Утвърждава годишните тематични разпределения на учителите на групи в ЦОУД. 
5.6. Изготвя и утвърждава график /седмично разписание на часовете в  групите за 
ЦОУД. 
5.7. Директорът изготвя график за консултациите по време на самоподготовката, 
водена от учителите-специалисти по различните учебни предмети на учениците в 
групата за ЦОУД. 
5.8. Планира и организира заседания на педагогическия съвет на училището за 
обсъждане на училищната програма за целодневна организация на учебния ден, 
дейността на групите за ЦОУД и на постигнатите резултати.  
5.9. Осъществява мониторинг и контрол по отношение на ежедневното водене на 
училищната документация, организацията на работа в часовете и резултатите на 
учениците в групите за ЦОУД. 
5.10. Организира подходящи училищни дейности, напр. Ден на отворените врати, за 
популяризиране на целодневната организация на учебния ден, ефективните 
практики и др.  
5.11. Осигурява условия за обучение за повишаване на квалификацията на учителите 
в групите за ЦОУД /вкл. осигуряване на заместващи учители/. 
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5.12. Спазва изискванията на нормативната уредба на МОН за целодневна 
организация на учебния процес  
5.13. Осигурява подходящи помещения, съобразно броя на групите, седмичното 
разписание и вида на заниманията. 
5.14. Въз основа на изготвените от учителите на групи в ЦОУД заявки, Директорът 
на училището осигурява необходимите учебно-технически средства, пособия, 
материали и методически помагала. 
5.15. Осигурява обедно хранене, медицинско обслужване, охрана и др. необходими 
условия за нормално протичане на дейностите по целодневната организация на 
учебния ден. 
5.16. Осигурява безопасни и здравословни и условия за изпълнение на дейностите по 
целодневна организация. 
 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

Дейностите по целодневната организация на образователния процес се вписват в 
следната училищна документация: 
 Списък-образец 1; 
 Седмично разписание на часовете в училището; 
 Годишния план за дейността на училището; 
 Книгата с протоколи от заседания на Педагогическия съвет; 
 Дневник на група (за ЦОУД);  
 Декларации за лекторски часове. 

 
 
 
 

ДЕСЕТИ РАЗДЕЛ 
МАТЕРИАЛНА БАЗА 

 
ПЛАН  

ЗА РАЗВИТИЕ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА 
                  
    ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 
 
   1. Комисията за опазване и подобряване на училищната база е избрана на 

заседание на педагогически съвет .Състав на комисията: 
    
Председател: Никола Игнатов 
       Членове: Елица Русенова 
                       Костадин Мухчиев 
                       Ваня Кънева 
                       Гергана Комисарова 
                        
              

ОСНОВНИ  ЦЕЛИ: 
1. Поддържане на приветлива, естетична и енергоспестяваща материална база на 

училището. 
2. Опазване на ремонтираната и обновена материална база. 
3. Облагородяване на прилежащите тревни площи, спортни площадки и огради. 
4. Осъществяване на контакти с родителската общност и училищното настоятелство 

с цел  дарения за обогатяване, поддържане и опазване на базата на училището. 
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5. Възпитаване на учениците в духа на високо самосъзнание и чувство за 
принадлежност към общността на СУ ,,Димитър Матевски”. 

                                                
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1. Мотивиране на учениците за опазване на материалната база. 
2. Създаване и функциониране на дежурни комисии от учители и ученици. 
3. Приобщаване на родителите към дейностите, свързани с обогатяване, 

поддържане и опазване на материалната база. 
4. Осигуряване на сигурността и безопасността на учители и ученици 
5.Възстановяване целостта на оградата на училището и боядисването й 

 
 

 
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

№ ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК 

1 Изготвяне на план за работа на комисията. Септември Комисията 

2 
Подготовка и провеждане на час на класа, 
посветен на опазване на училищната база. 

Октомври 
 

Класни 
ръководители 

3 

Да се проведе проучване сред  ученическата 
общност относно въпроса какви подобрения 
още могат да се направят за създаване на 
комфортна и спокойна образователна среда 
(проучване в ЧК от класните ръководители 
чрез анкети и обобщаването им в папка до 
комисията). 

Ноември 
Комисията, 
Класни 
ръководители 

4 
Възстановяване целостта на оградата на 
училището и боядисването и. 

 
Ноември 

Ръководство 
Гл. счетоводител 

5 

Оптимизиране работата на комисията, която 
да отговаря за констатираните нарушения и 
повреди и начини за  отстраняването им. 
Комисията да включва дежурни учители, 
ученици  и зам. директор по 
административната дейност. 

Октомври 
Дежурни учители 
Класни 
ръководители  

6 

Ежедневна проверка състоянието на класните 
стаи, коридори, тоалетни, фоайета, стълби от 
дежурните учители, и избрани от тях дежурни 
ученици по коридори и докладване при 
нарушения на комисията  в тетрадка. 

Октомври-
Юни 

     
Дежурни учители 
на етажи, 
помощен 
персонал, 
работник- 
поддръжка 

7 
Работа по обезопасяването на входните 
врати чрез система на заключване / с чипове 
/и заключване на порталите след 18.00 часа 

Април 
Н.Игнатов 
Св.Ватев 

8 
Всеки класен ръководител да събира снимков 
материал за направените подобрения в 
класната стая и да ги изпраща до комисията.  

Декември- 
Май  

Класни 
ръководители 

9 

Учениците от IХ - XII класове да изготвят 
електронни материали, представящи новата 
визия на училището, които да се използват за 
нуждите на рекламната кампания на 
училището. 

Януари-
Март 

В. Русковска,  
Й. Тортопова 
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10 
Преди ваканциите (зимна, пролетна и лятна) 
да се организира почистване от учениците на 
класните  стаи. 

Декември - 
Юни 

Класни 
ръководители 

11 
Информация за новите придобивки в 
класните стаи да се публикува и в училищния 
сайт. 

Декември - 
Юни 

Комисията,  
М. Петришка 

12 
Ежемесечно изготвяне на протоколи за 
дейността на комисията 

Септември - 
Юни 

Комисията 
 

13  
Обновяване настилката на игрищата в 
училищния двор и обезопасяване 
прилежащите тревни площи 

Октомври-
Юни 

Ръководство 
Гл. счетоводител , 
работник- 
поддръжка 

 
 
 

ДЕЙНОСТИ  

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НОРМАЛЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС ПРЕЗ 
ЗИМАТА 

1.Извършване на основен преглед на училищната сграда за  необходимост от 
подмяна на остъкляване и за неработещи радиатори.   
                Срок: 29.09.2018 г. 
                Отг.: Д.Форшинова-домакин, 
работник по поддръжка 
2.  Зазимяване  на  дърветата  и  храстите  в   училищния   двор. 
                Срок 31.10.2018г. 
                Отг.: раб. Поддръжка                                     
3.Да се направи пълна  профилактика  и  подготовка  на  абонатната станция на 
училището за зимния период. 

Проверка и смяна на маслото на помпите в абонатната стая. 
Подмяна на графитните набивки на помпите. 
Проверка на лагерите и подмяна при необходимост. 

Срок: 16.10.2018 г. 
Отг.: раб. Поддръжка                                     

4.Профилактика на ел. инсталацията с цел нейната пожаробезопасност през зимата. 
                                        Срок: 31.10.2018 г. 
                                                  Отг.: домакин, работник подръжка  
5.Спазване на разпоредбите на Заповед № 31 от 21.09.2018 г. относно ползването 
на отоплителни уреди. 

Срок: постоянен. 
                                          Отг.: Съответните отговорници на 
помещенията 
6.Да се направи профилактика и да се провери наличността и изправността на 
противопожарните съоръжения. Специално внимание да се обърне на опазването от 
измръзване на щранговете във входовете на първите етажи на корпусите. 
                                                                         Срок: : 31.10.2018 г. 
                                        Отг.: домакин, работник 
подръжка 
7.Да се извърши основна проверка на техническото състояние на водопроводната 
мрежа – заземяване на В и К шахти и отстраняване на течовете и повредите. 
                                         Срок: : 31.10.2018  г. 
                                        Отг.: домакин, работник 
подръжка 
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8.Да се проверят осветителната, отоплителната, водопроводната и 
канализационната инсталации. 

Срок: : 31.10.2018  г. 
                                              Отг.: домакин, работник подръжка 
9.Набавяне на необходимите луга, пясък и сол за опесъчаване на пътищата и 
тротоарите, стълбищата и пътеките, с цел привеждането им в състояние на 
безопасност. 

Срок: 16.10.2018 г.                                                       
Отг.: Д. Форшинова-домакин   

10.Навременно пускане на отоплението за  поддръжка  на  необходимата 
температура в класните стаи, не по-ниска от 16 градуса. 
                                               Срок: : 31.10.2018  г. 
                                                            Отг.: ЗДАСД, раб.поддръжка,  
11Да се прегледат, закупят, ремонтират и подготвят за работа средствата за 
почистване  на  снега  на територията на училището /лопати, гребла, кирки  и др./. 
                                         Срок: 31.10.2018 г. 
                                         Отг.: домакин 
12.Да се изготви график за почистване на снега от помощния персонал. Първа 
смяна чисти сутрин при снеговалеж с гребла и лопати и поръсва с пясък,  втора 
смяна чисти заедно с  първа смяна с гребла и лопати и поръсва с пясък  при 
необходимост преди обяд към 11,00ч. и след 14,00часа чисти само втора смяна 
отново с гребла и лопати и поръсва с пясък  при необходимост. Работникът по 
поддръжка помага през целия ден по почистване на снега на чистачите. 
               Срок: 31.10.2018 г. 
                                                                     Отг.: домакин 
13. При обилен снеговалеж, чистачките и работникът по поддръжка да се явяват на 
работа 1 час по-рано за  почистване територията на училището  преди започване на 
първия учебен час. Почистването обхваща и прилежащия тротоар от северната 
страна на училището (между училищната ограда и предпазните заграждения към 
ул.”Съединение”). 
                                                                    Срок:постоянен 
                                              Отг.: домакин, чистачките и  
                                                                       работник  поддръжка 
14 . Проверка наличието  на  изтривалки  за  поддържане  необходимата хигиена в 
учебния корпус.                   
                                        Срок: 31.10.2018 г. 
                                        Отг.: домакин 
15.Периодично допълване на водното парно отопление за неговото  нормално 
функциониране. 
                                         Срок:постоянен 
                                         Отг.: работник  поддръжка    
16. Периодичното  проветряване  на  класните  стаи  за   поддържане необходимата 
влажност по стандарт на БДС-30-60% и затваряне на прозорците, за да не изстиват 
класните стаи. 
                                                                   Срок:постоянен 
                                              Отг.:чистачките,  кл.ръководители, 
преподаватели 
17. Своевременна   подмяна  на   изгорели   осветителни   тела   за осигуряване на 
необходимата осветеност в класните стаи. 
                                                                 Срок:постоянен 
                                                                 Отг.: работник поддръжка 
18. Ежедневно да се следи за нормален хигиенен режим в училище съгласно 
предписанията на РЗИ. 

Срок: постоянен 
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                                                                        Отг.: домакин 
19.Да се проведе инструктаж с целия трудов колектив за работа през зимния сезон.  

Срок: 31.10.2018  г. 
Отг.: ЗДАСД- Игнатов 

20.В часовете на класните ръководители да се проведат беседи  на тема: „Спазване 
правилата за придвижване  по  улицата  и  пътищата  при намалена видимост и 
затруднени зимни условия“ и “МИНУТКА” за безопасни условия на обучение и 
възпитание на учениците през зимния сезон. 
                                            Срок: постоянен 
                                            Отг.: кл.ръководители     
21.При екстремни ситуации /липса на горива, природни бедствия и др./ да се 
прекъсне учебния процес, като възстановяването му е за  сметка  на резерва от 
учебно време и  да се създаде комисия за отстраняване на проблема.  
                                            Отг.: Директор 
 22. След приключване на учебните занятия и в неучебни дни, с цел 
предотвратяване от замръзване на отоплителната  инсталация, циркулярните помпи 
задължително  да се оставят на работен режим. При много студено време 
отоплителната инсталация да се включва на максимален режим на работа.  

Срок: постоянен Отг.: 
работник поддръжка 

23. При аварийни ситуации незабавно да се уведомява директора на училището. 
         Отг.Всички служители 
                                                 Срок: постоянен 
24.Да се осигури осветеностчрез прожектори  на пътеките за вход и изход през 
ранните и късните часове на деня от 5,30ч.до 7,30ч. сутрин и вечер от 18,00часа до 
21,00 часа.  
             Срок: постоянен 

 Отг.: ЗДАСД- Игнатов 
 

ЕДИНАДЕСЕТИ РАЗДЕЛ: 
ИЗПЪЛНЕНЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ 

 

 
ПЛАН – ГРАФИК 

 
на екскурзии, училище сред природата, летни лагери и 
ваканционен отдих на СУ „ Димитър  Матевски ”, гр. 

Пловдив 
за учебната 2018 - 2019 г. 

 
ЕКСКУРЗИИ 

 
Месец Маршрут Клас Ръководители Цели Забеле

жка 
1 2 3 4 5 6 

Октомври 
31.10.2018г. 

гр.Пловдив – 
гр. 
Асеновград – 
гр. Крумово- 
Араповски 
манастир – 

І 
клас 

Мария Бончева, 
Наташа 
Паунова,      
Росица Ситева, 
Румяна 
Николова, 

1.Извеждане на 
учениците от 
градската среда. 
2.Учене сред 
природата. 
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гр. Пловдив 
 

Ивелина 
Станчева, 
Таня Еленкова 

3.Физическо 
закаляване. 
4. Изграждане на 
умения за 
култура на 
поведение и 
социални 
контакти. 
5.Сплотяване на 
колективите. 

Октомври 
31.10.2018г. 

гр. Пловдив –  
гр. 
Пазарджик;  
гр. Пловдив –  
гр. 
Асеновград – 
Бачково. 

ІІ-ри 
клас 

Валентина 
Търева,  
Невена Петрова, 
Елеонора 
Бочукова,  
Боянка 
Неделчева,                                                                           
Мима 
Кръстинска – 
Здравкова;    
                  

1. Извеждане на 
учениците от 
градската среда. 
2. Учене сред 
природата. 
3. Физическо 
закаляване. 
 

 

Октомври 
31.10.2018г. 

гр. Пловдив – 
гр. Казанлък – 
гр. Пловдив 

ІІІ-ти 
клас 

Д. Байкушев 
И. Тодева 
Е. Петкова 
В. Пенева 
В.Гайдаджиева 

1. Запознаване с 
историческите и 
културни 
забележително-
сти на града. 
2.Физическо 
закаляване. 
 

 

Октомври 
31.10.2018г. 

гр. Пловдив – 
гр. 
Копривщица 

ІV-ти 
клас 

Теменужка 
Славова, 
Доля 
Александрова, 
Цветан Райчев, 
Мариана 
Петришка, 
Васка 
Петракова, 
Елена Раевска 

1. Запознаване с 
историческите и 
културни 
забележително-
сти на града. 
2.Физическо 
закаляване. 
 

 

Ноември 
01.11.2018г. 
– 
03.11.2018г. 

Пловдив – 
Гр. Враца – 
Исторически 
музей- 
„Леденика“ – 
„Магурата“ – 
Гр. Видин – 
Крепост „Баба 
Вида“ – 
Белоградчиш
ки 
Скали - 
- Пловдив 

 

V – 
ХІІ 

клас 

Елена Бижева 
 
Стефан 
Мандевски 

 

1. Разширяване 
на знанията за 
географските и 
исторически 
обекти, свър-зани 
със заложения 
уче-бен материал 
в 5-6 клас. 
2. Обогатяване на 
географската и 
историческа 
култура на 
учениците, свър-
зана с миналото 
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на България и 
стимулиране на 
познавателен 
интелектуален 
интерес към 
културното нас-
ледство на стра-
ната. 

Ноември 
17.11.2018г. 

гр.Пловдив – 
гр. Сливен 
– гр. Пловдив; 
гр. Пловдив – 
гр. Пещера –  
пещера 
„Снежанка“; 

ІІІ-ти 
клас 

Василка 
Гайдаджиева 

1. Запознаване с 
историческите и 
културни 
забележително-
сти на града. 
2.Физическо 
закаляване. 

 

Февруари 
05.02.2019г. 

гр. Пловдив – 
гр. София - 
гр. Пловдив 

ІІІ 
клас 

Василка 
Гайдаджиева 

1. Запознаване с 
историческите и 
културни 
забележително-
сти на града. 
2.Физическо 
закаляване. 

 

Март 
23.03.2019г. 

гр. Пловдив – 
гр. София - 
гр. Пловдив 

ІІІ 
клас 

Василка 
Гайдаджиева 

1. Запознаване с 
историческите и 
културни 
забележително-
сти на града. 
2.Физическо 
закаляване. 

 

  Март 
23.03.2019г. 

гр.Пловдив – 
с. Мезек – 
гробница-  
с. 
Александрово 
- гробница - 
гр. Пловдив 

 

V – 
ХІІ 

клас 

Елена Бижева 
 
Стефан 
Мандевски 
 

1. Разширяване 
на знанията за 
географските и 
исторически 
обекти, свър-зани 
със заложения 
уче-бен материал 
в 5-6 клас. 
2. Обогатяване на 
географската и 
историческа 
култура на 
учениците, свър-
зана с миналото 
на България и 
стимулиране на 
познавателен 
интелектуален 
интерес към 
културното нас-
ледство на стра-
ната. 

 

Април 
22.04.2019г. 

гр. Пловдив – І-ви 
клас 

Мария Бончева, 1. Запознаване с 
историческите и 
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 гр. Стара 
Загора 
гр. Пловдив 

Наташа 
Паунова,      
Росица Ситева, 
Румяна 
Николова, 
Ивелина 
Станчева, 
Таня Еленкова 

културни 
забележително-
сти на града. 
2.Физическо 
закаляване. 

Април 
22.04.2019г.  
 

гр. Пловдив – 
гр. Шипка – 
гр. Пловдив; 
гр. Пловдив – 
гр. Брацигово 
– 
гр. Батак - 
гр. Пловдив. 

ІІ-ри 
клас 

Валентина 
Търева,  
Невена Петрова, 
Елеонора 
Бочукова,  
Боянка 
Неделчева,                                                                           
Мима 
Кръстинска – 
Здравкова;    

1. Запознаване с 
историческите и 
културни 
забележително-
сти на града. 
2.Физическо 
закаляване. 

 

Април 
22.04.2019г. 
  
 

гр. Пловдив – 
гр.Панагюри
ще- гр. 
Оборище - 
гр. Пловдив 

ІІІ-ти 
клас 

Д. Байкушев 
И. Тодева 
Е. Петкова 
В. Пенева 
В.Гайдаджиева 

 
 

1. Опознаване на 
исторически 
обекти, свързани 
с исторически 
събития и факти 
от историята на 
България. 
2. Изграждане на 
правилно от-
ношение към 
исторически 
личности. 
3. Изграждане на 
знания за 
културното и 
национално нас-
ледство на на-
шия народ. 

 

Април 
22.04.2019г. 

гр. Пловдив – 
гр. Карлово; 
гр. Пловдив – 
гр. Калофер 

ІV-ти 
клас 

Теменужка 
Славова, 
Доля 
Александрова, 
Цветан Райчев, 
Мариана 
Петришка, 
Васка 
Петракова, 
Елена Раевска                  

1. Опознаване на 
исторически 
обекти, свързани 
с исторически 
събития и факти 
от историята на 
България. 
2. Изграждане на 
правилно от-
ношение към 
исторически 
личности. 
3. Изграждане на 
знания за 
културното и 
национално нас-
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ледство на на-
шия народ. 

Май 
24.05.2019г. 
- 
26.05.2019г. 

Пловдив – 
гр. Созопол –  
исторически 
музей – 
гр. Балчик – 
Дворец – 
Ботаническа 
градина – 
гр. Бургас – 
рез. „Пода“ - 
Пловдив 

V – 
ХІІ 

клас 

Елена Бижева 
 
Стефан 
Мандевски 
 

1. Разширяване 
на знанията за 
географските и 
исторически 
обекти, свър-зани 
със заложения 
уче-бен материал 
в 5-6 клас. 
2. Обогатяване на 
географската и 
историческа 
култура на 
учениците, свър-
зана с миналото 
на България и 
стимулиране на 
познавателен 
интелектуален 
интерес към 
културното нас-
ледство на стра-
ната. 

 

Май 
18.05.2019г. 
- 
19.05.2019г. 

гр. Пловдив – 
гр. Габрово - 
ЕМО Етъра; 
гр. Пловдив – 
Боровец – 
Цари Мали 
Град; 
гр. Пловдив – 
гр. Габрово –  
гр. Велико 
Търново. 
 

ІІІ-ти 
клас 

Д. Байкушев 
В.Гайдаджиева 
 

1. Запознаване с 
историческите и 
културни 
забележително-
сти на града. 
2.Физическо 
закаляване. 
 

 

Май 
31.05.2019г. 

гр. Казанлък – 
с. Скобелево 

ІV-ти 
клас 

Теменужка 
Славова, 
Доля 
Александрова, 
Цветан Райчев, 
Мариана 
Петришка, 
Васка 
Петракова, 
Елена Раевска             
 

1. Опознаване на 
исторически 
обекти, свързани 
с исторически 
събития и факти 
от историята на 
България. 
2. Изграждане на 
правилно 
отношение към 
исторически 
личности. 
3. Изграждане на 
знания за 
културното и 
национално нас-
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ледство на на-
шия народ. 

Юни 
01.06.2019г. 

гр.Пловдив – 
гр. 
Пазарджик - 
гр. Пловдив 

I-ви 
клас 

Мария Бончева, 
Наташа 
Паунова,      
Росица Ситева, 
Румяна 
Николова, 
Ивелина 
Станчева, 
Таня Еленкова 

1. Опознаване на 
исторически 
обекти, свързани 
с исторически 
събития и факти 
от историята на 
България. 
2. Изграждане на 
правилно 
отношение към 
исторически 
личности. 
3. Изграждане на 
знания за 
културното и 
национално 
наследство на 
нашия народ. 

 

Юни 
01.06.2019г. 

гр. Пловдив – 
гр. Казанлък– 
гр. Калофер - 
гр. Пловдив  
 

IІ-ри 
клас 

Валентина 
Търева,  
Невена Петрова, 
Елеонора 
Бочукова,  
Боянка 
Неделчева,                                                                           
Мима 
Кръстинска – 
Здравкова;    

1. Опознаване на 
исторически 
обекти, свързани 
с исторически 
събития и факти 
от историята на 
България. 
2. Изграждане на 
правилно 
отношение към 
исторически 
личности. 
3. Изграждане на 
знания за 
културното и 
национално 
наследство на 
нашия народ. 

 

Юни 
01.06.2019г. 

гр. Пловдив – 
гр. Стара 
Загора 
 

IІІ-ти 
клас 

Д. Байкушев 
И. Тодева 
Е. Петкова 
В. Пенева 
В.Гайдаджиева 

1. Опознаване на 
исторически 
обекти, свързани 
с исторически 
събития и факти 
от историята на 
България. 
2. Изграждане на 
правилно 
отношение към 
исторически 
личности. 
3. Изграждане на 
знания за 
културното и 
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национално 
наследство на 
нашия народ. 

Юни 
01.06.2019г. 
 – 
02.06.2019г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пловдив – 
гр. Созопол –  
исторически 
музей – 
гр. Балчик – 
Дворец – 
Ботаническа 
градина – 
гр. Бургас – 
рез. „Пода“ - 
Пловдив 
 
 

V – 
ХІІ 
клас 

Елена Бижева 
 
Стефан 
Мандевски 

 

1. Разширяване 
на знанията за 
географските и 
исторически 
обекти, свър-зани 
със зало-жения 
учебен материал в 
5-6 клас. 
2. Обогатяване на 
географската и 
историческа 
култура на 
учениците, свър-
зана с миналото 
на България и 
стимулиране на 
познавателен 
интелектуален 
интерес към 
културното нас-
ледство на стра-
ната. 

 

 
 

 
 

„УЧИЛИЩА СРЕД ПРИРОДАТА”, ЛЕТНИ ЛАГЕРИ И ВАКАНЦИОНЕН ОТДИХ 
 

Месец Маршрут Клас Ръководители Цели Забеле
жка 

1 2 3 4 5 6 
Март 
06.03.2019г. 
- 
10.03.2019г. 
Март 
27.03.2019г. 
- 
31.03.2019г. 
Март 
30.03.2019г. 
- 
03.04.2019г. 
Април 
30.04.2019г. 
- 
04.05.2019г. 
Май 
01.05.2019г. 
- 

гр. Пловдив - 
гр. Хисаря; 
гр. Пловдив - 
гр. Чепеларе; 
гр. Пловдив – 
Пампорово; 
гр. Пловдив - 
Еко хотел 
„Здравец“. 

І-ви 
клас 

Мария Бончева, 
Наташа 
Паунова,      
Росица Ситева, 
Румяна 
Николова, 
Ивелина 
Станчева, 
Таня Еленкова 

1. Опознаване на 
исторически 
обекти, свързани 
с исторически 
събития и факти  
от историята на 
България. 
2. Изграждане на 
правилно отно-
шение към исто-
рически лично-
сти. 
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05.05.2019г. 

Март 
06.03.2019г. 
- 
10.03.2019г. 
Март 
27.03.2019г. 
- 
31.03.2019г. 
Март 
30.03.2019г. 
- 
03.04.2019г. 
Април 
30.04.2019г. 
- 
04.05.2019г. 
Май 
01.05.2019г. 
- 
05.05.2019г. 

гр. Пловдив – 
Пампорово; 
гр. Пловдив - 
гр. Чепеларе; 
гр. Пловдив - 
Еко хотел 
„Здравец“. 

ІІ-ри 
клас 

Валентина 
Търева,  
Невена Петрова, 
Елеонора 
Бочукова,  
Боянка 
Неделчева,                                                                           
Мима 
Кръстинска – 
Здравкова; 

1. Извеждане на 
учениците от 
градската среда. 
2. Учене сред 
природата. 
3. Физическо 
закаляване. 
 
 

 

Април 
10.04.2019г. 
- 
14.04.2019г. 
 

гр. Пловдив - 
Боровец. 

ІІІ-ти 
клас 

Д. Байкушев 
И. Тодева 
Е. Петкова 
В. Пенева 
В.Гайдаджиева 

1. Извеждане на 
учениците от 
градската среда. 
2. Учене сред 
природата. 
3. Физическо 
закаляване. 

 

Февруари 
27.02.2019г. 
- 
03.03.2019г. 
Март 
27.03.2019г. 
- 
31.03.2019г. 
Март 
30.03.2019г. 
- 
03.04.2019г. 

 
гр. Пловдив – 
Боровец; 
гр. Пловдив – 
Банско; 
гр. Пловдив – 
Пампорово; 
гр. Пловдив – 
Велико 
търново; 
гр. Пловдив – 

ІV-ти 
клас 

Теменужка 
Славова, 
Доля 
Александрова, 
Цветан Райчев, 
Мариана 
Петришка, 
Васка 
Петракова, 
Елена Раевска 

 

1. Извеждане на 
учениците от 
градската среда. 
2. Учене сред 
природата. 
3. Физическо 
закаляване. 
4. Изграждане на 
умения за кул-
тура на пове-
дение и социал-ни 
контакти. 
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Май 
25.05.2019г. 
- 
29.05.2019г. 

Еко хотел 
„Здравец“. 

 

 

 
 

ПЛАН 
 ЗА РАБОТАТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ  

 
Въведение: 
   Председателите на класове активно участват в организирането и честването на 
национални празници, празници на училището, патронни празници и други важни 
събития свързани със СУ“Димитър Матевски“. Ученическият съвет подпомага 
работата на класните ръководители в подготвянето и представянето на тържествени 
слова и  рецитали, учениците събират пари за цветя и осигуряват апарат за снимки, 
активно участват в украсяване на училището, поднасяне на цветя на паметници на 
бележити личности и символи на страната, както и други дейности, свързани с 
честването на празниците. 
 
1.         Избор на председател на училището и избор на двама \ или повече\ 
заместник-председатели. 

Срок: 30.10.2018г. 
2.         Обсъждане на проблемите на училището, училищния живот и учебния 
процес от ученическия съвет и педагогическия съветник. 

                                       Срок: 30.10.2018г. 
3.         Мото на инициативата през учебната 2018 – 2019г. е: ”Да бъдем толерантни, 
да си помагаме и да бъдем по-добри и по-човечни”.  

Срок: 30.06.2019г. 
4.         Благотворителната инициатива на учениците тече през цялата учебна 
година. 

Срок: 30.06.2019г. 
5.           Ограничаване на агресията между децата, както и намаляване на 
насилието и тормоза в училище – „Не на насилието!“. През цялата година 
представители на УС подготвят и представят  дискусии и презентации по темата за 
ученическата агресия и подпомагат работата на класните ръководители и 
педагогическия съветник. 

Срок: 30.11.2018г. 
Срок: 30.04.2019г. 
Отг. Пед. съветник 

6.         Всеки председател на класа си води дневник, в който отбелязва 
планираните задачи и инициативи от ръководството и ученическия съвет. 
Същевременно отразява извършените дейности, включително и водене на отчет на 
дарените пари, книги и други материални средства от учениците в класа. Други 
задачи и инициативи на класа могат да се добавят. 

Срок: 30.06.2019г. 
7.         Веднъж месечно председателите на класове докладват на педагогическия 
съветник за свършената работа или възникнали своевременно трудности. На всеки 3 
месеца сбирки на ученическия съвет относно обсъждането на нови идеи, 
предложения и инициативи от класовете, представени от техните отговорници.  

Срок: последен четвъртък от месеца. 
8.        Ученическият съвет активно участва в организиране на съвместни 
мероприятия с образователен и възпитателен характер: 
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-  Подпомагане изпълнението на спортния календар. 
                                                                 Срок: 30.06.2019г. 

                                                        Отг. К. Чучев 
- Екологични инициативи: 24.04.2019г. Ден на Земята; 10.05.2019г. „Да почистим 

България за един ден“.                                                                  
Срок: 10.05.2019г. 

                                                   Отг. Кл. ръководители 
- Световен ден на водата:  

Срок: 22.03.2019г. 
                                                   Отг. Кл. ръководители 

- Ден на околната среда:  
Срок: 05.06.2019г. 

                                                   Отг. Кл. ръководители 
-  Художествени изложби. 

                                                              Срок: 30.06.2019г. 
Отг. К. Мухчиев 

                                                               
-  Маратон за нестандартно мислене – конкурс за идеи, училищен проект, решаване на 

конфликти и др. 
                                                               Срок: 20.12.2018г. 

Отг. Ангел Казаков от ХІІ А клас 
-  Училищен празник „ От Коледа до Васильовден”. Запознаване с народните обичаи 

„коледуване и сурвакане“ 
                                                               Срок: 21.12.2018г. 

Отг. Р. Божкова, Н. Янкова 
9.         Активно участие на Ученическия съвет при организиране, популяризиране и 
посещение на: 

-  Изложби, концерти, кина, театри. 
Срок: 30.06.2019г. 

Отг. Кл. ръководители 
- Музеи, библиотеки, исторически забележителности, архитектурни ансамбли. 

Срок: 30.06.2019г. 
Отг. Кл. ръководители 

10.         Учениците активно участват в: 
      -          Откриване на учебната година \15 септември\. 
      -      Ден на народните будители – 1 ноември. Участие в Проекта „Народните 
будители и аз“. 
      -    Годишнина от обесването на Васил Левски- 19 февруари. викторина 
      -       Ден на Освобождението на България от османско иго – 3 март. викторина 
      -          Патронен празник на училището – 16.02. 
      -      Ден на славянската писменост, просвета и култура – 24 май. Участие в 
шествие.  
      -     Международен ден за защита на детето – 1 юни. рисунки и стихотворения на 
учениците в изложба. 
       -      Ден на Ботев и загиналите за освобождението на България – 2  юни. Изготвяне 
на табло. 
       -      Участие в различни културни и просветни срещи и инициативи, 
организирани и провеждащи се в нашето училище.  

 Срок: 30.06.2019г. 
      Отг. Комисия по тържества 

11.          Участие на ученически състави и групи в дейности и инициативи 
организирани от Община Пловдив, както и мероприятия, свързани с бележити дати 
от историята на Пловдив и областта, както и на страната. 

Срок: 30.06.2019г. 
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Отг. Пед. съветник 
12.          Представители на УС посещават срещите на Ученическия Парламент и 
обменят опит с представители на други училища. Същевременно споделят актуални 
проблеми свързани с училищния живот.  

Срок: 30.06.2019г. 
Отг. Пед. Съветник 

13.          Участие на ученици във фолклорни фестивали, пленери и културни 
мероприятия зад граница. Изявите на ансамбъл „Димитър Матевски“. 

Срок: 30.06.2019г. 
Отг. Р. Божкова 

14.          Активно участие на способни и изявени ученици с медиаторски умения в 
лекторски часове и дискусии: 
 
- По превенция на наркотици. 

Срок: 30.11.2018г. 
Отг. Пед. Съветник 

- Предпазване от насилие и избягване на агресията. 
Срок: 30.03.2019г. 

Отг. Пед. Съветник 
15.          Организиране на традиционен коледен базар с благотворителна цел, на 
които учениците показват своите творчески и търговски умения. Активно се 
забавляват, привличат позитивното внимание на родители, учители и много други 
ученици от СУ“Димитър Матевски“. Взаимно се учат и конкурират.  
 

Срок: 30.06.2019г. 
Отг. Пед. Съветник, К. Илиева, К. Мухчиев 

16.          Активно участие на председателите на класове в подготовката и 
организирането на коледно тържество - събиране на средства за благотворителност, 
записване на кандидати за участие в различните конкурси: украса на класна стая, 
най-красива сурвачка.  

Срок: 23.12.2018г. 
Отг. Пед. Съветник, Катя Илиева 

17.          Включване на представители на УС в масови шествия с подкрепата на 
учители от СУ “Димитър Матевски“. Изработване и представяне на различни 
празнични лозунги, табла и други пособия, подходящи за тържествените церемонии 
и събития.  

Срок : 30.06.2019г. 
Отг. Кл. ръководители 

18.          Участие по избор и желание на повече ученици от СУ “Димитър Матевски“ 
в различни клубове по програми, които предлагат неограничени възможности за 
тяхното развитие и творческа изява. УС има възможността да предлага различни 
идеи, които  да са полезни за личностното израстване на самите ученици и обогатяват 
дейността и съдържанието на извънкласната дейност. Същевременно творческите 
изяви на учениците съществено допринасят за отличния имидж на нашето училище, 
както и укрепват самочувствието на изявилите се ученици. 

Срок: 30.06.2019г. 
Отг. Кл. ръководители 

19.         Организиране и представяне на изложби от картини, графики, рисунки, и 
други на обозначените за целта места с помощта и любезното съдействие от страна 
на учителя по изобразително изкуство г-н К. Мухчиев.  

Срок: 30.06.2019г. 
Отг. К. Мухчиев 

20.         Активно участие на представители на УС и ученици от всички класове в 
периодичното почистване на нашето училище и повишаване на личната отговорност 
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на всяко дете да опазва сградата и училищния двор максимално чисти, в приличен, 
лицеприятен вид.  

Срок: 30.05.2019г.  
Отг. Кл. Ръководители 

21.         Ежегодно включване в обществената инициатива „Да почистим България 
за един ден“, осъществяваща се на 12.05.2019 г.  

Отг. Пед. Съветник, Кл. Ръководители 
  Този план подлежи на промяна през цялата учебна година. 

 
 
 

П Л А Н 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА 

ЗА ПОДКРЕПА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИКА 
 

Дейности   Срок   Отговорник Забележка 
Идентифициране 
на ученици, които 
имат 
необходимост от 
обща подкрепа. 

03.09.2018г. 
30.06.2019г.  

С.Мандевски  
Л. Киризиева  
Г.Самунджи 

 

Екипна работа на 
учителите от 
даден клас   

03.09.2018г. 
30.06.2019г. 

Класни 
ръководители, 
учители   
 

при необходимост  
 

Определяне на 
координатор на 
екипа за оказване 
на подкрепа   
 

до 01.10.18г. Директор    

Награждаване на 
ученици   
 

03.09.2018г. 
30.06.2019г. 

Директор, 
заместник 
директори   

при и по 
определен повод 
за поощрение  
 

Дейности на 
училищната 
библиотека, 
свързани с 
четивна 
грамотност  
 

03.09.2018г. 
30.06.2019г. 

Екип за 
личностно 
развитие, учители 
. 

да се направи по 
повод Деня на 
книгата , и 
народните 
будители. 
 

Представяне на 
дейности по 
интереси в 
училището   
 

17.10.18г. Учители  ЦДО   
 

 

Представяне на 
дейностите по 
интереси на 
СтЦРД,  

17.10.18г. Представители на 
центровете 

при проявен 
интерес от страна 
на центровете  
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Кариерно 
ориентиране и 
консултиране в 
класовете от 3 до 
7  
 

01.12.18г., 
01.05.19г. 

С.Мандевски  
А. Младенова 

 

Идентифициране 
на ученици със 
СОП  
 

03.09.2018г. 
30.06.2019г. 

Класни 
ръководител, 
Учители, 
 Л.Киризиева  
Г. Самунджи 

 

Оценка на 
потребности на 
ученици със СОП   
 

03.09.2018г. 
30.06.2019г. 

С.Мандевски  
Л.Киризиева   
Г. Самунджи  
 

не по-късно от 3 
месеца след 
идентифициране 
на нуждата  
 

Логопедична 
терапия, 
рехабилитация и 
консултации  
 

03.09.2018г. 
30.06.2019г. 

Л.Киризиева   
 

 

Психологическа 
подкрепа, 
психосоциална 
рехабилитация и 
консултации  
 

03.09.2018г. 
30.06.2019г. 

С.Мандевски  
 

 

Превантивни 
мерки за 
недопускане 
отпадане от 
училище   
 

03.09.2018г. 
30.06.2019г. 

С.Мандевски  
зам.директор, 
учители,  
 

 

Организиране и 
провеждане 
на“Училище за 
родители“   
 

01.03.2018г. Директор, 
С.Мандевски  
Л.Киризиева   
Г. Самунджи  
 

при желание от 
родителите 

Стимулиране 
участието на деца 
с изявени дарби в 
състезания и 
олимпиади   

03.09.2018г. 
30.06.2019г. 

Учители .  
 

 

Стимулиране 
участието на деца 
и ученици от 
различни 
етнически групи в 
състезания и 
олимпиади  
 

03.09.2018г. 
30.06.2019г. 

Учители .  
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Съвместни 
дейности с 
МКБППМН  
 

03.09.2018г. 
30.06.2019г, по 
график  
 

УКБППМН, 
директор, 
районна 
администрация  
 

 

Обучение на 
педагогически 
специалисти за 
работа в 
мултикултурна 
среда  

по график, 
заложен в план за 
квалификация   
 

Директор, 
председатели на 
МО  
 

 

Интегриране на 
медийната 
грамотност в 
цялостния учебен 
процес  

03.09.2018г. 
30.06.2019г. 

Директор ,В 
Русковска, Й. 
Тортопова. 

 

Прилагане на 
неформалното 
обучение  в 
цялостния учебен 
процес . 

03.09.2018г. 
30.06.2019г. 

Директор, 
С.Мандевски  
Л.Киризиева   
Г. Самунджи  
 

 

 

 
 
По втора задача:  

1. Предлагаме да се подготвят учениците и техните родители  за достъп до 
електронните учебниците чрез индивидуалните акаунти. С тези действия 
се цели намаляване тежестта на ученическите раници и по-голяма 
ефективност на образователния процес и повишаване качеството на 
обучението. 
  

Срок: 19.09.2018 г. 
Отг.:  г-н Ватев и Класни ръководители 

 
По трета задача:  
 
1. Чрез закупуване на шкафчета се подобрява и материално-техническата база 
на СУ „ Д.Матевски“.  
    Предлагаме поетапно да се осигурят шкафчета в     училището за учениците в 
прогимназиален етап до седми клас. 

 
Срок: постоянен 
Отг.: Зам. директори 

Отчитане на дейностите: 
 Дейностите  по плана  на Комисията ще бъдат отчетени на  Педагогически съвет 
и оповестени в сайта на училището.  
 
Публичност: 

Препоръчва се на всеки отговорник след приключване на дейността да 
предостави кратка информация за проведената дейност. 
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Настоящият план на Комисията по приемане на мерки за олекотяване на 
раниците на учениците  е приет с Протокол № 12 от заседание на Педагогическия 
съвет проведено на   11.09.2018 година и е част от Годишния план на Средно училище 
„Димитър Матевски’’ за учебната 2018 – 2019 година. 

 
Изготвил: 
1. Димитър Байкушев – старши учител 
2. Валентина Търева – старши учител 

 

 
ПЛАН 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА 
ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЗИТИВЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН 

КЛИМАТ 
 

Въведение: Средно училище „Димитър Матевски“ осъществява дейности по 
изграждане на позитивен организационен климат включващи: 

- превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и 
преодоляване на проблемното поведение, които са израз на общата воля и 
координираните усилия на всички участници в образователния процес 
реализиран в училището.   

Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и насилието са 
подчинени на обща институционална политика и да включват:   

1. изготвяне и спазване съвместно с учениците на правила за поведението им в 
паралелката или групата;   

2. разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и 
интеркултурното образование в часа на класа, в заниманията по интереси и във 
факултативните часове;   

3. партньорство с родителите;   
4. дейности за развитие на компетентностите на всички членове на 

институционалната общност, включително за запознаване с различните форми на 
насилие и с техники за преодоляването им. 
 
А. Цели: 

1. Утвърждаване на СУ „Димитър Матевски” - Пловдив като водещо иновативно 
училище с регионален и национален авторитет не само относно процеса на обучение, 
но и процеса на възпитание в позитивна психоатмосфера чрез метода на активното 
изслушване /д-р Томас Гордън/.  

2. Поддържане на високо качество и ефективност на процеса на обучение, 
възпитание и социализация в съответствие с изискванията на ДОС и на 
общоевропейските образователни конвенции, неизползващи авторитарни методи 
/обикновено предизвикващи съпротива, бунт, желание за отмъщение/ , напротив, 
иновациони възпитателни практики, заместители на властта и авторитета 
/обсъждане, ученическо съучастие за определяне правилата в стаята , на коридора, в 
двора/. Заменяне на традиционните изрази за властност – с невластови изрази. 

 
3. Усъвършенстване на квалификацията на педагогическите и непедагогическите 

кадри и развитие на личностни и професионални компетентности според 
Националната квалификационна рамка на Република България, както и чрез водещи 
педагогически практики за постигане на тези компетентности /например: 
педагогическата практика на „беззагубния метод”, при който страните в един 
конфликт не полагат усилия за доказване на надмощието си, а обратното – обединяват 
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усилия за решаване на конфликта с минимални загуби или липса на такива и от двете 
страни/.  

 
4. Поддържане на позитивна и устойчива учебна среда с ефективни средства за 

превенция на насилие и отпадане на ученици, за формиране на здравна култура и 
екологично поведение, съобразена с целите на иновативното училище. Овладяване на 
методи и умения, ориентирани към хомогенността на учениците, наличие на много 
повече сходства, отколкото различия. 

 
5. Пълноценно партньорство на училището с родителската общност, с държавни 

институции и неправителствени организации за издигане на качеството на 
образование, позитивната натовареност на училищната атмосфера, както и престижа 
на училището. 

 
 

Б. Задачи: 
 

1. Противодействие на тормоза с полагане на координирани и последователни 
усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна среда в Средно 
училище „Димитър Матевски“.  
2. Поощряване на изяви на учениците в училището.   
3. Налагане на санкции на ученици с необходимост от промяна на поведението в 
училищната общност.  

 
В. Дейности: 

1. Създаване на вътрешна нормативна уредба за изпълнение дейностите, 
свързани с качеството на възпитанието в психопзитивна атосфера.  

Срок: 30 Ноември 2018 г.  
Отг.:  Комисия за психопозитивния климат в 
училището 

2. Актуализация на вътрешните нормативни актове спрямо промените в 
нормативната база на национално ниво. 

Срок: 30 Юни 2019 г.  
Отг.: Комисия за психопозитивния климат в 
училището 
 

3.  Разпределение и изпълнение на заложените стратегически цели в годишен 
план за дейността. Определяне на конкретни срокове, задължения и отговорности 
по реализацията им.  

Срок: 30 Юни 2019 г.  
Отг.: Комисия за психопозитивния климат в 
училището  

4. Приемане на стратегия за противодействие на насилето и тормоза. 
Срок: 30 Септември 2018 г. 
Отг.: С. Мандевски 

5. Подготвяне и работа по проекти, което ще развива качества у учениците да 
работят в малки групи, да се договарят за ангажименти, да разпределят времето 
си, да се организират като формират основните ключови компетентности. 

Срок: 31 Октомври 2018 г.  
Отг.: С. Мандевски 

6. Диагностициране на нивото на агресия в училището по класове от 1-12 клас. 
Срок: 31 Октомври 2018 г.  
Отг.: С. Мандевски 
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7. Осигуряване на специализирана информация на учениците за възможностите 
на висшето образование, подпомагаща професионалното им ориентиране и 
обогатяване на училищната база с цел създаване на комфортна психоатмосфера. 

Срок: 30 Юни 2019 г.   
Отг.: М. Соколова 

8. Засилване на чувството за принадлежност към СУ „ Д. Матевски” – традиции, 
ритуали, отличителни знаци, празници, събития. 

 
Срок: 31 Януари 2019 г.   
Отг.: Н. Янкова 

9. Изграждане на поведенчески стратегии за свободно общуване в житейски 
ситуации, свързани с интересите и потребностите на учениците, в часовете на класа. 
Решаване на казуси от социален, морален и етичен характер, способстващи 
развитие на умения за работа в екип. 

Срок: 30 Юни 2019 г.   
Отг.: С. Мандевски, Класни ръководители 

10. Беседи, разработване на проекти. При необходимост и след преценка – 
провеждане на анкетни проучвания и дискусии в класа  по теми, свързани с 
участието в глобалните процеси, отговорното гражданство, толерантността, 
уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания. 

Срок: 30 Юни 2019 г.   
Отг.: С. Мандевски, Класни ръководители 

11. Обсъждане и приемане на план-програма за превенция на ранното напускане на 
училище и предоставяне на равни възможности за приобщаване на учениците от 
уязвими групи. 

Срок: 30 Юни 2019 г. 
Отг. С. Мандевски 

12. Въвеждане от  Ученическата  комисия за контрол на ученическото 
самоуправление на анкетна карта за оценка от страна на учениците за работата на 
Ученическия парламент. 

Срок: 30 Юни 2019 г. 
Отг. С. Мандевски 

13. Справяне с критични ситуации, превенция на преждевременното отпадане и  
ранното напускане на училище; разпознаване на видовете тормоз, класифициране и 
предприемане на адекватни мерки за борба, съобразно утвърдения Механизъм за 
противодействие на агресията   и работа с деца в риск. 

Срок: 30 Юни 2019 г. 
Отг.: С. Мандевски 

14. Създаване на по-добри условия за установяване на ред, дисциплина и 
отговорност у всеки учител, ученик и служител. Оптимизиране на системата за 
дежурство на ученици и учители. 

Срок: 30 Юни 2019 г. 
Отг.: С. Мандевски 

15. Изработване на план за индивидуално подпомагане на учениците според 
спецификата на здравословния им статус и при деца със СОП.  

Срок: 30 Юни 2019 г. 
Отг.: Самунджи 

16. Засилване на интеграционните връзки със социалните служби, отговарящи за 
училищата,  представители на консултативните кабинети към детските 
педагогически стаи на РПУ, партньорство по програмата „Работа на полицията в 
училище“. 

Срок: 30 Юни 2019 г. 
Отг.: С. Мандевски 

17. Ежегодно организиране на Ден на отворените врати. 
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Срок: 30 Юни 2019 г. 
Отг.: Класни ръководители 

18. Срещи  с известни културни и научни дейци, както и с преуспели възпитаници 
на училището. 

Срок: 30 Юни 2019 г. 
Отг.: Класни ръководители 

 
 
 

Настоящият план е приет с Протокол № 12 от 11.09.2018 година от заседание 
на Педагогическия съвет и е част от Годишния план на Средно училище „Димитър 
Матевски’’ за учебната 2018 – 2019 година. 

 
Изготвили, комисия: 
3. Мима Кръстинска - Здравкова 
4. Теменужка Славова 
5. Диана Ганчева 

 

 
 

ПЛАН  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА 

ЗА УТЪРЖДАВАНЕ НА ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА 
 

  
Състав на комисията  
Председател: Йоанна Големинова 
И членове:     Йорданка Тортопова 
                      Цветан Райчев 

 

Спецификата на съвременното образование днес изисква осигуряване 
подкрепа на личностното развитие на децата и учениците съвместно сдържавните и 
местните органи и структури и социалните институции. 

 
І. ВИЗИЯ  

1. Изграждане на взаимоотношения на партньорство между учителите и 
учениците. 

2. Изграждане на политики за подкрепа за личностно развитие на детето и 
ученика между институциите в системата на училищно образование:  
► Подкрепа за личностно развитие на детето и ученика;   
► Изграждане на позитивен организационен климат;   

3.  Изграждане на умения за работа в екип в паралелката  
► Създаване на условия за проектно учене;  
►Използване на интерактивни методи на обучение с доказан ефект върху 
изграждане умения за работа в екип . 

4. Установяване от учителя на позитивна атмосфера в паралелките  
 ►Планиране и реализация на дейности по:  

 -осигуряване на обучение и възпитание   в здравословна, безопасна и 
сигурна среда;  
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 -зачитане на учениците като активни участници в образователния процес;  
 -получаване на информация относно обучението,  възпитанието, правата 

и задълженията на учениците;  
 -осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на 

учениците;  
- осигуряване на индивидуално консултиране по проблеми, свързани с 

тяхното поведение и взаимоотношенията с връстници, родители и учители. 
/чл.208, ал.1  от ЗПУО/  

- осигуряване на условия за участие в проектни дейности за формиране на 
знания, умения и нагласи за здравословен начин на живот.  

- екологично възпитание чрез проектни дейности, хепънинги, състезания и 
др. /Чл. 171. (1) ЗПУО  

- Права на учениците. 
 -Обсъждане на въпроси, засягащи училищния живот и училищната 

общност, в т.ч. училищния учебен план чрез формите на ученическо 
самоуправление.  

- Подпомагане на учениците за получаване на съдействие от училището и 
от органите на местното самоуправление при изразяване на тяхното мнение по 
въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността . 

- Поощряване с морални и материални награди при показани високи 
постижения в областта на науката, изкуството и спорта.  

 -Участие в ритуализацията на училищния живот чрез предложения и 
дейности, свързани с училищните традиции и изграждане на новата визия на 
училището. 

5. Овладяване на тормоза и агресията в училище 
ДЕЙНОСТИ: 
• Създаване на благоприятна училищна среда за формиране на 
поведение на  толерантност, взаимопомощ и уважение 
• Изграждане на позитивен микроклимат в паралелките чрез изготвяне 
съвместно с учениците на правила за поведение 
• Партньорство с родителите 
• Консултации с  психолог или с педагогическия съветник за успешно 
справяне в конфликтни ситуации 
• Спазване на правилата  и нормите в училище 
• Разглеждане в часа на класа и факултативните часове на теми от 
глобалното, гражданското и интеркултурното образование 

 
III. ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
1. Цели: 

 Създаване на училищно обкръжение, което се характеризира с топлота, 
позитивен интерес и загриженост от страна на възрастните 

 Твърди граници за неприемливото поведение. 
 При накърняване на границите и нарушаване на правилата трябва да се 

прилагат системно последици, които не се враждебни и насилствени. 
 Достатъчна степен на наблюдение и надзор на дейностите на учениците в 

клас и в училище . 
 Политика на общоучилищен подход към дисциплинирането (превенция на 

тормоза). 
 Изграждане на позитивни взаимоотношения ученик-учител; ученик-                  

ученик 
2.   Дейности за постигане на целите: 
 
 КОНКРЕТНИ МЕРОПРИЯТИЯ: 
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1.Да съставим заедно правила: 
- Табло за дисциплината - да се постави на видно място училище. 
- Изработване на правила на класа - всеки клас в класната стая. 
- Участие в ,,дни на розова фланелка,, - не на агресията. 

                                                          Отговорник: класни ръководители 
 
2. Включване на родителите и колегите - педагози в реализацията на Училищния план 
на действие  

       Отговорник: класни ръководители 
3. Провеждане на родителски срещи 
         Отговорник: кл. ръководители и педагогически съветник 
 
4.,,Родители в час,,-Включване активно на родителите ,които желаят да са в помощ 
на учителя 
                  Отговорник: класни ръководители 
5. В дни на отворени врати –провеждане на общи открити уроци, с родители и 
желаещи 
                     Отговорник: класни ръководители, комисия 
6. Поставяне на книга за предложения, мнения и др. 

              Отговорник: комисия 
7. Приобщаване на родителите към работата на преподавателя 
А; Да съдействат, а не да критикуват 
Б; Да формират в себе си и в децата си уважение към професията на учителя 
В; При възникнал проблем да се обръщат за съдействие първо към класен 
ръководител и учител, защото това са хората, които най-много общуват и познават 
децата и техните нужди 
Г; Да не търсят извинения за непристойните  действията на децата си, а да 
контактуват и търсят решение с класен ръководител и педагогически съветник 

                             Отговорник: комисия, учители  
8.Възлагане на отговорности на учениците, извън сферата на санкциите 
                                                                         Отговорник: класни ръководители 
9.В рамките на един час на класния ръководител се беседва на тема позитивно 
поведени и ползите за всеки един участник в учебния процес 

                            Отговорник: класни ръководители, комисия 
10.Привличане на лектор-полицай за изнасяне на беседа относно негативните прояви 
на учащите и последиците от тях 

               Отговорник: обучителна организация , лектор 
Планът има за цел да подготви учителя за възможни ситуации в класната стая, 

които могат да нарушат дисциплината. Ефективният такъв план включва най-често 
три части: правила, последствия и награди. 

Правилата трябва да очертават ясно очакванията към положителното 
ученическо поведение. Техния брой трябва да е относително малък счита се, 6-7 са 
вече много, да са всеобхватни, а не конкретни. Трябва да са адекватни с училищните 
и да засягат само поведението, а не академични проблеми. Добре е да се обсъдят с 
учениците и да се формулират от тях самите, така, че да се обезпечи усещане за 
съпричастност. 

Последствията са свързани с неизпълнението направилата. Връзката трябва 
да е логична и да се разясняват паралелно с правилата. Целта на всяко последствие 
трябва да е да помогне на учениците да развиват самодисциплина. Не трябва да се 
смесват академични неизпълнения. Последствията трябва да са незабавни и да не 
провокират обратна реакция, правейки нарушителя герой в очите на другите. 

Наградата е най важният аспект на дисциплината, потвърждаващ доброто 
ученическо поведение. Тя може да има много форми комплимент, усмивка, специална 



285 

 

 

привилегия, похвала пред другите ученици и родители. Зависи от ученическото 
отношение към наградите, възрастта и нивото на зрелост на учениците. Наградата 
трябва да съответства на поведението, да мотивира и създава положителна 
атмосфера. 
 

Дисциплинарният план трябва да е достояние за учениците, училищните 
администратори и родителите. 
 

 
ПЛАН 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА 
ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

 
Въведение:  
 
А. Цели: 

1. Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците 
във взаимодействие и сътрудничество с родителите им. 

2. Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията между 
всички членове на училищната общност 

( ученици, учители, родители, административен и помощен персонал) в 
съответствие с ЗПУО. 

3. Прилагане модели на поведение, основани на идеите и принципите на 
гражданското образование. 

4. Спазване на единни педагогически изисквания за поведение и успеваемост. 
5. Ефективно използване на система от взаимовръзки и обратна информация за 

поведението и успеваемостта на ученика. 
6. Предприемане на ефикасни действия за преодоляване на проблема с 

безпричинните отсъствия. 
 
Б. Задачи: 

1. Осъществяване на ефективно партньорство между отделните членове на 
училищната общност. 

2. Активизиране ролята на Родителските активи и Училищното настоятелството 
в приобщаването на родителите като партньори и споделяне на 
отговорностите за обучението и възпитанието на децата. 

3. Реализация на общи дейности с други образователни институции-ВУЗ, СУ, 
издателства на педагогическа литература, НПО за обучение през целия живот. 

 
 
В. Дейности: 

1. Провеждане на 3 родителски срещи- в началото на учебната година, за 
отчитане на междинни резултати и в края на 2 срок. 

                                                        Срок: 30.06.2019 г. 
                                                       Отг.: Т. Мерланова 

 
 

2. Провеждане на  консултации с родители по  предварително утвърден график. 
                                                                          Срок: 30.06. 2019 г. 
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                                                           Отг. : кл.ръководители 
 
 
 

3. Организиране и провеждане Седмица на отворените врати. 
                                                       Срок: 22.05.2019 г. 

                                                   Отг.: Е. Петкова 
                                                      кл. ръководители 

4. Взаимодействие между класните ръководители, логопед, ресурсен учител за 
създаване на индивидуални учебни програми за деца със специални  
образователни потребности. 

                                                          Срок: 30.06.2019 г. 
                                                        Отг.: Л. Киризиева 

                                                             Ресурсен учител 
5. Подпомагане дейността на медицинския персонал в училище и провеждане на 

обучение за оказване на първа помощ. 
                                                        Срок: 30.06.2019 г. 

                                                   Отг.: А. Петкова 
                                                             С. Казакова                                                               

6. Външно партньорство с ПУ „Паисий Хилендарски“ за реализиране на 
педагогическата практика на студенти от специалностите НУП, АЕ и Природни 
науки. 

                      Срок: 30.06.2019 г. 
                                                               Отг. : Н. Георгиев                         

7. Спазване на създадения Етичен кодекс. 
                                                              Срок: 30.06.2019 г. 

                                                          Отг.: Т.Тодорова 
8. Публикуване на информационен бюлетин за учебната програма, седмичното 

разписание, събитията и инициативите  в сайта на училището и на специално 
предоставените за целта места- фоайета, коридори, класни стаи . 

                                                             Срок: 30. 06. 2019 г.                                
                                                                                     Отг. : М. Петришка 
                                                                                               Е. Бочукова 
                                                                             организатори на дейности                                 

9. Провеждане на редовни заседания на ученическия съвет.  
                                                    Срок: 30. 06. 2019 г.                                                  

                                                                            Отг. С. Мандевски                                                     
10.Активно включване на родителската общност в доброволчески  инициативи, 

посветени на Патронния празник  на училището. 
                                                      Срок: 22. 05. 2019 г.                                           
                                                      Отг. : кл. ръководители 

11. Организиране на Коледен базар за подкрепа на децата в  неравностойно 
положение от Комплекс за социални услуги ,, Св. Св. Константин и Елена“.                                            

                                                      Срок: 21.12.2018 г.                                           
                                                                     Отг. : кл. ръководители  
 

      12.  Организиране на тренинги за укрепване на колектива.  
                                                                               Срок: 30.06. 2019 г. 

                                                       Отг.: Бижева 
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    13. Участие на педагогическия и непедагогически  персонал в разнообразни 
квалификационни форми на местно и национално ниво, провеждане на вътрешни 
квалификационни семинари, открити уроци, тематични педагогически съвети.     
                                                                                  Срок: 30.06. 2019 г. 
                                                                                   Отг. : Н. Игнатов 
                                                                                            Св. Ватев                               

Изготвили, комисия: 
1. Наташа Паунова 
2. Невена Петрова 
3. Диана Ганчева 

 
ПЛАН 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА 
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО 

 
Въведение: 

 
   Планът за противодействие на училищния тормоз за учебната 2018/2019  година е 
разработен на основание „Механизъм за противодействие на училищния тормоз 
между децата и учениците в училище“, утвърден със заповед РД 09-5906/28.12.2017 
г. на Министъра на образованието и науката и от Координационния съвет, определен 
със заповед на Директора на училището. 
 
   Планът се базира на извършената оценка на проблема с насилието в училище въз 
основа на въпросник в началото на всяка учебна година и се актуализира в началото 
на всяка учебна година в резултат на оценката върху проблема с насилието в 
училище, извършена в края на учебната година. 
 
   Планът за противодействие на училищния тормоз за учебната 2018/2019  година е 
съобразен с нормативните актове, плановете, програмите и стратегиите относно 
безопасността и здравето на учениците. 

 
І. Цели на плана: 
 
   Формиране и утвърждаване на общоучилищна култура на ненасилие и позитивна 
учебна среда в СУ“Димитър Матевски“  чрез изграждане на ценности, правила и 
процедури, предотвратяващи насилието и тормоза в училище. 
 

1. Превенция (Превантивни мерки) за предотвратяване и противодействие на тормоза 
в училище. 

2. Мотивиране на персонала в училище към съпричастност и ангажираност към 
действията по превенция и преодоляване на училищния тормоз и насилие. 

3. Създаване на училищни програми и политики за превенция и преодоляване на 
училищния тормоз и насилие. 
 
 
ІІ. Задачи: 
 
1. Разработване и въвеждане на превантивни мерки за предотвратяване и 
противодействие на тормоза в училище. 
2. Продължаване дейността на Училищния координационен съвет за справяне с 
насилието. 
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Председател: Стефан Мандевски – педагогически съветник 
 
Постоянни членове: 
1. Теодора Мерланова – заместник-директор по УД начален етап 
2. Светослав Ватев - заместник-директор по УД прогимназиален и гимназиален етап 
3. Емилия Петкова – начален учител 
4. Елена Бижева - учител по история и цивилизации 
5. Николина Георгиева – учител по английски език 
6. Радосвета Петкова – учител-ЦДО 
7. Йоана Големинова – учител по български език и литература 
 
   При всеки конкретен случай са ангажирани и се включват съответните 
заинтересовани учители, класни ръководители и родители. 
 
ІІІ. ДЕЙНОСТИ НА РАЗЛИЧНИ НИВА. 
 
А. На ниво клас: 
 
1. Провеждане на групова работа в рамките на часа на класа – дискусии, 
решаване на казуси, ролеви игри, споделяне на опит, с цел осъзнаване и оценка на 
проблема. 

Отг.: кл. ръководители  
Срок: 30.06.2019г. 

2. Изработване и договаряне на общи правила на поведение, договаряне на 
процедура, в случай на нарушаване на правилата. Поставяне на видно място в 
класната стая. 

Отг.: класни ръководители  
Срок: м. Ноември 2018 г. 

 
Б. На ниво училище: 
 
1. Обобщаване на всички предложения за правила на поведение, направени от 
класовете и формулиране на общоучилищни ценности и правила, които да бъдат част 
от училищната политика. Обсъждане на проблема и предлагане на решения от 
ученическия съвет. 

Отг.: педагогическия съветник  
Срок: м. декември 2018 г. 

2. Спазване на единния механизъм, включително и разписаните ясни 
отговорности, за реагиране при всяка проява на тормоз и насилие. 

Отг.: Училищен координационен съвет  
Срок: 30.06.2019г. 

3. Разработване на предложения за промени в Правилника за дейността на 
училището и обсъждането им с училищната общност въз основа на проучванията за 
наличие на тормоз, резултатите от спазването на единния механизъм и новите 
предложения и идеи на училищната общност. 
 

Отг.: Училищен координационен съвет  
Срок: м. юни  2019г. 

4. Прилагане на обучения за развитие на личностните и социалните умения на 
децата по заявка на класен ръководител или при конкретен случай. 
 

Отг.:педагогическия съветник  
Срок: 30.06.2019г. 
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5. Оптимизиране на системата за наблюдение и контрол: 
 
• да се осигурят и монтират повече камери на възлови места по 
възможност. 

Отг. Училищен координационен съвет  
Срок: м. февруари  2019г. 

6. Охранителите в голямото междучасие да извършват оглед около сградата, а 
през това време да се заместват от помощния персонал. 

Отг. Училищен координационен съвет  
Срок: 30.06.2019г. 

7. Засилване на пропусквателния режим. 
 

Отг. Училищен координационен съвет  
Срок: 30.06.2019г. 

8. Подобряване на системата от дежурства с оглед обхващане на евентуалните 
места, където най-често възникват конфликтни ситуации. 
 

Отг.: Училищен координационен съвет  
Срок: м. декември  2018г. 

9. Изработване и разпространение на информационно-образователни материали, 
съобразени с различните възрастови групи и свързани с: 
 
• превенция на тормоза;  
• правата и задълженията на децата. 
 

Отг.: Училищен координационен съвет  
Срок: 30.06.2019г. 

 
В. На ниво родители: 
 
1. Запознаване на родителите с Механизма на противодействие на тормоза в 
училище на тематична родителска среща и обсъждане на начините, по които те могат 
да се ангажират в противодействието на тормоза в училище. 
 

Отг.: класни ръководители  
Срок: м.октомври 2018г. 

2. Привличане на родителите в реализирането на ценни училищни инициативи, 
свързани с превенцията на насилието в училище. 
 

Отг.: класни ръководители 
Срок: 30.06.2019г. 

3. Насочване при необходимост към основни здравни и социални услуги за децата 
и семействата. 
 

Отг.: педагогическия съветник  
Срок: 30.06.2019г. 

 
 
Г. Регистриране на ситуации на тормоз: 
 
1. Всяка ситуация на тормоз трябва да бъде регистрирана и описана във водения 
от училището Дневник за случаите на тормоз от учителя или служителя, който я е 
наблюдавал. Това се налага, за да може да се проследи развитието на случая във 
времето и да се планира подходяща интервенция. Добре е дневникът да съдържа 
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кратко описание на всяка ситуация, кога се е случила, кои са участниците и какви 
мерки са били предприети. Дневникът за описване на ситуациите на тормоз се 
съхранява при психолога или педагогическия съветник (или по изключение, при друг 
член на координационния съвет, определен от директора). 
 

Отг.: учители и класни ръководители  
Срок: 30.06.2019г. 

 
2. Съгласно Закона за закрила на детето, чл. 7 (1) „Лице, на което стане известно, 
че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми дирекция „Социално 
подпомагане“, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на 
вътрешните работи. 
 
ІV. Извършване на дейности по Плана за противодействие на училищния 
тормоз. 
 
№ 
по 
ред 

Дейност Срок Отговорник 

м. Септември 
 Запознаване на педагогическия и 
непедагогическия персонал с формите на 
насилие и с Механизма за противодействие на 
училищния тормоз между децата и учениците 
в училище. 

м. септември 
 

Координационен 
съвет 

 Оценка на нуждите от повишаване на 
педагогическите компетентности, свързани с 
проблемите на тормоза в училище и 
предложения училищната комисия по 
квалификационния план за подходящи форми 
и теми. 

постоянен Ръководство 

 Осигуряване на партньорства с институции и 
организации, ангажирани с проблемите на 
децата –Местна комисия за борба с 
противообществени прояви на малолетни и 
непълнолетни, Отдел „Закрила на детето“ и др. 
Срещи и уточнения на механизмите за 
взаимодействие. 

30 септември Ръководство, 
Координационен 
съвет, 
педагогически 
съветник 

м. Октомври 
 Запознаване на учениците и родителите с 
формите на насилие и с Механизма за 
противодействие на училищния тормоз между 
децата и учениците в училище по ред, 
определен от директора на училището. 

 
 

първата 
седмица на 
м. октомври 

 

Координационен 
съвет, 
педагогически 
съветник, класни 
ръководители 

 Извършване от класните ръководители на 
изследване и оценка на тормоза между 
учениците в училището посредством 
определен инструментариум. 

втората 
седмица на м. 
октомври 

 

Координационен 
съвет, 
педагогически 
съветник, класни 
ръководители 
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 Анализ  и  обобщаване  на  резултатите  от  
изследването  от  координационния съвет. 

края на м. 
октомври 

 

Координационен 
съвет, 
педагогически 
съветник 

 Утвърждаване от директора на училището на 
единни правила за задълженията на всички 
служители, свързани със случаите на тормоз, 
изготвени от координационния съвет. 
Запознаване на служителите с правилата. 

до края на м. 
октомври 

 

Директор, 
Координационен 
съвет 

м. Ноември 

 Запознаване на заинтересованите страни с 
обобщените резултати. 

първата 
седмица на м. 
ноември 

Координационен 
съвет 

 Заседание на Училищния координационен 
съвет – обсъждане на мерки за превенция и 
преодоляване на тормоза и актуализиране на 
плана във връзка с установените и 
анализирани резултати от проучването. 

до края на 
първата 
седмица на м. 
ноември 

 
 

Директор, ПД 
 

Зам.-директори 
по УД, 
Координационен 
съвет 

 Изготвяне на табла и други нагледни 
материали за правила на поведение и 
ценности в класната стая и в училище. 

м. ноември Координационен 
съвет, 
педагогически 
съветник, класни 
ръководители 

 Запознаване на учениците с видовете насилие 
и тормоз и сформиране на групи по випуски с 
участието на ученически съвет, които да 
обсъдят проблема и да отправят предложения. 

м. ноември Координационен 
съвет, 
педагогически 
съветник, класни 
ръководители 

 Провеждане на часове на класа и ученически 
дискусии по теми, свързани с 
противодействието на насилието и тормоза с 
цел изграждане у учениците на нетърпимост 
към явлението и стратегии за справяне. 

постоянен Координационен 
съвет, 
педагогически 
съветник, класни 
ръководители 

м. Декември 

 Обобщаване на всички предложения за 
правила на поведение и ценности в класната 
стая и в училище и тяхното популяризиране. 

м. декември Координационен 
съвет, 
педагогически 
съветник 

 Организиране и провеждане на класови и 
общоучилищни инициативи във връзка с 
превенцията и противодействието на тормоза 
– „Ден без насилие“, „Свят без насилие“, 
Правата на детето и пр. 

постоянен Координационен 
съвет, 
педагогически 
съветник, класни 
ръководители 

м. Януари 

 Актуализиране на Училищния механизъм за 
противодействие на тормоза – при 
необходимост. 

м. януари Координационен 
съвет 

м. Февруари 
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 Провеждане на класови и училищни 
мероприятия и участие в такива на местно и 
национално ниво, във връзка с подготовката 
за мартенските празници –  1 март, 3 март, 
Първа пролет. 

м. февруари Координационен 
съвет, 
педагогически 
съветник, класни 
ръководители 

м. Март – Април 

 Организиране и провеждане на конкурси, 
спортни състезания, творчески изяви под 
надслов например: „С приятелство и 
творчество срещу насилието“,  кръгли маси и 
др. форуми, дискусии с представители на 
училищната общност – родители, ученици, 
педагогически и непедагогически персонал, 
представители на местната общност, медии и 
др. за обсъждане на проблемите и възможните 
решения. 

м. март – 
април 

Ръководство, 
Координационен 
съвет, 
педагогически 
съветник, класни 
ръководители 

м. Май 
 Провеждане на повторна оценка на проблема 
с насилието в училище на базата на 
въпросник. 

м. май Координационен 
съвет, 
педагогически 
съветник, класни 
ръководители 

м. Юни 

 Анализ, обобщение и сравнение на 
резултатите с тези от проучването през м. 
октомври. Основни изводи и формулиране на 
предложения за следващата учебна година. 

м. юни Координационен 
съвет, 
педагогически 
съветник 

 Годишен отчетен доклад на Координационния 
съвет. 

м. юни Координационен 
съвет 

 
V. СЛАБИ МЕСТА И НАБЕЛЯЗАНИ ЦЕЛИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА – 
16.06.2018г. 2 срок. 
 
   Констатираните резултати от проведените анкетите за наличието на тормоз сред 
учениците в СУ“Димитър Матевски“ показват следните слабости: 

 
1. 50% от учениците в СУ“Димитър Матевски“ не търсят съдействие от учителите, 
предпочитат помощ от близки и приятели. 
 
1.1. Това показва, че нямат доверие в преценката на учителите и ефективността на 
предприетите от тях действия. 
1.2. Учениците не желаят да разрешават проблемите си по установения ред, а 
търсят самостоятелно решение, което е неприемливо и често води до саморазправа. 
Търсят съдействие единствено, когато са в безизходица или при липса на достоен 
защитник на своята позиция от член на тяхното семейство или приятелска среда. 
 
2. Тормозът в нашето училище се проявява сравнително често, което е 
недопустимо и опасно, а също така създава предпоставки за възникването и 
развитието на трайни и устойчиви конфликти между самите ученици и между 
техните родители. 
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3. Местата, на които се случва тормоза показват, че въпреки дежурствата в 
нашето училище са налице възможни моменти и подходящи точки това да се случва. 
Необходимо е всички колеги, не само дежурните в конкретен момент да са по-
бдителни и да се отнасят отговорно към такива ситуации. Непедагогическият 
персонал в училище също е отговорен за предотвратяването на различни ситуации на 
тормоз, случили се в тяхно присъствие. 
 
3.1. Необходимо е подобряване на качеството на извършване на самото 
дежурство от учителите. 
 
4. Необходима е сериозна и организирана информативна и мотивационна 
дейност на класните ръководители, насочена към учениците за превенция на тормоза, 
разясняване на отговорностите на всички участници в ситуация на тормоз (не само 
извършителя и обекта на тормоз), както и насърчаване на учениците да търсят 
съдействие от учителите при необходимост (особено дежурните учители). Създаване 
на негативно отношение и нетърпимост към тормоза и насилието между учениците, 
демотивиране на интригантското поведение на някои ученици, създаващо ситуации 
на тормоз и преодоляване на желанието за наблюдаване на ситуации изпълнени с 
тормоз и насилие над други деца. 
 
VІ. Изводи и постигнати резултати от взетите мерки през изминалата 2017-
2018 учебна година за ограничаване ситуациите на тормоз сред учениците. 
 

1. За начален етап: 
 

1.1.  Случаите и сигналите за тормоз в начален етап чувствително са намалели и са 
се ограничили в рамките на 3-4 паралелки. 

1.2.  Запазват се места, на които се случва тормоза между учениците от начален 
етап: класната стая, по коридора, в училищния двор. 
 

2. За прогимназиален и гимназиален етап: 
 

2.1.  Като цяло има намаляване на случаите на тормоз и сигналите за това и 
минимално подобряване на работния психоклимат в училище. Освен това се 
ограничават районите, в които се осъществяват ситуации на тормоз. 

2.2.  Отговорите на учениците от 5-12 клас посочили като места, където се случва 
тормоза допълнително и: в квартала, пред блока, в тоалетните, се запазва, но в 
по-малка степен.  
 

3. УКССН в СУ“Димитър Матевски“ очаква по-широко обсъждане сред колегията по 
проблемите за тормоза сред учениците в училище и очаква иновативни предложения 
и идеи за ограничаване на това нежелано явление в училище. 

 
ПЛАН 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА 
ЗА ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

      
ВЪВЕДЕНИЕ: 

 
   Гражданското образование се отнася до аспекти на образованието на 

училищно ниво, които подготвят учениците да станат активни граждани, 
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гарантирайки, че те притежават необходимите знания, умения и нагласи, за да 
допринесат за развитието и благополучието на обществото, в което 

живеят. Определението обхваща не само процесите на преподаване и учене в 
класната стая, но и натрупания практически опит посредством училищния живот и 
общностните дейности. 

   На училищно ниво в СУ“Димитър Матевски“ могат да се очертаят четири 
основни категории на целите, залегнали в учебната програма по гражданско 
образование: 

 
1) постигане на политическа грамотност; 
2) развиване на критично мислене и аналитични умения; 
3) развитие на нагласи и ценности; 
4) насърчаване на активното участие в училище и/или в общността. 
 
I. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ. 
 
 
1. Цялостна учебна извънкласна и извънучилищна дейност. 

Срок: 30.06.2019г. 
отг.: кл. ръководители 

2. Спазване на училищния правилник. 
Срок: 30.06.2019г. 

отг.: кл. ръководители 
3. Спазване на правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд в училището. 
Срок: 30.06.2019г. 

отг.: Н. Игнатов 
4. Провеждане на дискусии в часа на класа свързани с институционалното 

гражданско образование с участието и на учениците със следните акценти: 
 здравно образование; 
 превенция на зависимостите /наркомании, алкохол, тютюнопушене/; 
 сексуално образование и превенция на СПИН; 
 умения за решаване на конфликти и водене на спорове; 
 икономическа култура; 
 образование и възпитание за околната среда и опазването и; 
 физическа култура и спорт; 
 превенция и противодействие срещу настъплението на секти и нови 

религиозни движения; 
 противодействие срещу проявите на насилие и агресивност; 
 безопасност на движението; 
 действия при природни бедствия, аварии, катастрофи и пожар. 

Срок: 30.06.2019г. 
отг.: кл. ръководители 

5. Да се честват всички национални и училищни празници. 
Срок: 30.06.2019г. 

отг.: кл. ръководители, комисия по празниците 
6. Да се спазват задължителните символи на българското училище - национално 

знаме, държавен химн, училищно знаме. 
Срок: 30.06.2019г. 

отг.: кл. ръководители 
7. Да се създаде система на сътрудничество с основните социални фактори - 

семейства, културни институции, сдружения, фондации, производствени 
предприятия, научни звена, други институции и организации, имащи отношение към 
възпитанието на младите хора. 
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Срок: 30.06.2019г. 
отг.: Директор 

8. Да се проведат образователно възпитателни екскурзии за подкрепа 
институционалното гражданско образование. 

Срок: по годишен план  
отг.: кл. ръководители 

9. Да се организира зелено училище с учениците от начален етап. 
Срок: по годишен план  
отг.: кл. ръководители 

10. Да се озелени интериорът на училището и училищните дворни площи. 
Срок: 30.06.2019г.  

отг.: кл. ръководители 
11. Да се използват представените от РЗИ бази, музеи, филми и лектори. 

Срок: 30.06.2019г. 
отг.: Заместник-директори по УД 

12. Да се изготвят училищни изложби. 
Срок: 30.06.2019г. 

отг.: кл. ръководители, учители по предмети 
13. Да се открие изложба на ученически рисунки във фоайето на първи етаж. 

Срок: м. януари  
отг.: Костадин Мухчиев 

14. Да се участва в регионални и национални конкурси. 
Срок: 30.06.2019г.  

отг.: Стефан Мандевски 
 

 
 

ПЛАН 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА 

ЗА ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Въведение:  
Здравното образование е насочено към развитие на умения за създаване или 
поддържане на здравословен стил и условия за живот, и за доброволното 
адаптиране към поведение благоприятстващо здравето. 

 
А. Цели: 

6. Опазване здравето и животът на учениците в СУ „Димитър Матевски“ 
7. Повишаване на здравната култура  и постигане на здравословен стил на 

живот на учениците и техните родители 
8. Провеждане на обучения за прилагане от учениците на утвърждаващи 

здравето модели. 
9. Превенция на зависимостите. 

 
Б. Задачи: 

1. Извеждане на здравни аспекти при преподаване на учебния материал по 
всички учебни предмети. 

2. Обучителен цикъл: „Личност , здраве и сексуалност”. Дебати по избрани от 
учениците теми от 10 и 11 клас 

3. Отбелязване на тематични събития и важни дати, свързани със здравното 
образование. 
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В. Дейности: 
 

1. Провеждане на здравни беседи и дискусии в ЧК, по теми съобразени с 
възрастта на учениците и отбелязани в плана на класния ръководител. 

Срок: IX 2018,VI 2019г                                                                   
Отг. Класни р-ли 

2. Лекции, беседи и ролеви игри на тема „ Ползата и вредата от електронните 
информационни средства”  и « Здравословно и балансирано хранене»   

     Срок: м. XI 2018 - I. 2019г                                                                       
Отг. Възпитатели ПИГ 
Класни  р-ли 

3. Лекции, видеофилми и интерактивни мероприятия на тема „Хигиена на малкия 
ученик” 

   Срок: м. XI - XII. 2018г. 
            Отг:мед. лице и кл. р-ли 

4. Дебати и изработване на презентации на тема: „ Вредата от уредите с 
електромагнитно излъчване и тяхото разумно използване” 

              Срок: м. XI. 2018г 
                                                                  Отг. Учителите по физика 

5. Обучителен цикъл: „Личност , здраве и сексуалност” Дебати по избрани от 
учениците теми от 10 и 11 клас 

                                                    Срок: м.II. 2019г. 
    Отг:  Кл. р-ли,  биолог 

           Медецинско лице 
 

6. Изработване на плакати и фотоизложба посветени на 1.XII. Международен 
ден за    борба със СПИН                                                                               

Срок:30 XI 2018г. 
   Отг. IX кл. и кл. р-л 

7. Изработване на плакати и фотоизложба посветени на 1.XII. Международен 
ден за    борба със СПИН                                                                               

Срок:30 XI 2018г. 
   Отг. IX кл. и кл. р-л 

8. Ден без тютюнев дим – Плакати, карикатури,викторина - подготвени от 
учениците от 8 и 10 клас 

                                                               Срок: м. 31.05. 2019г. 
Отг. Учениците и кл. р-ли 

9. Обучителен цикъл: „Рисково поведение”. Съвместна работа с РЗИ Пловдив за 
отбелязване Международния ден за борба с наркоманията. 

  Срок:  26.VI. 2019г. 
         Отг. Кл. Р-ли на 9 и 10 кл. 

10. Активно участие във всички спортни празници на училището.  
                                                        Срок: V.19 – VI.19 

Отг. Учители по ФВС и кл. р-ли    
                                                                                                          Отг. Ватев 
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ПЛАН 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА 

ЗА ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Председател: Галина Златева 
Членове:  Васка Петракова, Биляна Петрова 

 
Въведение: 
 
 Екологичното образование е насочено към формиране на екологична култура, 
екологично съзнание и екологично поведение в тяхната взаимна връзка с оглед 
познаване на екологичните закони, защита, подобряване, управление и разумно 
използване на природните ресурси. 

 
 

1. Цели:  

 

 Превенция на зависимостите. 
 Емоционално ангажиране на децата с проблемите на екологията 
 Изграждане на екологична култура и природозащитно поведение у младите 

хора. 
 Формиране на лично отношение у учениците към природата и нейното 

съхраняване за бъдещите поколения. 
 

 
    2. Целеви групи: учениците от начален, прогимназиален и гимназиален етап. 
 
 
    3. Дейности с постоянен характер за начален, прогимназиален и 
гимназиален етап: 

 Извеждане на екологични аспекти при преподаване на учебния материал по 
всички учебни предмети 

Срок: IX 2018,VI 2019г. 
                                        Отг. Преподавателите 

 Обогатяване и поддържане в отличен вид на стайните растения в училището и 
зелените площи около него. 

                                                                                      Срок: X.2018- VI 2019г. 
                                                         Отг.: Класни р-ли и учениците,  

                                                                        Васка Петракова                                               
 

 
4. Дейности с периодичен характер, извършвани съвместно с медицинския 
персонал в училището: 
 
1-4 клас: Лекции, видеофилми и интерактивни мероприятия. Организиране и 
провеждане изложба на предмети, изработени от рециклирани материали. 
 
                                                                                  Срок: м. XI.2018 - XII. 2019г. 
                                   Отг: Медицинско лице                                                                                      
                                                                                  Класни р-ли, Биляна Петрова 
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5-12 клас: Състезание на тема: „ Глобални екологични проблеми. Основни 
замърсители на околната среда“                                                                                    

Срок: IV. 2019г 
                                                                                                Отг. Галина Златева 

5. Тематични дейности: отбелязване на събития, важни дати и годишнини 
 

 Отбелязване  Деня на Земята с рисунки, фотоизложби и проекти от учениците 
1-12 клас 

                                                                                                 Срок: 22. 04. 2019г. 
                                                                       Отг. Учител по география, 

                                                                               Класни р-ли 
 Опазвам природата чиста – Плакати, викторина - подготвени от учениците от 

1 - 4 клас 
                                Срок: м. 31.05. 2019г. 

Отг. Учениците и кл. р-ли 
 Организиране на конкурс за фотоизложба и плакати,  посветени на  Семицата 

на гората, подготвени от учениците 5 – 10 клас. 
                                                   Отг. Учителите по биология и география 

Срок: м. III- IV.2019г. 
 
6. Дейности с учители и  родители на ученици от 1-4 и 5-7 клас                               

                                                                                                                                                 
 Конкурс за най добре озеленена стая. 

                                                                                    Срок: 30. IV. 2019г. 
                                                                           Отг. Г.Златева, В.Петракова 

 Акция за събиране на хартия за рециклиране 
                                                                                     Срок: м. V. 2019г. 
                                                                                     Oтг. Класни р-ли 
7. Дейности на открито :  

  
 Участие в озеленителни дейности  за подобряване на училищните площи. 

Срок: м. IV 2019г. 
                                                                        Отг. Г.Златева, Д.Форшинова 

 Провеждане на есенно и пролетно почистване на  училищния двор. 
Отг. училищното ръководство и класните ръководители 

Срок: X. 2018г. и м. IV. 2019г. 
 Посещение на изложби в панаирното градче  „Златна есен” и „ Цветна пролет” 

Отг. Класни р-ли 
Срок: м.XI. 2018г. или м. IV.2019г. 

 Посещение с учениците от начален и среден курс на Природонаучния музей. 
                                               Отг. началните учители и учителите по биология 

                                                                                                   Срок: м. V. 2019г. 
 Участие е Националната кампания „Да изчистим България за един ден” 

                                                                                                     Срок 2019 април 
                                                                                                          Отг. С.Ватев 
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ПЛАН 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА 

ЗА ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Състав на Комисията  
Председател: Валентина Търева 
Членове: 

1. Бойка Александрова 
2. Мариана Янкова 

 
Въведение: 
     Интеркултурността е един сравнително нов феномен. Той е политически, правен, 
етически, религиозен и педагогически проблем, който се основава на принципите на 
свободата, толерантността и любовта. Изисква се изграждане на определен модел на 
мислене и поведение в бъдещото дейно поколение. Необходима е системна работа за 
формиране у учениците на съвкупност от знания, умения и компетентности в духа на 
познаването и разбирането на миналото и собствената идентичност от една страна / 
личностна, културна, социална/, но и  познаване и приемане и историята и културата 
на другите, отхвърлянето на конфронтацията с другите култури и създаване на 
нагласи за взаимно приемане и коопериране. 
      Интеркултурното образование ще се осъществява в процеса на придобиването на 
всички видове училищна подготовка:в часа на класа, включително и чрез 
ученическото самоуправление; в заниманията по интереси , в рамките на дейностите 
по обща подкрепа за личностно развитие, при обучение по учебни предмети или 
модули, чрез интердисциплинарни програми, проекти или дейности по избор на 
учителя, клубни занимания, при които се практикуват граждански и социални 
умения. 
 
Основна цел: 
 

 Изграждане и поддържане на позитивен психологически климат и 
възможности за избори, свързани с между културната толерантност, взаимното 
разбиране, зачитане и уважение. 
 Утвърждаване устойчива, включваща, демократична и здравословна среда, 
свободна от различните форми на агресия и дискриминация. 
 Насърчаване инициативност, отговорност, солидарност, социална 
чувствителност и критичност у всички участници в образователната система. 

 
     Основни задачи: 
 

1. Подпомагане  на учениците в процеса на усвояване на социални умения: за 
изслушване; за комуникиране; за работа в група; за емпатия. 

2. Училището успешно да подготви младите хора да могат в бъдеще, в 
извънучилищна среда, в самия живот чрез притежаваните знания и умения  
за работа и живот в мултикултурна среда и да решават градивно появилите се 
конфликти. 

3. Подтикване на младежите да изразяват обосновано гражданската си позиция, 
да взимат  самостоятелни решения относно своето развитие, да проявяват 
инициативност  и способност да планират и обосновават действията си и да 
носят отговорност за тях. 

 
Дейности: 
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По първа задача: 

1. Есенен празник за учениците от начален курс  
Срок: 30.10.2018 год. 
Отг.: Т. Цветанова, учители ЦДО 

2. Отбелязване Деня на християнското семейство с изложба и запознаване с 
празника 

Срок: 21.11.2018 год. 
Отг.: В. Петракова 

3. Коледни тържества на учениците  
Срок: 20.12.2018 год. 
Отг.: кл. ръководители 

4. Конкурс за най-добре украсена класна стая – начален курс 
Срок: 14.12. 2018 год. 
Отг.: Ст. Мандевски 

5. Конкурс за най-красива суровачка в начален курс 
Срок: 14.12.2018 год.      Отг.: К. 
Мухчиев 

6. Участие на учениците от начален, прогимназиален и гимназиален етап в 
„Коледен базар”    
      Срок: 21.12.2018 год.   
      Отг.: Зам. Директори 

7. Организиране и провеждане на Празник на буквите с първокласниците под 
мотото „Всички букви зная, мога да чета!” 

Срок: 22.03.2019 година 
Отг.: Н. Паунова 

8. Представяне на презентации в трети клас в часа на класа, свързани с 
християнството и традиционните български ценности и обичаи по повод на 
големи религиозни празници 

Срок: 25.04.2019 год. 
Отг.: В. Петракова 

9. Организиране и провеждане на Ден на изкуствата и спорта на училищно и 
извънучилищно  ниво за активизиране и изграждане на позитивна и 
приобщаваща среда в училище 

 
Срок: 31.10. 2018 год. 
Отг.: Ел. Русенова 

10. Живот и дело на Васил Левски – Апостол на свободата 
Срок: 19.02.2019 год. 
Отг.: Т. Кордева, учители ЦДО 

11. Участие в пролетен „Базар на занаятите” във фоайето на първи етаж 
 

Срок: 22.03.2019 год. 
Отг.: В. Кънева, Св. Русинова 

12. Тържествено отбелязване на Патронен празник – живот и дело на Димитър 
Матевски 

Срок: 22.05.2019 год. 
Отг.: Предс. Комисия по тържества г-жа 
Ив. Тодева 

13. Участие в училищен концерт по повод рождения ден на ансамбъл „Матевски” 
Срок: 22.05. 2019 год. 
Отг.: Р. Божкова, Д. Диков 
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По втора задача: 
 

1. Разглеждане Правата на детето 
Срок: 30.10. 2018 год. 

       Отг.:Е.Бочукова, кл.рък. 
2. Изработване на табла във връзка с Международния ден на толерантността 

Срок: 16.11.2018 год. 
Отг.: Н. Станчева и учители ЦДО 

 
3. Беседа и дискусия с учениците от Гимназиален етап, във връзка с 

Международния ден срещу насилието над жени – във видео залата 
Срок: 23.11.2018 год. 
Отг.: Ст. Мандевски 

 
4. Беседа с ученици от Прогимназиален етап за Правата на човека – във 

видеозалата 
Срок: 07.12.2018 год. 
Отг.: Ст. Мандевски 

5. В часовете по история и цивилизация, география и икономика, английски и 
руски език, учениците да се запознават с бита и културата на различните 
етноси. 

  Срок: 14.06.2019 год. 
        Отг: Т. Тодорова, Б. Александр.  
       Ел. Бижева, Ж. Демирева 
 
По трета задача: 
 

1. Отбелязване Деня на будителите в часа на класните ръководители чрез 
презентации, беседи или лекции 

Срок: 30.10.2018 год. 
Отг.: В. Пенева 

 
2. Беседа на родовата история – велики личности на България – горен курс 

Срок: 12.12.2018 година 
Отг.: Т. Тодорова, Ж. Демирева 

 
3. Ден на розовата фланелка – против насилието – външен форум 

Срок: 28.02.2019 год. 
Отг.: М. Янкова и учители ЦДО 

4. Ден на спонтанните актове на добрина по повод Световния ден на доброто 
Срок: 15.02.2018 год. 
Отг.: Б. Петрова и учители ЦДО 

5. Състезание по Математика, БЕЛ, ИИ и АЕ   на СБНУ 
Срок: 03.05.2019 г. 
Отг.: класни ръководители, В. Пенева, Б. 
Александрова 

6. Отбелязване Деня на Европа – изготвяне на табла и проекти и разучаване 
Химна на Европа 

Срок: 09.05.2019 год. 
Отг.: Н. Георгиева, Н. Бинчарова 

7. Стимулиране участието на ученици от различни етнически групи в 
състезания и олимпиади 

Срок: 14.06.2019 г. 
Отг.: Г. Самунджи 
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8. Обучение на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда 
Срок: 14.06.2019 г. 
Отг.: Г. Самунджи 
 
 

Отчитане на дейностите: 
 
 Дейностите  по плана  на Комисията ще бъдат отчетени на Годишния 
Педагогически съвет и оповестени в сайта на училището.  
 
Публичност: 

Препоръчва се на всеки отговорник след приключване на мероприятието да 
приложи за Летописната книга снимков материал и кратка информация за 
проведената дейност. 

 
Настоящият план на Комисията по интеркултурно образование е приет с 

Протокол № 12 от заседание на Педагогическия съвет проведено на   11.09.2018 
година и е част от Годишния план на Средно училище „Димитър Матевски’’ за 
учебната 2018 – 2019 година. 

 
ПЛАН 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА 
ЗА ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ 

 
І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ: 
Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет на  
СУ „Димитър Матевски“ Протокол № ............................. 
 
ІІ. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА: 
 Председател: 
1. Тодорка Тодорова - Старши учител по История и цивилизация/и и География 

и икономика 
 Членове: 
2. Елена Бижева – Старши учител по История и цивилизация/и и География и 

икономика 
3. Магдалена Соколова - Старши учител по География и икономика 
 
III. ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

1. Организиране на тържества, празници и чествания, свързани с живота на 
училището и важни събития от националната ни история; 

2. Подпомагане участието на колектива и учениците в общоградски тържества; 
З. Развитие на извънкласната дейност в училище. 
4. Провеждане на беседи и дейности на отделните класове в часа на класа, по 

теми посочени в програмата 
5. Включване на ученици в мероприятия на община Пловдив и кметство Тракия 

във връзка с „Пловдив – културна столица” 
 
ІV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ: 
 

2. ЧЕСТВАНЕ НА ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ 
ТЪРЖЕСТВА 
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1.4.  Отбелязване на деня на народните будители. Участие в 
училищни и общоградски мероприятия; 

срок: 01.11.2018  
Отг.:кл. ръководители и учителите по предмети 

1.2. Почит към делото на В. Левски. – дейности по план на класните 
ръководители. 

      срок: м. февруари 
2019г  

Отг.:кл. ръководители 
1.3. Почит към делото на В. Левски. – среща с Евдокия Емануилова  -  беседа за 

съвместната дейност на В. Левски и Д. Матевски; Връзките на Д. Матевски с видни 
пловдивски общественици и културни дейци. 

срок: м. февруари 2019 г  
Отг.:кл. ръководители и учителите по предмети 

1.4. Честване на Националния празник  - денят на 
освобождение от османска власт 

срок 01,02. 03. 2019 г. 
       Отг. Класните ръководители  
       и учителите по предмети. 

1.5. Честване на Патронния празник на училището- 11.05.2019 година – 
творчески  работилници на отворени врати. 

срок: м. май 2019 година. 
Отг. Класните ръководители и учителите по 

предмети. 
 

1.6. 24-ти май - най-българският ден. Молебен за здраве в училището и 
възстановка на първото честване на празника в Пловдив; Участие в 
общоградско тържество. 

                                                         срок: 24.05.2019 г.  
Отговорници: всички 

 
2. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖБИ. 
 
2.1. Изложба за Първото пловдивско изложение от учениците в Гимназиално 

степен 
      срок м. Декември 2018 г.  

        Отг. Класните ръководители  
        и учителите по предмети. 

2.2. Изложба за бележити българи и пловдивски дейци от учениците от VІ и ХІ 
клас 

срок м. април 2019 г.  
         Отг. Класните ръководители  
         и учителите по предмети. 

 
3. ЕКСКУРЗИ, КОНКУРСИ И СЪСТЕЗАНИЯ 
 
3.1. Екскурзиите, с цел опознаване на известни природни и исторически 

обекти, се провеждат по класове, съгласно График за провеждане на излети, 
походи и екскурзии с учениците през учебната 2018/2019 година.  

Срок: съгласно заповед  
Отг.: Всички учители 

3.2.Конкурсите и състезанията се обявяват текущо от МОН, РУО и други 
национални институции и организации. 

Срок: постоянен 
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Отг.: всички учители 
 

4. ПОСЕЩЕНИЯ НА ТЕАТРАЛНИ ПОСТАНОВКИ, КОНЦЕРТИ, КИНО И ДРУГИ 
КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ. 

В помощ на образователно-възпитателната работа и за развитие на патриотично 
чувство у учениците могат да бъдат организирани различни извънучилищни 
мероприятия при спазване на установените изисквания, правила и норми на 
поведение. 

Срок: постоянен 
Отг.: всички класни ръководители 

 

 
ПЛАН 

ЗА ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
 

Основната възпитателната работа в СУ “Димитър Матевски“ – град Пловдив 
ще се осъществява най-вече на база работата на класния ръководител в часа на 
класа. Възрастовите особености на учениците изискват все още тясна връзка с него, 
което определя и доминиращата роля на учителя. 

 
Възпитателната работа в СУ“Димитър Матевски“ е комплекс и компилация от 

множество дейности свързани с учебната дейност и подготовката на децата и 
подрастващите за бъдещото им пълноценно вписване в българското общество. 
Дейностите са разпределени в ХІІ модула: 

 
І. Гражданско образование. 

 
Акцентите на дейностите, визиращи Гражданското образование в І - XII клас 

се реализират чрез: 
- часа на класа и работата на класните ръководители; 
- часовете по ИУЧ и ФУЧ, както СИП и ЗИП; 
- дейността на педагогическия съветник; 
- работата на Ученическия Парламент; 
- извънкласните и извънучилищните форми на работа; 
- разработване на отделни  части на уроци със  специфичен фокус; 
- въвеждане на здравни аспекти при преподаване на учебния материал по всички 
дисциплини; 
- поставяне на здравни акценти при урочната и извънурочната работа по различни 
учебни предмети; 
- казуси, ситуационни игри, създаване на база  данни 
(библиотечен или видео фонд); 
- клубове по интереси; 
- различни презентации (лектории, открити приемни и др.); 
- използване на видео филми и организиране на дискусии по тях; 
- посещение на нестопански организации по определени теми; 
- кампании за  определени дни,  в които се обхващат всички ученици; 
- правителствени и неправителствени организации - партньори. 

Отг.: Класни ръководители;  
педагогически съветник;  

учители-ЦДО 
Срок: 30.06.2019г. 

IІ. Здравно образование: 
1 .Открити приемни и теми за часа на класа: 
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 Здраве и природосъобразен начин на живот 
 Здраве и рационално хранене 
 Билки и билколечение 
 Философия на здравето 
 Сексуално здраве и рисково сексуално поведение 
 Наркотици и наркомании 
 Алкохолизъм и тютюнопушене 
 Физическо развитие и дееспособност 
 Лична хигиена 
 Предпазване от употреба на психоактивни вещества 
 Безопастност 
 Формиране на социални умения 

Отг.: Класни ръководители;  
педагогически съветник;  

учители-ЦДО 
Срок: 30.06.2019г. 

2. Беседи в часа на класа. 
Отг.: Класни ръководители;  

педагогически съветник;  
учители-ЦДО 

Срок: 30.06.2019г. 
3. Дискусии, разговори, кръгли маси. 

Отг.: Класни ръководители;  
педагогически съветник;  

учители-ЦДО 
Срок: 30.06.2019г. 

 
IIІ. Правна култура: 

1. Открити приемни и теми за часа на класа: 
 Правата на детето 
 Хартата за човешките права 
 Детската престъпност 
 Престъпление и наказание 
 Децата на улицата (бягства, детска проституция, агресия и насилие) 
 Хазарт и хазартни игри 

Отг.: Класни ръководители;  
педагогически съветник;  

учители-ЦДО 
Срок: 30.06.2019г. 

IV. Религия и секти: 
3. Открити приемни и теми за Часа на класа: 
 Религия и нравственост 
 Религия и религиозни общности в България 
 Внимание: СЕКТИ 
 Празници и обредност в християнството 
 Църкви и манастири в България 
 Религия и суеверие 
 Религиите и сексуалното поведение 

Отг.: Класни ръководители;  
педагогически съветник;  

учители-ЦДО 
Срок: 30.06.2019г. 
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V. Професионално ориентиране: 
1. Открити приемни и теми за Часа на класа: 
 Моята бъдеща професия 
 Професия и професионален избор 
 Коя професия ми подхожда? 
 Обучението във ВУЗ - подготовка за конкретна професия 

Отг.: Класни ръководители;  
педагогически съветник;  

учители-ЦДО 
Срок: 30.06.2019г. 

4. Срещи със специалисти от конкретни професии 
Отг.: Класни ръководители;  

педагогически съветник;  
учители-ЦДО 

Срок: 30.06.2019г. 
VІ. Култура на общуването: 

3. Създаване на комуникационни умения в часовете по Гражданско образование, 
часовете на класа и хуманитарните дисциплини. 

Отг.: Класни ръководители;  
педагогически съветник;  

учители-ЦДО 
Срок: 30.06.2019г. 

4. Тренинги с членовете на Ученическия Парламент: 
 Умение за решаване на конфликти и водене на спорове 
 Умение за общуване и консултиране 
 Взаимоотношения "лидер - група" 
 Хартата за правата на детето 
 Закон за защита на децата 
 Харта за човешките права 

Отг.: Класни ръководители;  
педагогически съветник;  

учители-ЦДО 
Срок: 30.06.2019г. 

6. Формиране на умения за противодействие на проявите на агресия и насилие. 
Отг.: Класни ръководители;  

педагогически съветник;  
учители-ЦДО 

Срок: 30.06.2019г. 
7. Формиране на демократични ценности и култура на поведение в съвременното 

общество, етикет. 
Отг.: Класни ръководители;  

педагогически съветник;  
учители-ЦДО 

Срок: 30.06.2019г. 
8. Осъществяване на диалог с младежките организации за решаването на актуални 

проблеми на учениците. 
Отг.: Класни ръководители;  

педагогически съветник;  
учители-ЦДО 

Срок: 30.06.2019г. 
VIІ. Екология, спорт и туризъм: 

1. Организация на походи и спортни състезания по футбол, волейбол, 
баскетбол, лека атлетика, тенис и др. 
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Отг.: Класни ръководители; 
учители по ФВС;  

педагогически съветник;  
учители-ЦДО 

Срок: 30.06.2019г. 
2. Организация на излети в природата с учебна цел, възпитание на 

внимателно отношение към заобикалящата среда и нейното опазване. 
Отг.: Класни ръководители; 

учители по ФВС;  
педагогически съветник;  

учители-ЦДО 
Срок: 30.06.2019г. 

3. Занятия по гражданска защита (действия при природни бедствия, аварии, 
катастрофи и пожари). 

Отг.: Класни ръководители; 
учители по ФВС;  

педагогически съветник;  
учители-ЦДО 

Срок: 30.06.2019г. 
VIIІ. Училище и социална среда: 

5. Работа на училищното настоятелство. 
Отг.: Класни ръководители; 

Директор;  
Заместник-директори по УД;  

Директор АСД 
Срок: 30.06.2019г. 

6. Засилване на връзките с родителите и прякото им ангажиране с училищните 
проблеми. 

Отг.: Класни ръководители; 
Директор;  

Заместник-директори по УД;  
Директор АСД 

Срок: 30.06.2019г. 
7. Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в 
детски и младежки конкурси от регионален, национален и международен 
характер. 

Отг.: Класни ръководители; 
 Заместник-директори по УД;  

Педагогически съветник 
Срок: 30.06.2019г. 

8. Тържествени чествания и ритуали, свързани с националния и религиозния 
календар, с училищни дати и събития, включително открояване на националната и 
училищната символика - знаме, герб, химн. 

Отг.: Класни ръководители; 
Комисията по тържествата и приемите 

Срок: 30.06.2019г. 
ІХ. Организация на свободното време на учениците: 

2. Изграждане на форми за извънкласна дейност (СИП, ФУЧ, клубове, школи, танцови 
групи и др.). 

Отг.: Класни ръководители; 
Росалина Бошкова;  

Нина Янкова;  
Костадин Мухчиев 
Срок: 30.06.2019г. 
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2. Посещение на филми, театрални постановки, концерти, изложби, музеи и т.н. 
Отг.: Класни ръководители; 

учители по ФВС;  
педагогически съветник;  

учители-ЦДО 
Срок: 30.06.2019г. 

 
3. Екскурзии с учебна и познавателна цел. 

Отг.: Класни ръководители; 
Стефан Мандевски; 

Елена Бижева 
Срок: 30.06.2019г. 

6. Участие в местни, национални и международни конкурси. 
Отг.: Класни ръководители; 

учители попредмети;  
Срок: 30.06.2019г. 

7. Взаимодействие с РЗИ, ОД на МВР, Младежки център, Ученическите парламенти в 
гр. - Пловдив, читалища и др. 

Отг.: Класни ръководители; 
педагогически съветник  

Срок: 30.06.2019г. 
Извънкласните и извънучилищните форми се планират и съобразяват с 

преобладаващите интереси на учениците, със спецификата на населеното място и с 
възможностите на регионалните институции, като с реализирането на творческите 
дейности се ангажират общинското ръководство, кметството, училищното 
настоятелство, културните институти в града, читалището и други правителствени и 
неправителствени обединения. 

 
X. Ученическо самоуправление: 

1. Актуализиране на инициативните ядра на класовете, подпомагане и 
организиране на Ученическия парламент. 

3. Подпомагане дейността на УП по организацията и провеждането на 
различни прояви. 

Отг.: Класни ръководители; 
педагогически съветник;  

Срок: 30.06.2019г. 
ХІ. Актуализиране на Правилника на училището. 

Конкретизиране правата и задълженията на учители, ученици, помощен и 
обслужващ персонал. 

Отг.: Класни ръководители; 
педагогически съветник;  

УКССН 
Срок: 30.06.2019г. 

ХІІ. Целогодишна работа за подобряване на психоклимата в училище. 
Наблюдение в часове, тестови методики, контрол и подпомагане дейността, както на 

класните ръководители, така и на учителите - предметници. Активна работа в посока 
утвърждаване на българското училище не само като образователен, но и като духовен и 
културен център чрез творческото развитие на ученици и учители. 

Отг.: Заместник-директорите по УД 
педагогически съветник;  

Срок: 30.06.2019г. 
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ПРОГРАМА 
ЗА ИЗДИГАНЕ НА ИМИДЖА НА УЧИЛИЩЕТО 

 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Програмата за издигане имиджа на  СУ   „Димитър Матевски” се основава на ЗАКОН 
за предучилищното и училищното образование /в сила от 1.08.2016г./, на 
приоритетите на МОН и РУО-Пловдив и на самото училище като институция. 
 
II. ВИЗИЯ 
Повишаване потенциала на училището и ефективността на неговото 
функциониране с крайна цел по- пълното удовлетворяване потребностите на 
преподаватели, ученици и родители. 
 
III.  ЦЕЛИ: 
      1.Стимулиране на учениците и педагогическите специалисти за участие в 
публични изяви. 
      2. Популяризиране на постиженията и резултатите в общественото 
пространство. 
      3. Осъвременяване на училищния  сайт.  
      4. Изработване на рекламни материали за промотиране на профили на обучение 
или  конкретен празник, проект, инициатива.  
     
 ІV. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА  
Съставът на комисията е избран и приет на заседание на Педагогическия съвет на 
СУ „Димитър Матевски”- гр.Пловдив Протокол №.11/04.09.2018 г. 
Членове: Магдалена Соколова 
               Невена Петрова 
                Доля Александрова 
                Николина Станчева 
 
V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ: 
1. Стимулиране на учениците и педагогическите специалисти за участие в 
публични изяви. 
1.1. Разширяване на връзките с културните институции в града с цел гражданско 
възпитание на учениците. Посещения на театрални постановки и др. 
                                                 Срок :постоянен 
                                                 Отг.класни ръководители-начален, прогимназиален и  
                                                        гимназиален етап 
1.2. Честване на училищни празници. Организиране на екскурзии, походи, 
училищни и между-училищни състезания 
                                                  Срок; дати заложени в уч. план 
                                                        Отг.класни ръководители 
                                                        Учители ФВС 
1.3. Запознаване на учениците с училищните символи и ритуали.  
                                                           Срок; 22.02.2019 
                                                           Отг.К.Чучев, Т.Димитрова 
                                                           Е.Русинова 
1.4. Организиране  на  „Срещи на поколенията” – форми за общуване на настоящи и 
бивши директори, учители и ученици на СУ „Д.Матевски”. 
                                                            Срок;16.02.2019 
                                                            Отг. Е.Бижева, З.Кацаров, С.Мандевски  
1.5.Връчване на ежегодна награда „Ученик на годината” . 
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                                                            Срок;11.05.2019 
                                                             Отговорниците на ЕКК, Главни учители 
1.6. Дейности с участието на родители, учители и деца – празници, творчески изяви 
и спортни състезания, поощрявани с награди. 
                                                              Срок:постоянен 
                                                              Отг .Нина Янкова 
                                                               Комисията по празници и тържества 
                                                               Учители ЦДО 
1.7. Съвместни дейности за приобщаване – Ден на толерантността, Ден на розовата 
фланелка,  инициативи за опознаване на различните етнокултури – организиране на 
вечери, празници, дни на различните етноси. 
                                                                Срок ;постоянен 
                                                                 Отг.Стефан Мандевски 
1.8. Провеждане на срещи „Събеседник по желание” в учебни часове по предмети от 
различни културно-образователни области с подходящо участие на писател, 
футболист, журналист, актьор и др .В час на класа 
                                                                Срок;23-27.04.2019 
                                                                Отг.класни ръководители   
1.9.Развитие на младежкото доброволчество и участие в благотворителни кампани. 
                                                                Срок;постоянен 
                                                                Отг.Е.Раевска, М.Соколова 
2. Популяризиране на постиженията и резултатите в  училището и в 
общественото пространство. 
2.1.  Редовно отразяване на постиженията в училищния сайт и в медиите. 
                                                                  Срок:30.06.2019г. 
                                                                    Отг.М.АнгеловаРусковска 
3. Съвременен сайт с модерна визия  
3.1. Обогатяване сайта на училището  с информация за родителите; провеждане на 
виртуални консултации с родители чрез чат, skype, e-mail  
         Срок :01.10.2018г. 
         Отг.Класни ръководители 
4. Изработване на рекламни материали за промотиране на профили на 
обучение, празник, проект, инициатива. 
                      Срок :08.02.2018г. 
                       Отг.Йорданка Тортопова 
                                                                     Венета Русковска 
Забележка: програмата е отворена за идеи и предложения, които могат да бъдат 
реализирани 
 

ПРОГРАМА  
ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ 

 
 
I.Общи положения: 
Програмата за кариерно развитие има за цел да помогне на учениците да опознаят 
света на труда и да изградят умения за вземане на решения свързани с 
професионалния живот. 
II.Основни форми и начини за реализиране на  програмата: 
-учебни часове по предмети обхващащи теми свързани с професионалното развитие 
и избора на кариера 
-час на класа 
-часове за допълнителна подготовка 
-извънкласни училищни дейности-клубове,учебни компании и др. 
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-работи по проекти 
Системата от форми на кариерно ориентиране,както и образователната 
среда,в която се реализират, е отворена и се допълва и развива от училището 
и неговата общност. 
Програмата за кариерно ориентиране предвижда комбиниране на различни 
инструменти, така че да бъдат в най-голяма степен интересни и полезни за 
учениците – например: Филми, дискусии и индивидуална/групова задача; 
интерактивни упражнения, ролеви игри, обсъждане на казуси за вземане на 
решения; въпросници, групови дискусии и индивидуални консултации. 
 
III.Начален етап 
 1.В начален етап учениците: 
-се запознават с различни професии и света на труда;  
-разбират смисъла от това да се трудиш; 
-създават най-ранните си мечти за това с какво искат да се занимават в бъдеще. 
2.Специфични потребности от кариерно ориентиране на учениците в начален 
етап: 
-Разбиране на мястото на работата в човешкия живот, на необходимостта от труда и 
на ползата -от различните професии; 
-Формиране на умения за учене, на ефективно взаимодействие с околните и за 
организиране на времето. 
3.Цели на кариерното ориентиране в начален етап: 
-Запознаване на учениците с широк кръг професии; 
-Възпитание в уважение към труда и всички работещи хора; 
-Подкрепа за развитие на личностни и социални умения, свързани с първите мечти и 
проекти, насочени към бъдещата реализация. 
4.Задачи: 
-Създаване на основни познания за характеристиките на често срещани професии; 
-Насърчаване на естествената любознателност в опознаването на различни професии 
и на мечтите за бъдеща реализация; 
-Създаване на възможности за изява на всеки ученик в училище; окуражаване на 
успехите и талантите; 
-Установяване на възможни пречки за успешната социална интеграция, включително 
трудности в ученето, които могат да доведат до отпадане от училище. 
5.Очаквани резултати: 
-Придобити знания за различни видове труд и професии, за основните им 
характеристики и отговорности, за знанията и уменията за тяхното упражняване; 
-Разбиране на връзката учене – умения - успех; 
-Изявени първи професионални интереси и мечти; 
-Изградено уважение към труда и професиите. 
 
IV.Прогимназиален етап 
 
1.Прогимназиалният етап се характеризира със: 
-Задълбочаване на знанията за различни професии  
-Нарастващ стремеж към себепознание и търсене на съответствие между 
индивидуални интереси, способности и нагласи и характеристиките на различни 
професии. 
-Подготовка на седмокласниците за преход към гимназиален етап  и избор на 
образователна /професионална пътека. 
-Специфични потребности от кариерно ориентиране на учениците в прогимназиален 
етап: 
-Разбиране на необходимостта от учене за постигане на житейски успех и пълноценна 
професионална реализация; 
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-Осъзнаване на собствени силните страни и областите за развитие; 
-Развитие на социални умения и личностни качества; 
-Апробиране на модели и стратегии за вземане на решение. 
  
2.Цели и задачи на кариерното ориентиране в прогимназиален етап: 
-Да осигури възможности на учениците за опознаване на професиите; 
-Да улесни процеса на себепознание (силни страни, интереси, потребности); 
-Да подпомогне информирания и осъзнат образователен избор след VII клас. 
3.Задачи: 
-Обогатяване и задълбочаване на познанията за различни професии; 
-Запознаване с възможностите за образование и кариера; 
-Подпомагане формирането на адекватната самооценка; 
-Формиране на  ключови преносими умения: за учене и организация на времето, 
ефективно междуличностно взаимодействие, проучване и оценка на възможности, 
вземане на решение. 
-Очаквани резултати: 
-Разширени познания за различни професии, техните характеристики и 
изискванията за овладяването; 
-Информираност за възможностите за по-нататъшно образование; 
-Изградена представа за собствените силни страни, интереси и предпочитания; 
-Умения за избор между различни алтернативи, съобразени със собствените 
предпочитания. 
 
V.Гимназиален етап 
1.Общи положения 
1.1Профилираната подготовка в рамките на гимназиалната степен осигурява старт в 
кариерата чрез изграждане на компетентности в избрания профил. Тя е основа за 
продължаване на образованието във висше училище, като спецификата на всеки 
профил задава възможна посока за кариерно планиране и развитие. По тази причина 
през последните десетилетия успоредно с интереса към висше образование е налице 
и тенденция за насочване на учениците към профилирано образование и особено към 
чуждоезиковия, технологичния и природоматематическия профил. Това отговаря и 
на нарастващите нужди на националната икономика от специалисти, които 
притежават високо ниво на междукултурни, дигитални, предприемачески и научно-
технически компетентности. 
 
2.ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП (VIII-X клас) 
 
2.1.Специфични потребности от кариерно ориентиране: 
-Идентифициране на интересите в определени професионални области; 
-Информация за възможностите, които избраният профил предоставя за 
продължаване на обучението в следващия гимназиален етап; 
-Развиване на ключови умения за управление на кариерното развитие: себепознание, 
планиране, определяне на цели и вземане на решения. 
-Формиране на умения и готовност за вземане на решение. 
-Цели и задачи на кариерното ориентиране в първи гимназиален етап (VIII – X клас) – 
профилирано образование: 
2.2Цели: 
-Подпомагане на учениците при професионалното им самоопределяне, вземане на 
информирано решение и развитието на кариерни умения. 
2.3.Задачи: 
-Формиране на умения за кариерно планиране, способност за ценностни избори и 
кариерно планиране съобразно актуалната ситуация на пазара на труда; 
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-Осъзнаване на необходимостта от от формиране на преносими, широко приложими 
умения. 
-Очаквани резултати: 
-Повишена инициатива и отговорност за осъществяване на осъзнат и информирания 
избор; 
-Подобрени умения за кариерно планиране и себереализация; 
-Адекватна самооценка на съответствие интереси-способности. 
 3.ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП (XI-XII клас) 
Специфични потребности от кариерно ориентиране на учениците: 
-Реализиране на личния план за успешен преход от гимназиален етап към пазара на 
труда или продължаване на образованието; 
-Задълбочена информация за актуалното състояние на пазара на труда; 
-Развитие на преносими умения – междуличностни, организационни, готовност за 
учене и развитие и др.;  
-Умения за управление на кариерата. 
-Цели и задачи на кариерното ориентиране 
 
3.1.Цел: 
-Подготовка на учениците за реализация на пазара на труда и/или за продължаване 
на образованието във висше училище. 
3.2.Задачи: 
-Изграждане на умения за заетост;   
-Формиране на умения за планиране и управление на кариерата. 
-Очаквани резултати: 
Изготвен конкретен план за кариерно развитие след XII клас; 
Придобити умения за формулиране на адекватни и устойчиви кариерни цели; 
Придобити умения за себереализация на пазара на труда. 
 
 
VI.Кариерно ориентиране на ученици със СОП  
1.Специфични потребности от кариерно ориентиране 
- Изява на възможностите и потенциала чрез различни творчески задачи; 
- Уважение, подкрепа за развиване на самостоятелност, увереност и проактивност; 
 Изграждане на ключови компетентности – социални, дигитални, чуждоезикови, 
инициативност и предприемчивост, които ще помогнат на учениците със СОП да 
увеличат своя капитал на пазара за труда; 
-Ориентиране в собствените желания и предпочитания; 
- Инфомиране за възможностите за образование и придобиване на квалификация по 
професия; 
- Подкрепа за избор на средно училище – ориентиране в професионалните ценности, 
желания и предпочитания, анализ на потребности. 
2.Цели и задачи: 
Целите и задачите при учениците със СОП съответстват на тези в прогимназиален 
етап, като в зависимост от интелектуалното ниво следва да бъдат адаптирани спрямо 
конкретния ученик. 
Цели: 
- Да осигури възможности на учениците за опознаване на професиите; 
- Да улесни процеса на себепознание (силни страни, интереси, нужди); 
- Да подпомогне вземане на информиран и осъзнат образователен избор след VII клас. 
Задачи, подчинени на целите: 
-Обогатяване и задълбочаване на познанията за различни професии; 
- Запознаване с възможностите за образование и кариера; 
- Подпомагане на адекватната самооценка и съпоставката между желана посока на 
развитие и личните качества и умения; 
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- Формиране на ключови преносими умения: за учене и организация на времето, 
ефективно междуличностно взаимодействие, проучване и оценка на възможности, 
вземане на решение. 
 
3.Очаквани резултати: 
Резултатите съответстват на тези в прогимназиален етап, като в зависимост от 
интелектуалното ниво следва да бъдат адаптирани спрямо конкретния ученик. 
При завършване на прогимназиален етап учениците следва да притежават: 
- Разширени познания за различни професии, техните характеристики и 
изискванията за овладяването и упражняването им; 
- Информираност за възможностите за по-нататъшно образование; 
- Изградена представа за собствените силни страни, интереси и предпочитания; 
- Умения за избор между различни алтернативи спрямо собствените предпочитания; 
- Осъзнати ползи от кариерното ориентиране, готовност за търсене на професионално 
 
 
В работата с ученици със СОП се използват методите, предвидени за работа в 
съответния етап, като те могат да бъдат адаптирани спрямо индивидуалните 
потребности. 
VII. На вниманието на учителите се предлага примерен план за изпълнение  на 
програмата за кариерно ориентиране В СУ „Димитър Матевски“.Приемат се 
предложения за промяна и допълнения! 
 
месец клас дейности 
 
октомври 
 
 

I-IV клас 
 
 
 
V,VI   и VII клас 
 
 
 
 
VIII-X клас 
XI -XII  клас 

организиране на 
изложба детска рисунка 
–„Най-интересна 
професия“ 
 
Гимназисти представят 
пред по малките 
професия по избор. 
 
Седмица  на 
предприемачеството-
участие в инициатива на 
Джуниър ачийвмънт 

ноември 
 
 
 

I-IV клас 
 
 
 
V,VI   и VII клас 
 
VIII-X клас 
XI -XII  клас 

Гимназисти представят 
избрана професия пред 
по-малките. 
 
Фотопроект „Професиите 
в моя град“. 
 
Посещение в шивашка 
фабрика 

декември I-IV клас 
 
 
 
V,VI   и VII клас 
 
VIII-X клас 

Парад на професиите…. 
Професиите по 
букви…… 
 
Забравените професии 
 



315 

 

 

XI -XII  клас Моето първо работно 
място 

януари I-IV клас 
 
 
V,VI   и VII клас 
 
 
VIII-X клас 
XI -XII  клас 

Моето родословно и 
професионално дърво 
 
Лексикон за кариерно 
ориентиране……. 
 
Журналист за ден-
посещение на тв или 
радио 

февруари I-IV клас 
 
 
V,VI   и VII клас 
 
 
VIII-X клас 
XI -XII  клас 

Създаване на книжка на 
професиите 
 
Как изглежда мечтаната 
професия 
 
Дни на трудова 
реализация-посещение 
на бюрото по труда. 

март I-IV клас 
 
 
V,VI   и VII клас 
 
 
VII-X клас 
XI -XII  клас 

Викторина на 
професиите 
 
Есе:Багажът ми по пътя 
към успеха. 
 
Няй-добрата дея за 
стартиращ бизнес. 

април I-IV клас 
 
V,VI   и VII клас 
 
 
VII-X клас 
XI -XII  клас 

На гости в… 
 
Забравените 
професии…… 
 
Посещение на дни на 
кариерата. 

май I-IV клас 
 
V,VI   и VII клас 
 
 
 
 
VIII-X клас 
XI -XII  клас 

Какъв мечтая да стана? 
 
Моята представа за 
професията пилот-
посещение на авиoбаза 
Крумово. 
 
Възможност за кариера 
в България 

 
 
 
 
Забележка!Посочените теми в плана подлежат на задължително вписване в 
годишните разпределения!!! 
 
VIII.Основни участници в изпълнение на  Програмата за кариерно ориентиране 
на ниво училище 
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Ефективното изпълнение на самостоятелната кариерна програма изисква 
мобилизация и координирано взаимодействие между училищен екип (учители, класни 
ръководители, педагогически съветници, ), експерти (кариерни консултанти, 
ресурсни учители, социални работници), както и широк кръг заинтересовани лица – 
родители, работодатели, институции и местна общност. 
 
1.Директор на училището-контролира дейностите за реализиране на Програмата за 
кариерно ориентиране 
2. Педагогически съветник-kоординира и съгласува с Директора изпълнението на 
дейностите по кариерно ориентиране на училищно ниво 
3. Заместник – директор по учебната дейност-Дава предложения и подпомага на 
оперативно ниво организацията на дейностите по Програмата 
4-Класни ръководители-Реализират в рамките на часа на класа част от дейностите, 
предвидени по Програмата за кариерно ориентиране на учениците в училище 
5-Учители: 
-Участват в изпълнението на Програмата на училищно ниво; 
-Правят предложения за промени на Програмата за кариерно ориентиране на 
училищно ниво. 
-Интегрират знанията за кариерно ориентиране по водените от тях учебни предмети; 
-Подпомагат учениците и техните родители в ориентацията и избора на учебно 
заведение, ръководени от потребностите и способностите на ученика; 
-Осъществяват връзка и информират класен ръководител, педагогически съветник и 
родител за кариерния избор на ученик; 
-Подкрепят индивидуално учениците при избора им на по-нататъшното образование; 
- Информират и насочват учениците преди следващ етап от тяхното образование и 
предоставят информация за професионални области (съобразно квалификацията си), 
като се фокусират върху възможностите и показаните способности на учениците; 
-Участват в организираните училищни и извънучилищни инициативи свързани с 
кариерното ориентиране (дни на кариерата/професията, дни на отворените врати, 
разяснителни кампании за ученици и родители, информационни борси за 
специалности и професии и др.) 
6.Ресурсни учители-Подпомагат изпълнението на дейностите по кариерно 
ориентиране с ученици със специални образователни потребности (СОП); 
7. Родители-Участват в дейностите по кариерно ориентиране като гост-лектори по 
теми, свързани с професиите, кариерното и личностно развитие 
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ПЛАН 
ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА 
СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА 

ГРАМОТНОСТТА 
 
 

Планът е разработен в съответствие с Националнален план за действие 
2018-2019  година и Регионален план 2018-2019  година в изпълнение на 
Националната стратегия за насърчаване и повишаване грамотността /2014-2020/ 
година, приета от Министерски съвет с Протоколно решение № 445/22.10.2014 г. и 
на основание т.9.2 от посочената Стратегия. 

 
Състав на комисията: 
Председател:Василка Гайдаджиева 
И членове:  

1. Диана Грозева 
2. Женя Демирева 

 
І. ЦЕЛ  

Постигане на равнище на базова и функционална грамотност, което ще осигури 
възможност за личностно и обществено развитие на учениците, както и условие да 
продължат образованието си.  

 
 

ІІ. ЗАДАЧИ  
Индивидуализация и диференциация в обучението, според индивидуалните 

потребности на детето.  
Изграждане на базова грамотност в начален етап, като необходима 

предпоставка за функционалната грамотност. 
Повишаване квалификацията на учителите, свързани със съвременните 

аспекти на четенето, включително четенето от електронен носител.  
Създаване и поддържане мотивацията за четене.  
Интегриране на информационните технологии в образователния процес.  
Привличане на родителите в процеса на формиране у учениците на интерес 

към четенето. 
 
ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

Определяне и постигане на високи, но реалистични цели за подобряване на 
грамотността.  

Разработени и ефективно приложени конкретни дейности в училище в 
изпълнение на НС за насърчаване и повишаване грамотността.  

Популяризиране на Международния ден на детската книга – 2 април и на 
Международния ден на книгата и авторското право – 23 април.  

Повишаване мотивацията на учениците да четат.  
Интегриране на информационните технологии в образователния процес.  
Привличане на родителите в процеса на формиране у учениците на 

интерес към четенето.  
 
 
Мярка № Дейности Срок за 

изпълнение 
Отговорник/ 
Участници 

Забележка 
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Цел 1. Създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и 
повишаване на грамотността 

Мярка 1. 
Привличане на 
общественото 
внимание към 
значението на 
грамотността 
и 
популяризиран
е на четенето  

1 
Популяризиране 
на училищния 
план за 
насърчаване и 
повишаване на 
грамотността 
чрез 
публикуването му 
на сайта на 
училището. 

октомври Отговорник за 
сайта 

 

2 Четене с 
рисуване. 
Илюстриране на 
епизоди от 
любими детски 
книги и 
включването им 
в изложба 

ноември – 
април  

Кл.ръководител
и 1-4 клас, 
учители ЦДО 

 

3 
Представяне 
пред учениците 
от 4. клас 
презентация 
„Защо трябва да 
четем”, изготвена 
от г-жа Женя 
Демирева във 
връзка с 
Празника на 
четенето 

ежегодно  Кл.ръководител
и/ уч-ци 4. 
клас 

 

4 Организиране на 
четения между 
класове на тема: 
 ,,В чудния свят 
на книгата”.  
 

април Кл.ръководител
и 1-4 клас, 
учители ЦДО 

 

5 Тържествен 
ритуал с 
първокласниците 
”Моята първа 
среща с книгите 
в библиотеката”  
 

април - 
май 

Учители – 
първи клас; 
отговорник 
библиотека 

 

6 Посещения на 
театрални 
постановки за 
деца.  
 

ежегодно Учители  - 1.-4. 
клас; учители 
ЦДО 

 

Мярка 2. 
Подпомагане 
на родителите 

1 
Организиране на 
инициативи по 

ноември – 
май 

Кл.ръководител
и 1-4 клас, 
учители ЦДО 
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за 
усъвършенств
ане на техните 
умения да 
увличат и да 
насърчават 
децата си към 
четене и към 
развитие  
на езикови 
умения  

класове за 
включване на 
родители на 
ученици в 
съвместно четене 
под заглавие: 
"Мама, татко, аз 
и книгата" 

Мярка 3.  
Осигуряване 
на лесен 
достъп до 
книги и други 
четива  
 

1 Изграждане на 
кът за четене в 
класната стая 
,,Класна 
библиотека”  
 

октомври 
- юни 

Класни 
ръководители; 
учители ЦДО 

 

 
Цел №2 Повишаване на равнището на грамотност 

Мярка 1. 
Оценяване 
равнището на 
грамотност  

1 Състезание „Най-
добър четец” 
(часовете по ИУЧ) 

септември
-януари 

Учители БЕЛ ; 
уч-ци 5. клас  

 

2 Състезание „Аз 
пиша грамотно” 
(часовете по ИУЧ) 

февруари-
юни 

Учители БЕЛ ; 
уч-ци 6.-7. клас  

 

3 Усъвършенстване 
езиковите 
умения,запознава
не и прилагане 
правописните 
правила на 
книжовния 
български език 
под формата на 
тестове 

ежегодно Учител БЕЛ / 
уч-ци 
гимназиален 
етап 

 

4 Запознаване 
учениците от 7 
клас с новите 
правописни 
правила на БАН 

октомври Женя 
Демирева 

 

 5 Провеждане на 
състезание „Аз и 
буквите” на СБНУ  

март Кл.ръководител
и 1.- 4. клас 

 

 6 Състезание по 
правопис и 
краснопис  

Април - 
май 

Кл.ръководител
и 1.- 4. клас 

 

Мярка 3. 
Повишаване 
квалификация
та на уителите 
за повишаване 

1 Участие на 
учителите от 
СУ,,Димитър 
Матевски” в 
обучение за 
придобиване на 

октомври 
– май  

Всички 
учители 
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на равнището 
на грамотност  
 

квалификационн
и степени. 

 
Цел №3 Увеличаване на участието и приобщаването 

Мярка 1. 
Преодоляване 
на социално- 
икономическа
та 
неравнопостав
е-ност  

1 
Организиране на 
инициатива "Да 
четем с кака и 
батко" за 
съвместно 
четене на 
ученици от 
начален и 
прогимназиален 
етап в рамките 
на целодневното 
обучение 

октомври  
юни 

Кл.ръководител
и, учители ЦДО 

 

Мярка 3. 
Преодоляване 
на  
дигиталната 
пропаст  

1 Интегриране на 
ИКТ и включване 
на дигитално 
четене в 
образователния 
процес. Работа с 
таблети в 
часовете по БЕЛ. 

октомври – 
май  

Учители по 
ИКТ; БЕЛ / 5.-
7. клас  

 

2 Използване на 
електронни 
речници, 
справочници и 
електронни 
библиотеки за 
засилване на 
интереса към 
четенето и 
подобряването 
на четивната 
техника на 
учениците.  

октомври – 
май  

Учители по 
Математика; 
БЕЛ и ИКТ 

 

Забележка: Планът е отворена система и подлежи на актуализация във връзка с 
променящите се условия, непредвидени обстоятелства и задачи. 
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ПЛАН 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ 
И НАСТАВНИЧЕСТВО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 
 

Цел:  
      Подпомагане организирането на дейностите по постигане стратегическите 

цели на СУ „Димитър Матевски”, ориентирани към постигане качество на 
образованието, ефективност на предлаганото обучение и насърчаване към 
учене през целия живот, обединение на членовете на колектива около общи 
ценности и идеи, създаване чувство на принадлежност на всяко лице, свързано 
с училището и равни възможности за учениците от уязвими групи, Да се 
очертае позицията на училището по критериите за самооценяване. 

 
Съдържание: 

 
 Области  на наблюдение; 
 Критерии; 
 Показатели; 
 Инструментариум; 
 Срок; 
 Отговорник; 

 
 
 

I ОБЛАСТ : УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА 

 
ОБЛАСТ 1: УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

 
№ 1 Критерий   1. Планиране, организиране   и 

контрол в училищната организация 
Инструментариу
м 

Срок Отговорн
ик 

1.1. В  училището   има   стратегия   за   развитие   
и съобразени  с  нея годишни  планове за 
действие, включващи постижими цели, задачи 
и дейности 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

15.11.201
8 

работна 
група 

1.2. Налице са разработени  и утвърдени училищни 
учебни планове, учебни програми, годишни 
разпределения на учебния материал, 
инструктажи и др. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

15.11.201
8 

работна 
група 

1.3. Разработени   са   приложими   правилници   
за дейността  на  институцията  съобразно  
нейната 
специфика и законовите изисквания 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

20.11.201
8 

работна 
група 

1.4. Дейността на Педагогическия съвет е 
планирана и организирана съобразно 
спецификата на училището   и   изискванията   
на   нормативните 
актове 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

20.11.201
8 

работна 
група 

1.5. Има   налична система  отопределени  нива  
науправление с ясно откроени функции, 
отговорности и компетенции 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

22.11.201
8 

работна 
група 
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1.6. Създадената организация в  училището 
позволява 
изграждане на екипи за КК за изпълнение 
на различни задачи и дейности 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

27.11.201
8 

работна 
група 

1.7. Контролната дейност на училищното 
ръководство е  планирана  и  се реализира  
чрез  прозрачен  и адекватен на спецификата 
на институцията 
инструментариум  за  мониторинг  и  оценка  
на дейността на всички звена в организацията 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

29.11.201
8 

работна 
група 

1.8. Създаден   е   работещ  механизъм   за  
вътрешна оценка на дейността на училището 
(самооценка) с участието на родители, учители  
и ученици, като 
получените  оценки  се  използват  в  процеса  
на стратегическото и оперативно планиране. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

 
 
 
29.11.201
8 

работна 
група 

1.9. Създадена е система от механизми и 
процедури за събиране и анализ на 
информация за резултатите от образователно-
възпитателната дейност 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

04.12.201
8 

работна 
група 

1.10.Паралелките  и  групите  в  училището и  броят 
на учениците   в   тях  са    разпределени   
съобразно законовите  изисквания  и   в   
съответствие със спецификата на училището, 
предоставяните образователни услуги и 
демографските характеристики на общността 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

04.12.201
8 

работна 
група 

 2 Критерий 2. Образователна среда и училищна култура 
2.1. Създадени   са  възможности   за  включване  

на ученика   в   различни   училищни   
общности   в зависимост  от  интереси  и  
потребности  му чрез предлагане на 
разнообразни извънкласни форми и дейности   
(занимания   по  интереси,  училищен вестник, 
училищна библиотека и други)  

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

04.12.201
8 

работна 
група 

2.2. Разработени са и се изпълняват специфични 
програми  за  работа  с  ученици  с 
образователни затруднения и/ или със СОП.  

чек-листове 
анкети справки 
въпросник 

06.12.201
8 

работна 
група 

2.3. ИУЧ и ФУЧ подготовка  са  съобразени  с  
личния  избор на ученика. 

чек-листове 
анкети справки 
въпросник 

06.12.201
8 

работна 
група 

2.4. Въведена е ефективна целодневна 
организация на учебния процес съобразно 
законовите изисквания 

чек-листове 
анкети справки 
въпросник 

04.12.201
8 

работна 
група 
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2.5. Разработена и внедрена система за превенция 
на насилието и  агресията сред децата и 
учениците, която е известна и на родителите 

чек-листове 
анкети справки 
въпросник 

04.12.201
8 

работна 
група 

2.6. Разработена е система от мерки за превенция 
на отпадането от училище на ученици в 
задължителна училищна възраст 

чек-листове 
анкети справки 
въпросник 

04.12.201
8 

работна 
група 

2.7. Осигурена  е  система  от  мерки  за 
допълнителна работа  с  изоставащи  ученици, 
консултации  и подкрепа на ученици с 
изявени дарби 

чек-листове 
анкети справки 
въпросник 

11.12.201
8 

работна 
група 

2.8. Разработен е и се прилага училищен Етичен 
кодекс на поведението, включващ ясни 
правила за ред  и  дисциплина  и  ефективни  
механизми  за тяхното съблюдаване. 

чек-листове 
анкети справки 
въпросник 

11.12.201
8 

работна 
група 

2.9. Създадени са и се прилагат ефективни 
механизми за оценка на резултатите от 
образователно- възпитателния процес на 
индивидуално и училищно ниво 

чек-листове 
анкети справки 
въпросник 

13.12.201
8 

работна 
група 

2.10. Учебно-възпитателната работа осигурява 
възможности на учениците за активно и 
творческо участие в образователния процес 
чрез разнообразни методи  и средства  на 
обучение и възпитание 

чек-листове 
анкети справки 
въпросник 

13.12.201
8 

работна 
група 

№ 3 Критерий 3.Вътрешна и външна комуникация, маркетингова  дейност  и  
взаимодействие   с общността 

3.1. Създадени ясни и ефективн вътрешни способи 
за достъп и разпространение  на информация 
в институцията. 

чек-листове 
анкети справки 
въпросник 

15.01.201
9 

работна 
група 

3.2. Редовно   се   информира   целият  
педагогически състав за ключови въпроси, 
проблеми и управленски решения в 
институцията  

чек-листове 
анкети справки 
въпросник 

15.01.201
9 

работна 
група 

3.3. Изградена е ясна и открита система от 
механизми и  процедури  за  информиране  на  
родителите  за организация   на  учебния   
процес, права и задължения на учениците, 
успехите и проблемите им  и  е  осигурен  
достъп  до училищните учебни планове  и  
учебни   програми,  (например  чрез 
родителски срещи, индивидуални консултации 
на родители,  дневник  за  кореспонденция,  
онлайн платформи 

чек-листове 
анкети справки 
въпросник 

15.01.201
9 

работна 
група 

3.4. Взаимодействие  с  институциите  в  
системата  на училищното образование, 
териториалните органи на изпълнителната  
власт,  органите  на  местното самоуправление 
и социалните партньори. 

чек-листове 
анкети справки 
въпросник 

15.01.201
9 

работна 
група 
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3.5. Взаимодействие с институции за подпомагане 
на включващото  обучение  и  възпитание  на  
деца и ученици със специални образователни 
потребности. 

чек-листове 
анкети справки 
въпросник 

15.01.201
9 

Работна 
група 

3.6. Представяне на всички аспекти на дейността 
на образователната институция пред 
обществеността и  популяризиране  на  
успехите  на учениците и педагогическите 
специалисти в различни области. 

чек-листове 
анкети справки 
въпросник 

22.01.201
9 

Работна 
група 

3.7. Училището е включено в културната 
концепция на  района.  Училището редовно  се 
представя в обществеността,   например  с  
представяния  в областта  на  спорта,  
изкуството  и  културата  и служи  като  място  
за срещи, дебати, дискусии и работна  група  
социални  контакти  на  различни групи от 
общността. 

чек-листове 
анкети справки 
въпросник 

15.01.201
9 

работна 
група 

3.8. Взаимодействието  с  медиите  е  насочено  
към укрепване и поддържане имиджа на 
училището в общността и популяризиране на 
неговите успехи в различни сфери. 

чек-листове 
анкети справки 
въпросник 

15.01.201
9 

работна 
група 

3.9. Училището  планира  и  осъществява  
ефективна рекламна    дейност    за    
популяризиране  на предлаганите 
образователни услуги. 

чек-листове 
анкети  
справки 
въпросник 

15.01.201
9 

работна 
група 

3.10. Поддържат   се   активно   и   актуално   сайт   
на училището и летописна  книга, които  
представят постиженията на учениците и на 
педагогическиясправки персонал на широката 
аудитория и на всички въпросник 
заинтересовани лица 

чек-листове 
анкети 

15.01.201
9 

работна 
група 

 
ОБЛАСТ 2: УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 
№ 1 Критерий 1. Планиране, подбор и развитие на персонала 

1.1. Наличие на ясна политика, съдържаща 
обективни критерии за подбор, назначаване, 
освобождаване, 
възнаграждение, награди, повишаване на 
статута и отговорността на персонала. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

29.01.201
9

работна 
група 

1.2. Осигурени   добри  условия  по  отношение на 
психичното   здраве,   баланс   между  работа 
и почивка. Повишено внимание към 
служителите и 
работниците  в  неравностойно положение  и 
на тези с увреждания. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

29.01.209
8

работна 
група 

1.3. Разписани и съблюдавани  вътрешни правила 
за определяне на работната заплата. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

29.01.201
9

работна 
група 
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1.4. Наличие на механизъм за атестиране на 
персонала с ясни критерии за оценка на 
личния принос при всяка дейност. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

29.01.201
9

работна 
група 

1.5. Определени ясни условия за кариерно 
развитие. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

29.01.201
9

работна 
група 

1.6. Изградена практика за делегиране на 
правомощия, 
отговорности и компетенции. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

29.01.201
9

работна 
група 

1.7. Готовност   на   персонала   за  изпълнение на 
различни задачи. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

29.01.201
9

работна 
група 

1.8. Ефективна политика за насърчаване на 
персонала за организиране на извънкласни и 
извънучилищни 
дейности. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

29.01.201
9

работна 
група 

1.9. Подборът  и  назначаването  на учителите  е в 
съответствие   със   законовите изисквания за 
заемането  на  длъжността  и  с  норматива на 
преподавателска заетост, определен  с 
НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране 
и заплащане на труда 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

29.01.201
9

работна 
група 

1.10. Броят  на  учителите  отговаря на  нуждите на 
училището и осигурява качество на 
образованието при  оптимално  изразходване 
на  финансовите средства от перо «работна 
заплата». 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

29.01.201
9

работна 
група 

№ 2 Критерий 2: Квалификация 
2.1. Разработена процедура за участие на 

персонала в квалификационна дейност. 
чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

12.02.201
9

работна 
група 

2.2. В училището има развита и работеща система 
за вътрешноучилищната квалификационна 
дейност.  

чек-листове 
анкети справки 
въпросник 

12.02.201
9

работна 
група 
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2.3. Оказване на подкрепа и помощ на нови 
учители или други членове на персонала 
(наставничество, обучение) 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

12.02.2019 работна 
група 

2.4. Участие в квалификационни дейности, 
организирани от външни организации. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

12.02.2019 работна 
група 

2.5. Прилагат се съвременни методи и форми за 
обмен на  мнения  и  получаване  на  
предложения за подобряване на дейностите 
чрез работни групи и др. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

12.02.2019 работна 
група 

Критерий  3:  Стимулиране  на  персонала за иновации и засъздаване и 
популяризиране на добри практики 
3.1. Обмен на добри практики. чек-листове 

анкети 
справки 
въпросник 

12.02.2019 работна 
група 

3.2. Популяризиране на добрите практики в 
професионални и други издания и 
образователни форуми. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

12.02.2019 работна 
група 

Критерий 4: Лидерство 
4.1.Директорът  успява  да  обедини  персонала  

и да формира чувство за принадлежност    
към образователната институция. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

19.02.2019 работна 
група 

4.2.Директорът    е    уважаван    за   качествата 
и компетентността си. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

19.02.2019 работна 
група 

4.3.Директорът успешно предотвратява и  
решава конфликти. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

19.02.2019 работна 
група 

4.4.Директорът прилага ефективни методи и 
техники за намаляване на напрежението и 
стреса. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

19.02.2019 работна 
група 

4.5.Директорът успешно предотвратява и се 
справя с кризисни ситуации от различен 
характер. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

19.02.2019 работна 
група 

№ 1Критерий 1: Управление на финансовите ресурси 
1.1. Създадена и въведена система за финансово 

управление и контрол. 
чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

 работна 
група 
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1.2. Осъществяване на финансовото управление и 
контрол при спазване на принципите за 
законосъобразност, добро финансово 
управление и прозрачност. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

 работна 
група 

№ 2 
Критерий  2:  Материално-техническа  база  и условия за реализация на 
учебно-възпитателния процес 

2.1. Полагане на грижи за обновяване, 
модернизиране и опазване на   материално-
техническата база. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

26.02.201
9 

работна 
група 

2.2. Извършване на своевременни ремонтни 
дейности, без нарушаване на учебния 
процес. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

26.02.201
9 

работна 
група 

2.3. Действен  пропускателен режим. чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

26.02.201
9 

работна 
група 

2.4. Наличие на здравословна и сигурна 
архитектурна среда. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

26.02.201
9 

работна 
група 

2.5. Достъпни  за  всички  ученици в учебно и в 
неучебно време библиотека и интернет. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

26.02.201
9 

работна 
група 

2.6. Осигурен достъп за ползване от всички 
ученици на спортни съоръжения и игрища в 
учебно и в неучебно време. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

26.02.201
9 

работна 
група 

2.7. Организирани и оборудвани съгласно 
изискванията помещения за хранене  и за 
почивка. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

26.02.201
9 

работна 
група 

2.8. Снабденост  на  учебния  процес  с  учебници  
и учебни   помагала, които се съхраняват по 
подходящ начин. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

26.02.201
9 

работна 
група 

2.9. Осигурени необходими  канцеларски  
материали за ефективното функциониране 
на организацията (учебно-възпитателен  
процес, административни дейности, други) . 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

26.02.201
9 

работна 
група 

2.10. Осигурени са съвременни интерактивни 
технологии, продукти и устройства за 
ефективното протичане на учебно- 
възпитателния процес (компютри, 
проектори, офис-оборудване). 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

26.02.201
9 

работна 
група 

 
II. ОБЛАСТ: ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

 
ОБЛАСТ 1: ПРОЦЕС НА ОБУЧЕНИЕ (ПРЕПОДАВАНЕ И УЧЕНЕ) 
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№ 1 Критерий 1: Планиране и предварителна подготовка 

1.1. Разработен  и  утвърден    тематичен план   
на учебния материал, съобразен с Наредба № 
10 от 01.09.2016  г.  за  организация  на  
дейностите  в училищното  образование  и  
учебния  план  на училището (Обн. - ДВ, бр. 
73 от 16.09.2016 г., в сила  от  01.09.2016  г.,  
изм.  и  доп.,  бр.  12  от 03.02.2017 г., в сила 
от 03.02.2017 г.) и учебния план на 
училището 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

6.03.2019 работна 
група 

1.2. При   годишното и урочното планиране се 
съобразява с учебната програма и с 
резултатите от  входяща,  изходяща  
диагностика  и  текущото оценяванеиго    
променя    гъвкаво    при необходимост 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

6.03.2019 работна 
група 

1.3. Планира  предварително  цели  на  урока  и  
ги операционализира според особеностите на 
учебния материал, мястото на урока в 
системата от  уроци  по  темата,  нивото  на  
подготовка  на класа, потребностите на 
учениците. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

6.03.2019 работна 
група 

1.4. За  урока  има  подготвени  разнообразни  
учебни материали, съответстващи на 
различните стилове на учене на учениците. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

6.03.2019 работна 
група 

1.5. Налице е предварително подготвена система 
за оценяване на постиженията на учениците, 
коятовключва разработен инструментариум 
за оценка. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

6.03.2019 работна 
група 

№ 2 Критерий 2: Процес на преподаване 
2.1. Преподаваното учебно съдържание 

съответства на   изискванията   на   учебната  
програма  по предмета. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

12.03.2019 работна 
група 

2.2. Съдържанието на изложението е адекватно 
на поставените   цели,   като   се   съобразява   
с възможностите, интересите и потребностите 
на учениците. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

12.03.2019 работна 
група 

2.3. Осигурява връзка между съдържанието на 
настоящия урок и  предходни  уроци  и  по-
рано изучаван материал. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

12.03.2019 работна 
група 

2.4. Осъществява актуализация на опорни 
знания и умения, имащи  връзка с учебното 
съдържание, предвидено за усвояване. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

12.03.2019 работна 
група 

2.5. Създава възможности за развитие на по-
широки разбирания  у  учениците,  чрез  
обвързване  на тяхното  учене  с жизнената  
им  среда,  както и примери от света, на 
труда и производството. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

12.03.2019 работна 
група 
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2.6. Обемът  на  учебния  материал  се  подбира  
от учителя оптимално и е съобразен с 
познавателните възможности на  учениците. 
Темпът на работа се съобразява с 
възможностите на  учениците,  като  се  следи  
дали  учениците разбират изложението и 
учебния материал 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

12.03.2019 работна 
група 

2.7. Прилага  разнообразни  средства  за  
обучение: задачи с различен характер, 
образци, инструкции, алгоритми, схеми, 
модели, смислово съдържателни вербални 
ориентири, опорни текстове, планове, 
илюстративна нагледност, информационни 
източници. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

12.03.2019 работна 
група 

2.8. Използва информационни и  
комуникационни технологии в обучението. 

чек-листове  
анкети 
справки 
въпросник 

12.03.2019 работна 
група 

2.9. Прилага диференцирано обучение    според 
равнището на справяне на учениците 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

12.03.2019 работна 
група 

2.10. Стимулираизяватаналичномнение, 
нестандартно мислене 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

12.03.2019 работна 
група 

№ 3 Критерий 3: Процес на учене (Учебна дейност на учениците) 
3.1. Усвояването на нови  знания се извършва 

при ползване   на   миналия   опит   и   
знания   на обучаваните. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

19.03.2019 работна 
група 

3.2. Развити  умения у учениците за 
самостоятелно учене и за работа в група 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

19.03.2019 работна 
група 

3.3. Формирана способност за самооценка на 
нивото на    знания   и   компетентности,   
съобразно възрастта на учениците 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

19.03.2019 работна 
група 

3.4. Създадени възможности учениците да 
затвърждават  и  оптимизират  знанията  си  
и ключовите си компетентности както в 
клас, така и чрез структурирани домашни 
задачи. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

19.03.2019 работна 
група 

3.5. Развити  умения у учениците за селектиране 
и 
използване на информация от 
научнопопулярна 
литература  и  глобалните  мрежи  за  
успешно 

обучение. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

19.03.2019 работна 
група 



330 

 

 

ОБЛАСТ 2: ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ  И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА НАПРЕДЪКА ИМ 

№1 Критерий 1: Оценяване и самооценяване 
1.1. Спазва НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за 

оценяване на резултатите от обучението на 
учениците(Обн. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., 
в сила от 20.09.2016 г.) 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

26.03.2019 работна 
група 

1.2. Използва ефективни и разнообразни форми 
на проверка и оценка, самооценяване и 
взаимно 
оценяване между учениците 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

26.03.2019 работна 
група 

1.3. Оценява обективно, безпристрастно и 
мотивира 
оценките си. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

26.03.2019 работна 
група 

1.4. Дава конкретни индивидуални препоръки и 
насоки на учениците 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

26.03.2019 работна 
група 

1.5. Прави ясни рецензии на писмените работи 
на учениците 

чек-листове 
анкети 

справки 
въпросник 

26.03.2019 работна 
група 

№2 Критерий 2: Резултати и постижения 
2.1. Съизмерими резултати от вътрешното и 

външното оценяване 
чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

11.04.2019 работна 
група 

2.2. Ръст  на  резултатите от входното до 
изходното равнище 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

11.04.2019 работна 
група 

2.3. Учителят   редовно  съпоставя  резултатите  
на ученика и анализира постиженията му, 
като това 

става насока за бъдеща работа 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

11.04.2019 работна 
група 

2.4. Постигнати резултати от състезания, 
олимпиади, конкурси и др. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

11.04.2019 работна 
група 

№3 Критерий 3: Напредък на учениците 
3.1 Учителят прилага  системни    действия за 

постигане  на  напредък  в  обучението  на 
всеки ученик 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

16.04.2019 работна 
група 

3.2. Организира допълнителна работа и 
консултации 

с учениците. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

16.04.2019 работна 
група 
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3.3. Обобщава постиженията на учениците в 
края на първия срок и  в края на учебната 
година. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

16.04.2019 работна 
група 

3.4. Осигурява възможност за подготовка за 
участие в  състезания и олимпиади, като по 
този начин насърчава  напредъка и  
непрекъснатото учене 

(ученето през целия живот) 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

16.04.2019 работна 
група 

3.5. Използва портфолиото на учениците. чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

16.04.2019 работна 
група 

 
ОБЛАСТ 3: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  И ПОДКРЕПА 
 
№ 1 Критерий 1: Подкрепа на образователното и  личностното развитие на 

учениците, съобразно техните актуални потребности и 
способности 

1.1. Изготвя   програми   за обща и   допълнителна 
подкрепа съобразно индивидуалните 
потребности 
на всеки ученик. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

23.04.2019 работна 
група 

1.2. Умее да идентифицира учениците, които 
имат: Специални образователни потребности; 
Таланти и заложби            Билингвистични 
особености 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

23.04.2019 работна 
група 

1.3. Дейностите  и  задачите  за  работа  в  клас  и  
в извънкласните форми на обучение са 
диференцирани   така,  че  да  съответстват  
на различното равнище в развитието на 
учениците и 
на техните способности. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

23.04.2019 работна 
група 

1.4. Умее да търси съдействие и да работи  в 
мултидисциплинарен  екип  (с  другите  
учители, психолог, ресурсен учител и др.) за 
подкрепа на личностното развитие на 
учениците. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

23.04.2019 работна 
група 

1.5. Подбира адекватни учебниматериалии 
Педагогически ресурси в подкрепа на 
образователното   и   личностното   развитие   
на ученика. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

23.04.2019 работна 
група 

№ 2 Критерий  2:  Взаимоотношения  и  общуване между учителя и учениците и 
между самите ученици 

2.1. Комуникацията  между учителя  и  
учениците е активна и двупосочна. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

8.05.2019 работна 
група 

2.2. Проявява толерантно отношение и 
разбиране към различните гледни точки в 
процеса на общуване. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

8.05.2019 работна 
група 
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2.3. Мотивира учениците за постижения: 
стимулира ги към търсене на  информация, 
решение на проблем, на повишаване на 
техните постижения, 
на качеството им; поставя перспективни и 
цели; носи лична отговорност за постигането  
им; постоянно използва обратна връзка за 
постигнатите от тях резултати. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

8.05.2019 работна 
група 

2.4. Създава позитивна атмосфера в часа и 
стимулира 

учениците да са активни. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

8.05.2019 работна 
група 

2.5. Възприема учениците като равноправни  и 
дава шанс на всеки да  участва активно  в  
учебно-възпитателния процес. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

8.05.2019 работна 
група 

2.6. Държи на пълния и точен изказ на 
учениците в процеса на общуване и 
стимулира развитието на тяхната 
комуникативна компетентност. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

8.05.2019 работна 
група 

2.7. Насърчава развитието на умения за 
аргументация у учениците. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

8.05.2019 работна 
група 

2.8. Умее да поддържа баланс между 
официалния тон и неформалното общуване с 
учениците. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

8.05.2019 работна 
група 

2.9. Общуването между учителя и учениците и 
между самите  ученици  се  основава на 
правила за поведение,  които  са  изработени  
съвместно  с 
учениците  и  са  предварително  оповестени  
и приети. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

8.05.2019 работна 
група 

2.10. Реагира адекватно на нарушения на 
дисциплината и на неблагоприятни 
поведенчески прояви на учениците. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

8.05.2019 работна 
група 

№ 3 Критерий 3: Взаимодействие със социалната среда  

3.1. Редовно  информира  и  включва  родителите 
в дейностии  важни  събития, отнасящи  се  
до 
учениците и училищния живот. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

14.05.2019 работна 
група 

3.2. Работи  по училищни проекти и 
образователни програми  на  училищно  
и/или  регионално  и национално равнище 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

14.05.2019 работна 
група 

3.3. Поема  инициативи  и  се  включва  активно  
в работата на педагогическия съвет 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

14.05.2019 работна 
група 
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3.4. Прецизно поддържа задължителната 
училищна документация 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

14.05.2019 работна 
група 

3.5. Изгражда конструктивни взаимоотношения 
на сътрудничество с колеги в училищния 
екип и извън него. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

14.05.2019 работна 
група 

ОБЛАСТ 4: ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  НА УЧИТЕЛЯ 
№ 1 Критерий 1: Квалификация, кариерно развитие и израстване 
1.1. Участие във вътрешноучилищни форми на 

квалификация – ЕКК, 
наставничество и др. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

28.05.2019 работна 
група 

1.2. Участие в извънучилищни форми на 
квалификация – семинари, тренинги, 
научно- 
практически форуми; практикуми и др. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

28.05.2019 работна 
група 

1.3. Участие в обмен на добри практики с цел 
поддържаща квалификация. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

28.05.2019 работна 
група 

1.4. Кариерно развитие и израстване по 
вертикала 
и/или по хоризонтала 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

28.05.2019 работна 
група 

1.5. Създаване и поддържане на учителско 
портфолио. 

чек-листове 
анкети 
справки 
въпросник 

28.05.2019 работна 
група 

 
 

НАСТАВНИЧЕСТВО  
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ УМЕНИЯ 

 У МЛАДИТЕ УЧИТЕЛИ 
 

В училищната система процесът на наставничество се изразява в 
предаване от по-опитния и квалифициран учител на своя наставляван (млад 
специалист) знания и умения, които са  необходими на последния за ефективно 
изпълнение на професионалните му задължения. Обучението на младия учител на 
работното място заслужава особено внимание, защото днес то представлява един 
от най-ефективните методи за повишаване  на квалификацията, проверен във 
времето и отработен от много поколения. 
Наставничеството като процес засяга интересите на  всички взаимодействащи си 
субекти: обучаемия млад специалист, наставника и организацията – работодател. 

Наставничеството е доброволно партньорство между двама души, при което 
единият доброволно дава своето свободно време, за да подкрепи и насърчава 
другия. 

За постигане на целта и реализация на интересите на всички участващи страни 
е нужно чрез наставничеството да се решат следните задачи: 
• Да се затвърди интереса на младия учител към педагогическата професия 
и го укрепи в образователната институция (учителския колектив); 
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• Да се ускори процеса на професионалното развитие на учителя, за да развие 
способността си самостоятелно и ефективно да изпълнява задълженията си по 
длъжностна характеристика; 
• Процеса на наставничество да допринесе за успешното адаптиране на 
младия учител към организационна култура, за усвояването на най-добрите 
традиции на училището, съзнателно и творческо отношение към задълженията на 
учителите. 
От така разписаните задачи на наставничеството релевантно следват очакваните 
резултати: 
• подобряване на професионалната компетентност на младия учител на 
новото работно място; 
• развитие у младите специалисти на необходимите умения и способности на 
провеждане на иновационни преподавателски дейности, отговарящи на 
изискванията на ДОИ; 
• всеобхватно развитие на притежаваните от  младия учител специализирани 
познания в предметната област и методиката на преподаване; 
• професионална адаптация на младия учител. 

 
 
Функционирането на модела на процеса на наставничество носи следните 
предимства за наставлявания: 
• развиване на чувство самоувереност и значимост; 
• получаване на практически съвети, поощрения и подкрепа; 
• получаване на реалистична представа за собствените възможности; 
• идентифициране на целите и установяване на чувство за посока; 
• обучение как да работим при крайни срокове и ограничения, но с 
максимални усилия; 
• помощ за идентифициране и развитие на таланта; 
• развиване на персонални и професионални отношения; 
• придобиване на опит и вникване в професионалния свят; 
• увеличаване на равнопоставеността в областта на заетостта. 
Грамотно изградената и правилно функционираща система на наставничество 
позволява на администрацията на училището да постигне следните ефекти: 
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1. повишаване  на професионалното ниво и умения на всички специалисти 
без изключение, въвлечени в системата на наставничество, включвайки и самия 
наставник; 
2. снижаване на текучеството на кадрите за сметка на засилване на 
професионалната съставяща на мотивацията и предоставяне на допълнителни 
възможности за повишаване на професионалния им статус; 
3. снижаване на риска от професионално изгаряне на най-опитните учители, 
носители на знания и умения; 
4. предоставяне на възможности за кариерно развитие на опитните учители 
както в хоризонтален, така и във  вертикален план; 
5. укрепване на професионалното сътрудничество. 
Наставникът също има полза от сътрудничеството си със своя наставляван, като 
развива собствените си познания, умения и възможности в смисъла на: 

 Подобряване на уменията за общуване. 
 Подобряване възможностите да разбира другите хора. 
 Възможността за самоанализ на собствените способности. 
 Повишаване на социалните контакти. 
 Признание на техните умения и опит. 
 Повишаване на професионалния опит и удовлетвореност от работата. 
 Споделяне на личните умения и опит с останалите членове на колектива. 
 Повишаване на мотивацията и удовлетвореността от работата. 
 Предоставяне на възможност за развитие на управленски умения. 
 Придобиване на опит и разпознаване/признаване на вече наличните 

умения и способности. 
 Нови перспективи за персонална реализация. 
 Развитие на умения за разбиране на околните и възприемане на тяхната 

културна среда. 
 Възможност за оценка и анализ. 
 Установяване на социални контакти. 
 Предоставяне на възможност за откриване/осъзнаване на собствените 

способности, умения и опит. 
 Придобиване на различен професионален опит и личностна 

удовлетвореност. 
ФОРМИ НА НАСТАВНИЧЕСТВО 
Процеса на наставничество може да се реализира чрез следните форми: 

1. Колективна:  педагогически съвет, методически  семинари, заседания на 
микрогрупата „Школа за наставничество”,  кръгла маса, педагогически 
работилници, заседания на предметните МО,  „Ден на младия учител”. 

2. Групова:  групово консултиране, групови дискусии, обзор на педагогическа 
литература; проблемно - делови игри, психологически тренинги, гледане на 
видеофилми на заснети уроци. 

3. Индивидуална:  индивидуални консултации, практически занятия 
(майсторски клас, открити уроци, посещения на занятия, провеждане на 
фрагменти от уроци и извънкласни мероприятия, проектиране на етапи от 
урока, съставяне на план-конспекти на уроци, на часа на класа, на 
родителски срещи, разработка на работни програми  и календарно - 
тематични разпределения и др.). 

В су“Димитър Матевски“ основно ще се реализира неформално наставничество, 
независимо че в длъжностната характеристика на старшите учители е записано, 
че следва да оказват наставническа подкрепа на младите и новоназначените 
учители. 
Наставляваните и наставниците ще се разпределят , както следва: 
Наставляван Наставник 

1. Таня Димитрова – учител ФВС Ст. Учител Красимир Чучев 
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2.   
3.   
4.   

 
5.Основна цел на дейността: 
 

5. Осигуряване на ефективно наставничество на новоназначени млади 
учители за развитие на професионалните им умения чрез създаване на 
подкрепяща мотивираща среда. 

Подцели: 
 

2.1. Да се създадат благоприятни условия за ефективна адаптация и 
лоялно отношение към работещите в училище. 

 
2.2. Младите учители сами да се научат как да постигат крайната цел и 

да използват потенциала си. 
 

2.3. Постигане на съгласие върху основните принципи на взаимодействие 
между наставника и младия учител - открита комуникация, 
добронамереност, взаимно уважение. 

3. Основен принцип на работа: 
Осигуряване на подкрепа толкова, колкото е необходимо, а не възможно най- 
много. 

2. За постигане на целта и реализация на интересите на всички 
участващи страни е нужно чрез наставничеството да се решат следните 
задачи: 
 
3. Да се затвърди интереса на младия учител към педагогическата професия 
и го укрепи в учителския колектив; 
 

4. Да се ускори процеса на професионалното развитие на учителя, за да 
развие способността си самостоятелно и ефективно да изпълнява задълженията 
си по длъжностна характеристика; 
 

5. Процеса на наставничество да допринесе за успешното адаптиране на 
младите учители към организационна култура, за усвояването на най- добрите 
традиции на училището, съзнателно и творческо отношение към задълженията на 
учителите; 

 
3. Мотивиране на младите учители за професионално усъвършенстване и 
утвърждаване на педагогическата и методическата им квалификация. 
 
IV. Очакваните резултати 
 
1. подобряване на професионалната компетентност на младия учител на 
новото работно място; 
 
2. развитие у младите специалисти на необходимите умения и способности на 
провеждане на иновационни преподавателски дейности, отговарящи на 
изискванията на ДОИ; 
 
3. всеобхватно развитие на притежаваните от младия учител 
специализирани познания в предметната област и методиката на преподаване; 
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4. професионална адаптация на младия учител. 
V. Основни функции на наставниците: 

5. подпомагане на наставляваните да решават сами проблеми си; 
6. рефлективни разговори; 
7. осигуряване на връзка с хора или ресурси; 
8. обсъждане на различни теми, свързани с професионалната дейност; 
9. предлагане на решения на проблемите на начинаещия учител; 
10. осигуряването на партньорска подкрепа; 
11. разбиране на нуждите и емоциите. 

 
VI. Дейности в наставничеството: 
2. Първоначална среща: 

1.1. Приемане  на  целите  на  наставничеството,  съгласие  по  основните  
принципи  на взаимодействие. 
Срок: октомври 2018 г. 

Отговорник: ....................................... 

1.2. Приемане на план- график за действие. 

Срок: октомври 2018 г. 
Отговорник: 
.......................................... 

1.3
. Разработване на индивидуални план-програми за работа от всеки наставник. 
Срок: октомври 2018 г. Отговорник: .........................................
 
2. Провеждане на периодични срещи/ разговори между наставник- млад 
учител 
1. Преглед и анализ на извършените дейности. и попълване на отчетна карта. 
 
Срок: всяка трета седмица на месеца Отговорник: ......................................, 
учители 
 
2.2. Дискусия по определени теми, обмяна на 
опит. Срок: всяка трета седмица на месеца 

 
 
Отговорник: наставници, 
учители 

 
2.3. Провеждане на коучинг сесии за осъществяване на психологическа и 
професионална подкрепа на младите учители за справяне с проблеми и 
критични ситуации. 
 
Срок: декември 2018 г. Отговорник: ....................................................., учители 
 
 
2.4. Актуализация на план- графика на срещите (при нужда). 
Срок: всяка трета седмица на месеца Отговорник: наставници, 
учители 
 
3. Предоставяне на обратна връзка и помощ за изпълнение на дейности: 
3.1. Предаване на знания, умения и опит на младия учител от страна на 
наставника. 
 
Срок: ежеседмично Отговорник: наставници, 
учители 
 
 
4.Оценка на постигнатите резултати в края на програмата на 
наставничество: 
4.1. Сравнение постигнатите резултати с целите- обобщителен анализ. 
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Срок: април 2019 г. Отговорник: 
......................................... 
4.2. Дискусия за ефективността от  наставничество. 
Срок: април 2019 г. Отговорник: 
........................................ 
4.3. Оценка на ефективността на наставничество чрез анкетиране. 
Срок: май 2019 г. Отговорник: Шопова, учители 
 
5. Определяне на следващи стъпки и дейности: 
5.1. Определяне на допълнителни области за подобрения. 
 
Срок: април 2019 г. Отговорник: 
..................................... 
 
5.2. Планиране и реализиране на конкретни задачи, в които учителят да 
практикува наученото- взаимни посещения на уроци. 
 
Срок: май 2019 г. Отговорник......................................, 
учители 
 
3.2. Осигуряване на необходимите ресурси-помагала, техническа
 обезпеченост на 
 
занятията, табла, таблици и др. 
Срок: ежеседмично 

 
Отговорник: наставници, 
учители 

 
3.3. Анализ на извършените до момента дейности - обратна информация от 
младия учител и наставника 
 
Срок: януари 2019 г. 
 
3.4. Дискусия за подобрения. 
Срок: януари 2019 г. 
 



 


