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І. Национални цели, съгласно Националната програма за развитие: България 2020 

 

1. Намаляване дела на преждевременно напусналите  системата  на училищното образование. 

2. Нарастване дела на населението на възраст 30-34 години със завършено висше образование. 

3. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. 

ІІ. Основни приоритети в дейността на РУО 

 

1. Изпълнение на националните планове за действие по националните образователни стратегии в частта им 2018/2019 година с 

цел постигане на намаляване дела на преждевременно напусналите детските градини и училищата на територията на област 

Търговище деца и ученици. 

2. Повишаване качеството на образование за нарастване дела на получилите диплома за средно образование, свидетелство за 

професионална квалификация и свидетелство за правоспособност с цел осигуряване на възможност за продължаване  на 

образованието във висши училища, възможности за адаптация на завършилите средно образование ученици към жизнената 

среда, успешно социално включване чрез подходяща работа и достойни доходи за труда им. 

3. Продължаване на взаимодействието с всички заинтересовани страни – родители, държавни и общински администрации и 

институции, бизнес, НПО. 

 

ІІІ. Основни приоритети в дейността на училището 

 

1. Пълен обхват на децата и учениците в задължителна училищна възраст Осигуряване възможности за личностно развитие на 

учениците чрез повишаване равнището на функционалната им грамотност.  

2. Повишаване професионалната ефективност на педагогическите специалисти и удовлетворяване на техните 

квалификационни потребности за постигане на европейско качество на образованието.  

              3.     Превръщане на училището в желана територия на ученика, чрез обогатяване на извънкласните и извънучилищните дейности  
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4.  Превенция на агресията и тормоза между децата и учениците в училище в процеса на урочната, извънкласната и извънучилищната 

дейност с цел опазване живота и здравето на подрастващите. 

 

ІV. Дейности за реализиране на целите и приоритетите: 

№ Дейност Срок Извършва се 

от: 

 

Индикатори за изпълнение 

Мерна единица 

/брой, процент/ 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

1. Изпълнение на плана за 2016-2020 г. по 

Стратегията за намаляване дела на 

преждевременно напусналите 

образователната система  

Декември 2018     

 1.1.Повишаване на обхвата  на децата и  

учениците 

     

 1.1.1.Осъществяване на контакти с ЦДГ 

относно децата, подлежащи на обучение в  І 

клас 

Октомври 2018 

 

 

Гл. учител 

Кл. ръководител 

І клас 

   

 1.1.2.Набелязване на мерки за преодоляване 

на проблемите, свързани с обхвата на децата 

 

Октомври 2018 

 

Гл. учител 

 

   

 1.2.Намаляване дела на преждевременно 

напусналите образователната система 

     

 1.2.1. Мерки за превенция на 

преждевременното напускане на 

училище 

     

  1.2.1.1. Превръщане на училището в желана 

територия на ученика, чрез обогатяване на 

извънкласните и извънучилищните 

дейности. Взаимодействие на училището със 

заинтересованите страни и институции с цел 

Учебната 

2018/2019год. 

Директор 
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превенция на отпадане на ученици от 

училище и намаляване броя на деца в риск 

 1.2.1.2. Стриктно  прилагане на Механизма за 

противодействие на училищния тормоз 

между децата и учениците 

Учебната 

2018/2019год. 

Директор 

Гл. учител 

Кл. 

ръководители 

   

 1.2.2. Мерки за интервенция на 

преждевременното напускане на училище 

     

 1.2.2.1. Дейности  за прилагане на системата 

за кариерно ориентиране и консултиране в за 

мотивиране за продължаване на 

образованието по ОП РЧР BG051PO001-

4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в 

училищното образование“. 

Учебната 

2018/2019год. 

Директор 

 

Класни 

ръководители. 

на 6  и 7 кл. 

   

 1.2.3. Мерки за компенсиране на ефекта от 

преждевременното напускане на училище 

     

 1.2.3.1. Повишаване интереса на учениците 

чрез участие в екипи за изпълнение на  

Националния календар за извънучилищните 

дейности на МОН, Националния спортен 

календар и Плана на училището 

Учебната 

2018/2019год. 

 

Учители по ФВС 

   

 1.3.Последващи изпълнението на плана 

действия 

     

 1.3.1. Изготвяне на справки за отсъствията и 

движението на учениците  

ежемесечно  и в 

края на І срок и 

на уч. година 

Директор 

Класни 

ръководители  

   

 1.3.2. Изготвяне  анализ за състоянието и 

движението на учениците, броя на 

напусналите и мерки за задържане на 

застрашените от напускане ученици. 

в края на І срок 

и на уч. година  

Гл. учител    
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2. Изпълнение на плана за 2015-2020 г. по 

Стратегията за ефективно прилагане на 

информационните и комуникационните 

технологии в образованието и науката 

     

 2.1. Изграждане на ИКТ инфраструктура с 

цел обезпечаване и повишаване 

ефективността на учебния процес и 

управлението на административната дейност 

Учебната 

2018/2019год. 

Директор, 

С. Есманов 

   

 2.2. Включване на училището към 

регионалната облачна инфраструктура на 

РУО Търговище 

До март 2019 Директор 

С. Есманов 

   

 2.3.  Оптимално и целесъобразно 

използване възможностите на училищния 

сайт, чрез привличане на ученици от 

прогимназиален етап към екипа по 

администриране на сайта 

През учебната 

2018/2019год 

Педагогическите 

специалисти 

 

   

 2.4. Оптимизиране използването на интернет 

достъпа в класните стаи и безжичната (WiFi) 

инфраструктура, на интерактивна дъска. 

През учебната 

2018/2019год. 

Педагогическите 

специалисти 

   

 2.5.  Оптимизиране на взаимодействието 

между учители, родители и ученици чрез 

използване на интернет 

През учебната 

2018/2019год. 

Педагогическите 

специалисти 

   

 2.6. Популяризиране на добри ИКТ практики 

по всички учебни предмети чрез сайтовете на 

училището и РУО  

През учебната 

2018/2019годин

а 

С. Есманов 

Педагогическите 

специалисти  

   

3. Изпълнение на плана за 2016-2020 г. по 

Националната стратегия за развитие на 

педагогическите специалисти 

     

 3.1. Проучване,  анализиране и проектиране 

на потребностите от квалификация на 

педагогическите специалисти чрез пряко 

допитване в методическите обединения. 

 

Септември 

2018 

Директор 

Председатели. 

на МО 
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 3.2. Разработване на училищен план за 

квалификационна дейност през учебната 

2018/2019 година (Приложение 1 към 

настоящия план) 

Септември 

2018 

Гл. учител 

Председатели на 

МО 

   

 3.3.  Мотивиране професионалното  развитие 

и самоусъвършенстване на педагогическите 

специалисти  чрез организиране на 

квалификационни курсове за формиране на 

компетентности по приоритетни направления 

През учебната 

2018/2019год 

Директор 

 

   

 3.4. Поддържане на  ефективна система за 

подпомагане, организиране и провеждане на 

дейности за квалификация на 

педагогическите специалисти чрез 

действието  на оперативни документи: 

- Вътрешни правила за 

квалификационна дейност  

- Правила за провеждане на 

квалификационна дейност  

- План за квалификационна дейност 

- Индивидуални квалификационни 

карти на педагогическите специалисти 

През учебната 

2018/2019год. 

Директор  

Гл. учител 

   

4. Изпълнение на плана за 2018г. по 

Националната стратегия за учене през 

целия живот 

     

 4.1. Организиране на съвместни дейности с 

Центъра за кариерно ориентиране Търговище 

През учебната 

2018/2019год. 

Директор    

 4.2. Оптимизиране на условията за 

разнообразяване на дейностите по интереси в 

полуинтернатните групи  

През учебната 

2018/2019год. 

Учители в 

ГЦОУД 

 

   

 4.3. Разработване на училищен план за 2018-

2019 уч. г. в  изпълнение на Националната 

стратегия за насърчаване и развитие на 

Септември 

2018г. 

Директор 

Гл. учител 
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грамотността за периода 2016-2020 ) 

 4.4. Подобраване средата на работа на 

учениците със СОП в съответствие с 

годишния план за работа на екипа за 

подкрепа на личностното развитие на 

ученици със СОП  

През учебната 

2018/2019год. 

Директор 

Гл. учител 

Ресурсен учител 

екипа 

 

   

 4.5. Подкрепа за участие на учениците в 

олимпиади 

Според 

Националния 

календар за 

извънучилищни 

дейности на 

МОН, 

Спортния 

календар на 

МОН и Плана 

на РУО 

Директор, 

Учители  

   

 4.6. Осигуряване за безвъзмездно ползване на 

учебници и учебни помагала за учениците І - 

ІV клас и учебници за учениците V - VІІ клас  

Септември 

2018 

Гл. учител 

ЗАС 

   

 4.7. Развиване на творческите заложби на 

учениците чрез разнообразни извънкласни 

форми с цел стимулиране на тяхната 

инициативност и предприемчивост  

През учебната 

2018/2019год. 

Гл. учител 

М. Янкова 

   

5. Изпълнение на плана по Стратегията за 

образователна интеграция на децата и 

учениците от етническите малцинства 

     

 5.1. Дейности с родителите  за преодоляване 

на негативни стереотипи и 

дискриминационни нагласи между 

различните етнически групи 

През учебната 

2018/2019год. 

Директор    

 5.2. Съчетаване на извънкласни и 

извънучилищни дейности с традиционния 

През учебната Директор    
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празничен календар на отделните етнически 

групи 

2018/2019год. 

6. 6.НП „Развитие на педагогическите кадри 

2016 г.” 

     

 6..1. Участие на педагогически специалисти в 

обучения по НП „Развитие на 

педагогическите кадри 2016 г.” 

През учебната 

2018/2019год. 

Гл. учител 

 

   

 

7. Изпълнение на проекти по оперативни и 

други програми 

     

 7.1. Участие в организирана от РУО работна 

среща за запознаване с Насоките за 

кандидатстване по процедура „Подкрепа за 

предучилищното възпитание и подготовка на 

деца в неравностойно положение” и по 

процедура „Образователна интеграция на 

учениците от етническите малцинства и/или 

търсещи или получили международна 

подкрепа”, както и с възможностите на 

програма НОИР. 

 

7.2 Участие   в разработване на европейски 

прокти           

7.3Участие в проект  Еразъм плюс,ключова 

дейност 2-стратегически партньорства 

 

7.4 Участие в проект „Твоят час”-фаза 2 

                             

Октомври 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018/2019год. 

Уч.год.  

 

 

 2018/2019год. 

Уч.год.  

 

2018/2019год. 

Уч.год.  

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учители 

 

Д.Христова 

Учители 

 

 

Учители 

 

   

8.  Разработване на програми и стратегии за 

развитие, функциониране и 

усъвършенстване на образователни 
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структури на територията на областта, за 

професионалното образование и обучение, 

превенции, интегриране на деца със 

специални образователни потребности 

и/или с хронични заболявания 

 8.1. Разработване на училищен план за 

насърчаване и повишаване на грамотността 

през 2018-2019 година в изпълнение на 

Националния план за действие в изпълнение 

на Националната стратегия за насърчаване и 

повишаване на грамотността през периода 

година периода 2016-2020 година 

Септември 

2018година 

Директор 

 

   

 8.2. Разработване на Стратегия за развитие на 

училището за периода 2016-2020 г. 

Октомври 2018 

година 

Директор 

Гл. учител 

   

9. Организационно и методическо 

осигуряване дейността на директори, 

помощник-директори и учители 

     

 9.1. Оказване на методическа помощ на 

педагогическите специалисти при 

подготовката на новата учебна година – 

изготвяне на планове на МО, тематични 

разпределения, програми за ЗИП, 

ИУЧ,планове на кл. ръководители, материали 

за входно и изходно ниво и др. 

Септември 

2018 

Директор 

Гл. учител 

 

   

 9.2. Подпомагане на педагогическите 

специалисти при организацията на 

дейностите в ГЦОУД   

През годината Гл. учител 

 

   

 9.3. Участие в работни срещи, организирани 

от РУО, с учителите от Община Търговище, 

по предмети и направления 

Октомври 2018 Педагогически 

специалисти 

   

 9.4. План за контролната дейност на 

директора /Приложение №3/ 

През годината Директор 
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10. Оптимизиране, функциониране и развитие 

на училището 

     

 10.1. Участие в работна среща, организирана 

от РУО, с представители на местната власт 

относно оптимизацията на мрежата от детски 

градини, училища и обслужващи звена. 

Януари 

2019година 

Директор    

11.  Дейности по провеждането на  

националните външни оценявания 

     

 11.1. Национално външно оценяване в ІV 

клас 

     

 11.1.1.Участие в работни съвещания, 

организирани от РУО, във връзка с 

провеждане на НВО в ІV клас и 

мотивираното участие на учениците в него 

Април  

2019 г. 

Директор 

Гл. учител 

Кл. ръководител 

ІV клас 

   

 11.1.2. Дейности по провеждане на НВО на 

знанията и уменията на учениците от ІV клас 

График на 

МОН 

Директор 

Гл. учител 

   

 11.1.3. Осигуряване на безопасни условия за 

провеждане на НВО – медицински лица, 

охрана, ел. захранване, алтернативен 

интернет, видеонаблюдение 

График на 

МОН 

Директор 

 

   

 11.2. Национално външно оценяване в VІІ 

клас  

     

 11.2.1. Участие в работно съвещание, 

организирано от РУО, във връзка с 

провеждане на НВО в VІІ клас  

Април 2019 Директор 

 

   

 11.2.2.   Заявяване и осигуряване  на 

необходимите изпитни материали 

Април 2019 Директор    

 11.2.3. Указания и инструктажи за 

организирането и провеждането на 

приемните изпити след VІІ клас  

Преди 

съответната 

дейност 

Директор 

 

   

  11.2.4. Организиране и провеждане на 

изпитите за НВО в VІІ клас  

График на 

МОН 

 

Директор 
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 11.2.5. Осигуряване на безопасни условия за 

провеждане на НВО – медицински лица, 

охрана, ел. захранване, алтернативен 

интернет, видеонаблюдение 

График на 

МОН 

Директор    

 11.3. Участие в работно съвещание, 

организирано от РУО, относно 

резултатите от външните оценявания и 

насоки за работа през следващата учебна 

година 

юли  

2019 

Директор 

 

   

12. Насочване на деца и ученици със 

специални образователни потребности 

и/или с хронични заболявания за 

интегрирано обучение или за обучение в 

специални детски градини и училища 

     

 12.1. Формиране на екип за подкрепа на 

личностното развитие на ученици със СОП 

септември  

2018 г. 

Директор 

Р. Добрева  

Ресурсен учител 

   

 12.2. Изготвяне на годишния план за работа 

на екипа за подкрепа на личностното 

развитие на ученици със СОП и пакет от 

необходимите документи за работа през 

учебната година  

Октомври 2018  Директор 

Р. Добрева  

Ресурсен учител 

   

13. Дейности, свързани с осигуряване на 

подкрепяща среда за обучението на деца и 

ученици със специални образователни 

потребности, и за обучението на деца и 

ученици, чийто майчин език е различен от 

българския 

     

 13.1. Дейности на училищния екип за 

осигуряването на индивидуални 

образователни програми за децата и 

През учебната 

2018/2019год. 

Ресурсен екипа 

за работа с 

ученици със 
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учениците със специални образователни 

потребности и съдействие при необходимост 

за психолого-педагогическа подкрепа от екип 

от специалисти. 

СОП 

 13.2. Осигуряване за безвъзмездно ползване 

на учебници и учебни помагала за ученици 

със специални образователни потребности  

Декември 2018 Директор 

 

   

14. Дейности, свързани с осигуряване на 

задължителна документация и с 

предоставяне на учебници и учебни 

помага за безвъзмездно ползване 

     

 14.1. Заявяване на задължителна 

документация в РУО 

В срокове, 

определени от 

РУО и при 

необходимост 

Директор 

 

 

   

 14.2. Създаване на организация за 

съхраняване на документацията, свързана със 

заявяване и обобщаване на потребностите от 

задължителна документация  

Октомври 2018 ЗАС    

 14.3. Създаване на организация за 

осигуряване на задължителната училищна 

документация за началото и за края на 

учебната година 

В срокове, 

определени от 

РУО 

ЗАС    

 14.4. Изготвяне  на  списък-образците, 

училищните учебни планове, учебните 

програми за ЗИП ,ИУЧ. 

Септември 

2018 г. 

Директор 

 

   

15. Дейности в Националния календар за 

извънучилищните дейности и в 

Националния спортен календар на МОН,  

други извънкласни и извънучилищни 

дейности 

     

 15.1. Дейности от Националния календар за През учебната Педагогическите    
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извънучилищните дейности на МОН 

 

2018/2019год. специалисти 

 15.2. Дейности от Националния спортен 

календар на МОН 

 

През учебната 

2018/2019год. 

 

С. Есманов 

Учители ФВС 

   

 15.4. Организиране и провеждане на 

общински  кръгове на олимпиадите по 

учебни предмети 

По график Педагогическите 

специалисти 

   

 15.5. Организиране и провеждане на 

общински и областни кръгове на 

Националната олимпиада „Знам и мога“ за 

учениците от ІV клас 

м. февруари -

март  

2019 

Гл. учител 

Кл. ръководител 

ІV клас 

   

16. Календарен план на дейностите за 

отбелязване на бележити дати, честване на 

празници  и  провеждане  на   училищни  

тържества /отворен за актуализиране/ 

     

 16.1. Тържествено откриване на новата 

учебна година 

17.09.2018 Комисия с 

председател  М. 

Янкова 

   

 16.2. Отбелязване на 22 септември – Ден на 

Независимостта на България 

21.09.2018 Н. Стефанова 

С. Алиева 

   

 16.3. Отбелязване на 1 ноември – Ден на 

народните будители 

01.11.2018 Ю. Милчева 

Д. Христова 

ГЦОУД-нач.етап 

   

 16.4. Отбелязване на Деня за възпоменание 

на жертвите от ПТП 

17.11.2018 Р. Добрева – 

председател  на 

комисията по 

БДП 

   

 16.5. Коледно тържество Коледен базар Декември 2018 Кл. 

ръководители 

   

 16.6. Изложба на коледни картички, 

изработени от ученици в начален и 

прогимназиален етап 

Декември 2018 И.Сабриева 

Н.Хасанова 

А.Цонев 
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 16.7. Изложба на мартеници 27.02.2019 Кл.р-ли 

Учители в 

ГЦОУД 

   

 16.8. 19-ти февруари – Патронен празник на 

училището  

19.02.2019 М. Янкова 

Кл..р-ли 

 

   

 16.9. Честване на 3 март - национален 

празник на Република България 

Март 2019 Ю.Милчева 

М.Янкова 

   

 16.10. . Празник на буквите   Март 2019 М.Феимов 

 

   

 16.11. Посрещане на първа пролет-изложба 

на рисунки 

Април 2019  

Учители  

 Изобразително 

изкуство 

 

   

 16.12. Отбелязване на  - Ден на Земята Април.2019  

Гл. учител 

Учители и 

учителите в 

ГЦОУД 

   

 16.13. Отбелязване на 9 май - Ден на Европа 09.05.2019 С. Есманов 

Д.Христова 

 

 

   

  16.14. Тържествено отбелязване на 24 май – 

Ден на българската просвета и култура и на 

славянската писменост 

24.05.2019 М. Янкова  

Учители начален 

етап 

 

 

 

   

 16.15Издаване на училищен вестник 

„Училището-територия на учениците” 

май.2019 М.Янкова 

С.Алиева 
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А.Цонев 

 

 16.16. Отбелязване на 1 юни – международен 

ден на детето 

01.06.2019 Гл. учител 

Учители начален 

етап 

   

 16.17. Отбелязване на 2 юни – Ден на Ботев и 

на загиналите за свободата на България 

02.06.2019 Ю. Милчева  

М. Янкова 

ГЦОУД-

прог.етап 

   

 

 

Приложения: 

1. План за квалификационната дейност през учебната 2018/2019 година 

 


