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РАЗДЕЛ I АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГО-

ДИНА 

 

Учебно-възпитателната работа в ОУ „Иван Вазов“ през учебната 2016/2017 година се ре-

ализира в съответствие със заложените в годишния план задачи и подчинена на държавната 

политика в областта на образованието за постигане на държавните образователни стандарти. 

Пред училищния екип бе поставена като основна цел провеждане на качествен и високое-

фективен учебно-възпитателен процес с акценти резултатност от НВО, успеваемост на при-

емните изпити след седми клас, поетапно въвеждане на целодневната организация на учеб-

ния ден, работа по извънкласни дейности и проекти. Продължи активната превантивна въз-

питателна работа с учениците относно спазване на училищния ред и дисциплина, както и 

осигуряването на добра психологическа среда и позитивни взаимоотношения между учите-

ли, ученици и родители чрез поддържане на добрите училищни традиции, съдържателни из-

вънкласни дейности и разнообразни форми на сътрудничество с родителската обществе-

ност. В училището се обучаваха 716 ученици, разпределени в 28 паралелки, както следва: 16 

в начален етап /с 5 групи в ЦДО/, 12 в прогимназиален етап и 42 деца в 2 подготвителни 

групи. Броят на паралелките и учениците е показател за интереса към училището и утвърж-

даване на неговия авторитет. Преподавателският състав включва 44 учители и училищен 

психолог. 

В училище има изградена добра система на организация, планиране и контрол на дей-

ностите, което доведе до повишаване на качеството на преподаване и обучение и постигане 

на много добри резултати в УВР в края на учебната година. Среден успех на училището за 

учебната 2016/2017 година е много добър 5,45. 

Постигнатите много добри резултати се дължат и на създадените добри условия за по-

вишаване на квалификацията на педагогическите кадри в училището, чрез организирането 

на обучителни семинари, участие в програми за повишаване на квалификацията, споделяне 

на добри педагогически прaктики и опит между преподавателите. 

Можем да откроим следните постижения и проблеми в учебно-възпитателната работа. 

Успехи: 

- реализиран прием в първи клас; 

- всички ученици са покрили ДОС за учебно съдържание; 

- резултатите от НВО в 4. клас е над средното за областта и страната; 

- прием на завършилите седмокласници в профилирани и професионални гимназии – 

над 95%; 

- много добро представяне на учениците от VІІ – ми клас на изпитите за прием след 

седми клас – пето място в областта; 

- затвърдено отлично представяне с призови места и награди на ученици в състезания, 

конкурси, първенства на различни нива – общинско, областно, национално; 

- 27 участници в областни нива на олимпиади; 

- завоювани много спортни призови места и отличия, разработена вътрешно-

училищна система за повишаване на спортната култура на подрастващите; 

- позитивна училищна среда чрез провеждане на традиционни състезания и стимули-

ране на знанията, уменията и творческите възможности на учениците; 

- разширена извънкласна и извънучилищна дейност; 

- интеграция на деца със СОП – 10 за училището; 

- сформирани групи по СИП, ФУЧ – 14групи; 

- сформирани 13 клуба по интереси и 6 групи за ученици с обучителни трудности по 

проект „Твоят час”; 

- успешно реализирани голям брой училищни мероприятия; 

- засилена квалификационна дейност на педагогическите кадри 

- работа по НП на МОН и проекти на Община Русе; 

- мотивират се морално и материално учители и ученици за постигнати резултати 
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- в последните години училището се развива и утвърждава като средищно училище; 

- задълбочено сътрудничество с Училищното настоятелство; 

- учреден Обществен съвет; 

- добра съвременна материална база: интернет и мултимедия във всяка класна стая; 

- взаимодействие с институциите, свързани с учебно – възпитателната работа; 

- осигурена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране целите на УВП за 

изпълнение на стандартите на ДОС 

Проблеми и трудности: 

- двусменен режим на обучение; 

- слаб инстументариум за въздействие върху ученика; 

- голяма натовареност на учениците; 

- голям брой извинени и неизвинени отсъствия води до липсата на системни и трайни 

знания, в резултат на което се допускат слаби оценки; 

- недостатъчна материално-техническа база за пълно въвеждане на целодневното обу-

чение; 

- недостатъчна публичност на изявите в учебната и извънучебната дейност. 

Възможности: 

- въвеждане на нови технологии в учебния процес; 

- включване на талантливите ученици като сътрудници в обучението; 

- провеждане на нетрадиционни родителски срещи; 

- развитие на клубна дейност-ангажираност на деца с обучителни трудности; 

- утвърждаване на чувство за принадлежност към училището и екипа от всеки ученик. 

Оценка на действителното състояние: 

 Цялостната дейност през учебната 2017/2018 г. ще протече съгласно залегналите в 

годишния план задачи. В училището ще се обучават общо 710 ученици, от които 35 в подготви-

телни групи и 675 в  паралелките от 1. до 7. клас, двама ученика продължават обучението си в 

индивидуална форма на обучение, един в комбинирана форма на обучение, 8 ученици са със 

специални образователни потребности. Общо паралелките за настоящата учебна година са 28 и 

две подготвителни групи, групите за ЦДО са 5. В училището е създадена организация по всич-

ки видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите. Осигурено е единство и непре-

къснатост на учебно-възпитателния процес. Прозрачността на управлението, съчетаването на 

добрите традиции в училището и необходимостта от модернизация ще са водещите принципи 

при осъществяване на дейностите през настоящата учебна година.  

Ще работим за постигане на успехи в следните направления: 

- запазване на тенденцията за стабилност на броя на учениците и паралелките в учи-

лището; 

- устойчивост на учебните резултати в начален и прогимназиален етап; 

- съотносими учебни резултати на НВО и годишния успех; 

- приемственост и интегративност между отделните етапи на обучение и подготви-

телните групи; 

- повишена взискателност и контрол по отношение опазване на училищното имущест-

во, училищния ред и дисциплина на учениците; 

- задълбочена работа по гражданско, здравно и екологично възпитание на учениците; 

- запазване на изградените връзки за сътрудничество с родители, общественост и инс-

титуции; 

- учителският колектив отговорно да изпълнява професионалните си ангажименти и 

да повишава квалификацията си;  

- изграждане на вътрешна система за оценка качеството на образование. 

От анализа на действителното състояние на дейността в ОУ „Иван Вазов“ може да се направи 

следния извод: 

Постиженията в УВР, положителните промени в обновяването, естетизирането на ма-

териалната база, квалификацията на преподавателите, доброто взаимодействие с ученици и ро-

дители имат своя резултат и съдействат в изпълнението приоритетите на училищната политика 

на ОУ „Иван Вазов”. 
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РАЗДЕЛ II   МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТИТЕ 

НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА 

 

1. Мисия на училището 

Качествено и достъпно обучение и възпитание на ученици от І до VІІ клас според държавните 

образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценнос-

ти. Формиране на свободни, отговорни инициативни личности с висока интелектуална подго-

товка и култура, с изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна общест-

вена реализация, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите интереси и пот-

ребности. 
 

1.1. Мисия на подготвителните групи 

Работата в подготвителните групи полага основите на непрекъснато образование и възпитание, 

като осигурява: 

-Овладяване на ДОС за ПО; 

-Развитие на индивидуалните  качества на всяко дете и стимулиране на творческите заложби; 

-Духовно, физическо и социално израстване  и развитие; 

-Учене за знания и компетенции; 

-Учене, насочено към придобиване на социални умения; 

-Мотивира учителите да реализират в  най-висока степен  уменията си. 

 

2. Визия на училището 

ОУ „Иван Вазов” - конкурентноспособно ефективно училище с утвърден престиж и авторитет в 

образователната структура на Русе; с модерна, привлекателна материална база и образователни 

традиции, способно да формира у учениците национални и общочовешки ценности и доброде-

тели при подготовката им за социализация и реализация. 

2.1. Визия на подготвителните групи  

Място, където децата да идват с желание и се чувстват  защитени, разбрани и подкрепяни; 

-Предпочитана среда за деца на 5-6 години, където се гарантира тяхното емоционално, социал-

но, физическо и   личностно развитие; 

-Център за родители, търсещи и намиращи спокойствие, подкрепа, сътрудничество и педагоги-

ческа информация; 

-Работно място за учители, които  обичат децата и професията си, поддържат квалификацията, 

стремят се към по висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си. 

 

3. Цели на училището  

3.1. Утвърждаване на ОУ ”Иван Вазов” като водещо учебно заведение в рейтинговата скала на 

русенските училища; 

3.2. Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа чрез:  

* изграждане на позитивна училищна среда с оптимални условия за интелектуално, физическо 

и нравствено развитие и изява; 

* повишаване квалификацията на учителите; 

* съхраняване, модернизиране и дообогатяване на МТБ. 

3.3. Формиране на личности с висока образователна подготовка и гражданска култура с въз-

можности за бъдеща ефективна реализация;  

3.4. Участие на училището с проекти по НП на МОН и оперативните програми на ЕС. 

Основна цел на подготвителните групи 

Изграждане и поддържане  на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс  на 

всички деца за качествено възпитание, обучение и  социализация. 

Оптимизиране на възможностите на  подготвителните групи, за  да бъдат те център на образо-

вателна, културна и социална дейност, като атмосфера, дух и начин на мислене. 
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4. Стратегии в дейността на училището 

4.1. Повишаване на качеството на подготовка на учениците чрез: 

* използване на педагогически технологии за поставяне на ученика в активна позиция по отно-

шение  на знанията с цел приложение на изучаваното учебно съдържание; 

* целенасочена работа на учителите за повишаване на мотивацията за получаване на по-добри 

резултати; 

* използване възможностите на наличната компютърна и мултимедийна техника в учебния 

процес; 

* усвояване на социални знания и умения, формиране на гражданско поведение и позиция; 

* разгръщане творческия потенциал и дейност на учители и ученици; 

* осигуряване на възможности за развитие и изява на интересите и способностите на учениците 

чрез реализирана оптимална връзка между ЗП/ЗУЧ, ЗИП/ИУЧ и СИП/ФУЧ, училищни състеза-

ния, училищни клубове по интереси; 

* засилена превантивна дейност за намаляване броя на отсъствията; 

* усъвършенстване на консултативната индивидуална работа с учениците;  

* осъществяване на съдържателна работа на педагогическите специалисти за формиране на 

гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование; 

*осигуряване на личностна подкрепа на нуждаещите се ученици с цел превенция на агресив-

ност и насилие в училище. 

4.2. Развитие на извънкласната и извънучилищна дейност: 

* ресурсно осигуряване на разнообразни извънкласни форми с цел реализиране на училищната 

политика „На таланта – воля, път на мисълта”; 

* изграждане на групи за работа в СИП, ФУЧ (религия, иконопис, вокална група) и клубове по 

интереси /по проект „Твоят час”/ - приложни дейности, изобразително изкуство, английски 

език, математика, ИТ, спорт, танци; 

* съвместни мероприятия с Центъра за работа с деца, библиотека „Любен Каравелов”, Русенска 

художествена галерия, фондация „Бистра и Галина”, Младежки дом, Исторически музей, Евро-

пейски информационен център; 

* участие на изявени ученици в междуучилищни, регионални и национални състезания, конкур-

си, олимпиади; 

* развитие на форми на ученическото самоуправление. 

4.3. Утвърждаване на собствен облик и училищни ценности чрез: 

* ритуализация на училищния живот/символи, униформа, отличия/; 

* система от вътреучилищни състезания; 

* награждаване на изявени учители и ученици; 

 

5. Приоритети в дейността на училището 

5.1. Опазване живота и здравето на учениците. 

5.2. Провеждане на качествен образователен процес в съответствие с държавните образователни 

стандарти, гарантиращ солидна общообразователна подготовка на учениците, високи резултати 

при НВО в 4. и 7. клас и успешната реализация на седмокласниците в елитни средни уебни за-

ведения.  

5.3. Развиване на системата за вътрешноучилищна квалификация и методична дейност за пови-

шаване професионалната компетентност и кариерно развитие на педагогическите кадри. 

5.4. Повишаване качеството на педагогическия и административен контрол. 

5.5. Осигуряване на позитивни взаимоотношения между учители и ученици, учители и родите-

ли чрез поддържане на добрите училищни традиции, съдържателни извънкласни дейности и 

разнообразни форми на сътрудничество с родителскатаобщественост.  

5.6. Усъвършенстване партньорството с родителската общност и обществените организации и 

институции за подкрепа на училищните образователни проекти.  

5.7. Участие в национални и международни програми и проекти. 

5.8. Съхраняване, дообогатяване и пълноценно използване на МТБ. 

Приоритет в дейността на подготвителните групи 

Качество на подготовката на детето към новата социална позиция „ученик” 



 7 

РАЗДЕЛ III   ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИ-

ТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

1. Учебна дейност: 
 

№ Дейности Срок 
Отговаря 

Организира 
Контролира 

1. 

Провеждане на: 

- проверка на входното ниво на учениците по всички 

предмети и анализ на резултатите по МО; 

- изходно равнище 

 

 

м.октомври 

2017 г. 

май 2018 г. 

юни 2018 г. 

учители ЗДУД 

2. 

Използване на интерактивни методи на обучение и 

на електронните учебни дисциплини във всички 

учебни дисциплини. 

Постоянен 
учители 

гл. учители 

Директор 

ЗДУД 

3. 

Уточняване на учениците, с които ще се работи до-

пълнително – изоставащи и напреднали в часовете 

за консултация на учителите 

06.10.2017 учители ЗДУД 

4. 

Осъществяване на добра ритмичност и системност 

на проверката и оценката на знанията на учениците 

по всички учебни предмети. 

през учебната 

година 
учители 

Директор 

ЗДУД 

5. 
Успешно интегриране в учебно-възпитателния про-

цес на деца със СОП 

през учебната 

година 
учители 

Директор 

ЗДУД 

6. 
Училищният психолог да провежда индивидуални и 

групови консултации с проблемните ученици 

през учебната 

година 

училищен 

психолог 

Директор 

ЗДУД 

7. 

Да се вземат мерки за прекратяване на безпричинни-

те отсъствия от учебните часове – стриктно да се 

отразяват отсъствията на учениците; кл. р-ли да 

уточняват причините за отсъствията (уважителни 

или не) и системно да информират училищното ръ-

ководство и родителите 

постоянен кл. р-ли ЗДУД 

8. 

Популяризиране на добрите постижения на учени-

ците чрез информационни табла, сайта на училище-

то, както и ежемесечни съобщения по класове 

през учебната 

година 
гл. учители Директор 

9. 

Взаимодействие с родителите и други обществени 

организации за решаване на проблемите на учени-

ците и училището. Провеждане на родителски сре-

щи и консултации по график 

периодично 

учители,  

училищен 

психолог 

ЗДУД 

10. 
Подобряване на системата за информация на всички 

равнища в училище 
постоянен Директор  

11. 
Продължаване на работата по включване на учени-

ците в нови образователни проекти и програми 

през учебната 

година 
комисия Директор 

12. 

При изработване на плана на класа, класните ръко-

водители да включат учениците като отговорници за 

дейностите, към които те проявяват интерес. Клас-

ните ръководители да запознаят с плана родителите 

на първата родителска среща и да ги привлекат за 

участие в съвместната работа 

05.10.2017 г. кл. р-ли ЗДУД 

13. 

Провеждане на Национално външно оценяване за 

учениците от 4. клас по: 

- БЕЛ – 10.05; 

- ММ – 14.05.; 

- ЧП – 17.05.; 

- ЧО – 16.05. 

 

 

кл. р-ли на 4. 

клас 

ЗДУД 

Директор 

14. 
Провеждане на Национално външно оценяване за 

учениците от 7. клас по: 
 

ЗДУД 

комисии 
Директор 
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- БЕЛ – 21.05.; 

- ММ – 23.05.; 

- Чужди езици 
 

2. Олимпиади, състезания, конкурси, изложби, спортно-туристическа дейност, екскур-

зии 

  Олимпиадите в училището се провеждат съгласно Заповед на министъра на образова-

нието и науката и График за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и нацио-

нални състезания на МОН. 

  Състезания, конкурси, изложби, спортно-туристическа дейност, екскурзии – про-

веждат се съгласно плановете на методическите обединения и комисиите, съответните срокове 

и отговорници, описани в приложенията към настоящия план. 

3. Организация на училищни тържества и празници: 

  Училищните тържества и празници се провеждат съгласно плановете на комисиите, съ-

ответните срокове и отговорници, описани в приложенията към настоящия план. 

4. Административна, социално-битова и стопанска дейност: 

№ Дейности 
Срок за  

изпълнение 

Отговаря 

Организира 
Контролира 

1. Организация по откриване на учебната година 9-15.09.2017 комисия Директор 

2. Изготвяне и приемане на Учебен план на училището 09.09.2016 г. ЗДУД Директор 

3. 

Изготвяне на учебни програми по: ЗИП, СИП; по 

ИУЧ и ФУЧ и представянето им за утвърждаване в 

РУО на МОН 

14.09.2017 г. учители ЗДУД 

4. Определяне на класните ръководители 09.2017 г. директор  

5. 
Изготвяне и приемане на Годишен план на учили-

щето 
08.09.2017 г. 

ЗДУД, 

комисия 
Директор 

6. Изготвяне и приемане на ПДУ 12.09.2017 г. комисия Директор 

7. 

Изготвяне и приемане на : 

- Програма за превенция на ранното напускане на 

училище 

-Мерки и политики за осигуряване на качествено 

образование 

08.09.2017 г. 
Комисия, пси-

холог 
Директор 

8. Приемане на Стратегия за развитие на училището  12.09.2017 г. комисия Директор 

9. Изготвяне на списък-Образец № 1 за 2017/2018 г. 09.2017 г. ЗДУД Директор 

10. Избор на постоянни комисии и председатели на МО 12.09.2017 г. ПС Директор 

11. 

Изготвяне на тематичните планове на учебното съ-

държание по отделните учебни предмети и на пла-

новете на класните ръководители 

15.09.2017 г. учители Директор 

12. 
Изготвяне на седмичното разписание  и часови гра-

фик за начален и прогимназиален етап 
12.09.2017 г. комисия Директор 

13. 
Изготвяне на индивидуални програми и графици за 

работа с учениците със СОП 

Октомври 

2017 г. 
комисия Директор 

14. 

Изготвяне и приемане на планове на МО и на учи-

лищните комисии и годишен план за квалификация-

та на педагогическия персонал 

Октомври 

2017 г. 

ЗДУД, 

председатели 

на комисии, 

гл. учител 

Директор 

15. Приемане на Етичен кодекс на училищната общност 12.09.2017 г. 
комисия по 

етика 
Директор 

16. Актуализиране и приемане на ПОБУВОТ, ПВТР 
Октомври 

2017г. 
ЗДАСД Директор 

17. Сформиране на ЦДО 09.2017 г. Учители ЦДО ЗДУД 

18. 
Изготвяне на график за работа на групите за 

СИП/ФУЧ 
26.09.2017 г. учители ЗДУД 

19. 

Оформяне и представяне на директора на училищ-

ната документация - ученически книжки, лични 

ученически карти, дневници, книга за подлежащи на 

27.09.2017 г. 
Учители 

ЗДУД 
Директор 
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задължително обучение деца до 16-годишна възраст 

20. 

Изготвяне на графици за І срок: 

- дежурство на педагогически и помощен персонал 

- провеждане на консултации с учениците 

- допълнителен час на класа 

- допълнителен час по ФВС, спортни дейности 

- контролни и класни работи 

26.09.2017 г. ЗДУД Директор 

21.  Организиране на дейностите по проект „Твоят час” 09.2017 г. 
Ръководители 

на групи 
Директор 

22. 

Изготвяне на графици за ІІ срок: 

дежурство на педагогически и помощен персонал; 

- провеждане на консултации с учениците; 

- допълнителен час на класа; 

- допълнителен час по ФВС; 

- контролни и класни работи. 

Февруари 

2018 г. 

класни р-ли 

ЗДУД 
Директор 

23. 
Осигуряване на безплатни учебници и учебни пома-

гала за учениците от І-VІІ клас 

Септември 

2017 г. 
ЗДАСД Директор 

24. 

Осигуряване и попълване на задължителната учи-

лищна документация за началото на учебната годи-

на 

15.09.2017 г. ЗДУД Директор 

25. Изготвяне на план за работа при зимни условия 
Октомври 

2017 г. 
ЗДАСД Директор 

26. Избор на членове на Ученически съвет 
Октомври 2017 

г. 

Класни ръко-

водители, гла-

вен учител 

ЗДУД 

27. 
Избор на учебници и учебни помагала за учебната 

2017/2018 г. 

Март 

2017 г. 
учители, ПС Директор 

28. 
Планиране на броя деца, подлежащи за първи клас 

за учебната 2018/2019 г. 

Януари 

2018 г. 

Директор 

ЗДУД 
Директор 

29. 
Планиране на необходимата задължителна училищ-

на документация 

Май 

2018 г. 
ЗДУД Директор 

30.  Организиране на общинския кръг на олимпиадите 01.2018 г. ЗДУД Директор 

31. Провеждане на родителски срещи 

Септември, 

декември 2017 

г.;февруари,апр

ил, май 2018 г. 

Класни ръко-

водители 
ЗДУД 

32. Организиране отдиха на учениците 
Април, май, 

юни 2018 г. 

Класни ръко-

водители 

Директор, 

ЗДУД 

33.  
Родителска среща за родителите на учениците от 

седми клас за професионалното ориентиране 
05.2018 г. Кл. р-ли Директор 

34.  Провеждане на НВО в 4. и 7. клас 05.2018 г. ЗДУД Директор 

СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

1. 

Осигуряване на допълнителни финансови средства 

от спонсорство, дарителски акции, акции за събира-

не на отпадъчни материали, публични училищни 

мероприятия и др. 

през учебната 

година 
учители 

Директор 

ЗДУД 

2. 

Получаване на санитарно разрешително от РЗИ / 

районна здравна инспекция /за целодневната орга-

низация на учебно-възпитателния процес 

13.09. 2017 Директор  

3. 

Полагане на постоянни грижи за опазване, поддър-

жане и обогатяване на наличната МТБ 

Превантивна работа с всички ученици с цел предот-

вратяване на рушене и унищожаване на училищното 

имущество 

през учебната 

година 

септември 

2017 г. 

учители пси-

холог 
директор 

4. Обогатяване  и осъвременяване на МТБ в училище  
през учебната 

година 

зам.-директор, 

учители 
Директор, 

5. Планиране на необходимите бюджетни средства за 01.-02.2018 г. Директор, Директор 
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2018 г. гл. счетоводи-

тел 

6. 
Планиране на строително-ремонтните дейности за 

2018 г. 

февруари 

2018 г. 

Директор, 

ЗДАСД, 

гл. счетоводи-

тел 

Директор 

7. 

Осигуряване на оптимални условия на работната 

среда с цел нормалното протичане на учебно-

възпитателния процес (отопление, осветление, во-

доснабдяване, вентилация, ниво на запрашеност, 

хигиена и др.) 

09.2017-09.2018 

г. 
ЗДАСД Директор 

8. 

Създаване на условия за нормален учебен процес: 

- осигуряване на гориво 

- осигуряване на спортни пособия чрез Постановле-

ние № 129 на МС 

през уч. година ЗДАСД Директор 

9. 
Задоволяване на най-неотложните потребности от 

учебно-технически средства 
целогодишен 

ЗДАСД, дома-

кин 
Директор 

10. 
Осигуряване на необходимите лекарства и превър-

зочни материали за медицинския кабинет 
през уч. година ЗДАСД Директор 

11. 

Засилване на личния принос на членовете на учи-

лищната общност в опазването, поддържането, обо-

гатяването и естетизирането на училищната среда 

през уч. година 
Кл. р-ли, учи-

тели 
ЗДУД 

 

 

1. КВАЛИФИКАЦИОННА И МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

1. Форми: 

Самообразование; семинари; тренинги; открити уроци; презентации; практикуми; други. 

2. Дейности: 

Дейностите за реализиране на основните задачи за квалификационната дейност са включени в 

План за квалификационна дейност, който се счита за неразделна част от годишния план на учи-

лището. Към него са приложени плановете на методическите обединения и постоянните коми-

сии. 

2.1. Да се изготви план за квалификацията на учителите, като се акцентира на вътрешната ква-

лификационна дейност. 

Срок: 12.09.2017 г. 

Отг.: Гл. учител КД, председатели МО 
 

2.2. Методическите обединения да изготвят планове за целогодишната си дейност. В края на 

учебната година да подготвят отчет и мултимедийна презентация, които да представят на го-

дишния съвет. 

Срок: 10.2017 г. – за плановете 

Срок: 20.06.2018 г. – за отчетите 
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2. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

1. Обект и предмет на контролната дейност: 

- учебната работа на учениците и техните учебни резултати; 

- учебната, педагогическата и организационната работа на учителите и възпитателите; 

- работата на помощник- директорите, обслужващия и помощния персонал; 

- косвен контрол върху организации, свързани с училищните дейности. 
 

2. Цел: 

Осигуряване на условия за постигане на държавните образователни стандарти и реализация на 

учебните планове. 

 

2. Форми на контролната дейност: 

- педагогически проверки: превантивни; тематични; текущи; 

- административни проверки: на училищната документация, свързана с учебния процес; на дру-

гата документация, свързана с финансовата дейност 

- проверки на социално-битовата и стопанската дейност; 

- проверки по спазването на: правилника за вътрешния трудов ред; училищния правилник; из-

готвените графици; правилника за БУВОТ; седмичното разписание; 

- проверки по изпълнението на препоръките, дадени от експерти на РУО на МОН. 
 

3. Срокове: 

Контролната дейност в училище се осъществява на базата на изготвения план за контролна 

дейност на директора и помощник-директорите, където са упоменати конкретните срокове. 

 

3. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРИОРИТЕТИ С ФАКТОРИТЕ НА СОЦИАЛНАТА 

СРЕДА 

А. Интеграционни връзки 

1. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел ефективно 

подпомагане на многообразното училищно въздействие върху подрастващите. 

2. Обогатяване на съвместната дейност и сътрудничество с фондация „Бистра и Галина”. 

3. Развитие на връзките с други образователни институции. 

4. Поддържане на контакти с: Гражданска защита; Детска педагогическа стая; Център за работа 

с деца; музеи и медии; спортни клубове. 

5. Осъществяване на съвместна дейност с: полиция; общинска и областна администрация; РУО 

на МОН; УН; Обществен съвет, Ресурсен център. 

6. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на практи-

чески опит и идеи между учители и ученици. 

 

Б. Взаимодействие с родители 

1. Приобщаване на родителската общност за съдействие и участие в общоучилищния живот при 

подготовка и провеждане на чествания, празници, училищни изяви.  

2. Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез съвместна дейност с 

Училищното настоятелство и Обществения съвет. 

3. Ангажиране на Училищното настоятелство при решаване на проблеми по записване и задър-

жане на ученици, подлежащи на задължително обучение и при решаване на въпроси, свързани с 

подобряване на материалната база. 

4. Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане на синхрон 

между семейното и училищното възпитание. 

5. Индивидуални срещи с родители на отделни ученици. 

6. Провеждане на родителски срещи по утвърден график. 
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7. Актуализиране на информационното табло за родители. 

                                                                                   Отг.: Комисия 

8. Изготвяне на анкетни карти за родителите относно училищни проблеми. 

Отг.: училищен психолог 

9. Провеждане на традиционния коледен благотворителен бал „Заедно на Коледа”. 

                                                                                  Срок: 08.12.2017 г. 

                                                                                   Отг.: Комисия 

10. Осигуряване със съдействието на Училищното настоятелство на награди за изявените уче-

ници през годината. 
 

 

В. Задачи и форми за работа на Комисията за превенция на противообществените прояви 

1. Задачи: 

- издирване и обхват на ученици с асоциални прояви и картотекирането им; 

- изясняване на причините, довели до извършване на противообществени прояви; 

- организиране на превантивна работа с ученици и родители. 

2. Форми на работа: 
- провеждане на индивидуални разговори; 

- провеждане на психологически изследвания; 

- проучване на социални контакти; 

- работа чрез ролеви игри. 

3. Дейностите за реализиране на основните задачи са включени в плана за работа на комисията. 
 

Г. Задачи и форми за работа на комисията по безопасност на движението, охрана на труда 

и защита при природни и други бедствия 

1. Задачи: 

- формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адап-

тация към живота; 

- прецизиране на конкретните особености на училището и авариите, които могат да възникнат в 

и около него; 

- формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия, отговорно 

отношение към въпросите на личната безопасност и придобиване на практически умения за 

оказване на първа помощ. 
 

2. Форми на работа: 

- теоретическо и практическо обучение на учениците; 

- провеждане на семинари, тренинги, практикуми с учителите; 

- провеждане на учебни евакуации; 

- превантивна работа. 

3. Дейностите за постигане на целите и реализиране на задачите са включени в плана на учи-

лищната комисия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪ-

ВЕТ 

 

 

М. СЕПТЕМВРИ 

 

1. Актуализиране и примане на Стратегия за развитие на училището /2016-2020 г./. 

Отг.: Т. Петрова 

 

2. Приемане на Годишен план за дейността на училището за учебната 2017/2018 г.. 

Отг.: Т. Петрова 

 

 

 

3. Приемане на училищните учебни планове. 

Отг.: ЗДУД 

 

4. Приемане на формите за обучение. 

Отг.: ЗДУД 

 

5. Приемане на учебни планове за индивидуална форма на обучение. 

Отг.: ЗДУД 

 

6. Запознаване с плана за контролна дейност на директора  

Отг.: директор 

 

7. Запознаване с етичния кодекс на училищната общност за учебната 2017/2018г. 

Отг.: директор 

 

 

8. Приемане на мерки за повишаване качеството на образованието. 

Отг.: Т. Петрова 

 

9. Приемане на Програма за превенция за ранното напускане на училище за учебната 2017/2018 

година. 

Отг.: психолог 

 

10. Приемане на Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи, учебна 2017/2018 година. 

Отг.: психолог 

 

11. Приемане на спортни дейности/за първи, втори, пети, шести клас/ и предложенията за до-

пълнителен час по ФВС за учебната 2017/2018 г.. 

Отг.: И. Александров и учители НЕ 

 

12. Одобряване на клубове и определяне на ръководители по проект „Твоят час“ за учебна 

2017/2018 г.. 

Отг.: директор 

13. Запознаване и приемане на училищен механизъм за идентифициране на интересите и пот-

ребностите на учениците по проект „Твоят час“, учебна 2017/2018 г.. 

Отг.: директор 
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1. Приемане на Правилник за дейността на училището за учебната 2017/2018 г.. 

Отг.: Т. Петрова 

 

2. Приемане на Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден за 

учебната 2017/2018 г. 

Отг.: учител ЦДО 

 

3. Запознаване със седмичното разписание на учебните занятия и дневен режим за учебната 

2017/2018 г. 

Отг.: ЗДУД, комисия 

 

4. Приемане на план за организиране на обучението по БДП за учебната 2017/2018 г. 

 

5. Избор на председатели на методически обединения и постоянни училищни комисии 

 

6. Приемане на система от символи на качествени показатели за учениците от първи и втори 

клас за учебната 2017/2018 година. 

Отг.: В. Георгиев 

 

7. Организация по откриване на учебната 2017/2018 г. 

Отг.: комисия 

 

 

 

М. ОКТОМВРИ 

 

1. Приемане на план за квалификационната дейност. 

Отг.: гл. учител 

 

2. Приемане на плановете на методическите обединения и на постоянните комисии. 

Отг.: председателите на МО и комисии  

 

3. Запознаване с график на класните и контролни работи за първи учебен срок. 

Отг.: ЗДУД 

 

 

 

1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет. 

2. Информация за здравословното състояние на учениците и дейността на здравния кабинет. 

Отг.: мед. фелдшер 

3. Запознаване с индивидуалните програми на ученици със СОП. 

Отг.: екип 

 

4. Освобождаване на ученици от часовете по физическо възпитание и спорт. 

Отг.: ЗДУД 

 

 

М. НОЕМВРИ 

 

1. Ритмичност и резултатност от текущия контрол и проверки на учениците. 

Отг.: ЗДУД 

2. Анализ на състоянието на училищната документация – учебници, ученически книжки, днев-

ници, книгата за подлежащи и др. 

Отг.: ЗДУД 



 15 

 

3.  Приемане на информацията за летописната книга, учебна 2016/2017 г. 

 

 

М. ЯНУАРИ 

 

1. Организация за приключване на първи учебен срок. 

2. Постижения на ученици в индивидуални състезания. 

3. Доклад за дейността на екипа за подпомагане на обучението и възпитанието на деца и учени-

ци със СОП 

 

 

М. ФЕВРУАРИ 

 

1. Отчет на резултатите от УВР през първия учебен срок.  

Отг.: директор 

 

2. Отчет на работата на главните учители. 

Отг.: главни учители 

 

3. Отчет на дейността на постоянните комисии и на МО. 

Отг.: председатели на комисии и МО 

 

4. Представяне на седмичното разписание за втория учебен срок. 

Отг.: ЗДУД 

 

 

 

 

1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет. 

2. Отчет за работата по целодневната организация на учебния ден 

        Отг.: възпитатели 

 

3. Избор на учебници за учебната 2018/2019 г. 

Отг.: ЗДУД 

 

М. АПРИЛ 

1. Обсъждане на проект за ЗИП/ИУЧ и СИП за учебната 2018/2019 г. 

Отг.: директор, гл. у-ли 

 

2. Обсъждане на план-прием и критерии за прием на ученици в първи клас за учебната 

2018/2019 г. 

Отг.: директор 

3. Постижения на ученици в извънучилищни състезания. 

 

 

М. МАЙ 

 

1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет. 

2. Разглеждане на предложенията за награждаване на изявени ученици и учители по случай 24 

май. 

3. Предложение за номиниране на ученик за традиционната среща с кмета на Община Русе с 

изявени ученици. 

5. Анализ на резултатите от външното оценяване на учениците в IV клас. 
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Отг.: главен учител НЕ 

4. Утвърждаване на знаменосец и асистентки на училищното знаме. 

Отг.: преподаватели по ФВС 

 

М. ЮНИ 

 

1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет. 

2. Приключване на учебната година за I- IV клас. 

Отг.: кл. ръководители 

3. Административно-организационни въпроси по приключване на учебната година в прогимна-

зиален етап. 

 

4. Доклади на класните ръководители за приключване на учебната година в прогимназиален 

етап. 

Отг.: кл. ръководители 

 

5. Приемане на критерии за определяне на допълнително трудово възнаграждение на педагоги-

ческите специалисти. Избор на комисия. 

 

М. ЮЛИ 

 

1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет. 

2. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа и изпълнението на годишния план на 

училището. 

Отг.: директор 

 

3. Отчет за дейността на главните учители. 

Отг.: главни учители 

 

4. Отчет на квалификационната и методическата дейност. 

Отг.: гл. учител КД 

 

5. Анализ на резултатите от външното оценяване на учениците в VII клас. 

Отг.: гл. учител ПЕ 

 

6. Резултати от работата по целодневната организация на учебния ден. 

        Отг.: възпитатели 

 

7. Обсъждане на задачите за подготовка на училището за новата учебна година. 

Отг.: директор 

 

8. Запознаване с проект на Списък-Образец №1 за учебната 2018/2019 г. 

Отг.: директор 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2    ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА 

 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2017/2018 година: 

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. - есенна ваканция 

23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. - коледна ваканция 

03.02.2017 г. – 06.02.2017 г. вкл. – междусрочна ваканция 

31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. - пролетна ваканция за І-ХІ клас   

 

 Неучебни дни: 

21.05.2018 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература 

23.05.2018 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика 

 

 Начало на втория учебен срок на учебната 2015/2016 година: 

07.02.2018 г. 

 Неучебен ден: 

25.05.2018 г. 

 Край на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година: 

01.06.2018 г. – I-IV клас (14 учебни седмици) 

15.06.2018 г. – V-VIII клас (16 учебни седмици ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 

 

А. ПАРАЛЕЛКИ И КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ 
 

№ Клас Класен ръководител Стая 

1.  І 
а
 Татяна Петрова 228 

2.  І 
б
 Стефка Лазарова 106 

3.  І 
в
 Румяна Лазарова 230 

4.  І 
г
 Марияна Топалова 102 

5.  ІІ 
а
 Соня Рашкова 108 

6.  ІІ 
б
 Даниела Левакова 107 

7.  ІІ 
в
 Марияна Пенчева 339 

8.  ІІ 
г
 Емилия Иванова 332 

9.  ІІІ 
а
 Симеонка Богданова 336 

10.  ІІІ 
б
 Петя Енчева 335 

11.  ІІІ 
в
 Радослава Томова 337 

12.  ІІІ 
г
 Гюлхан Якуб 338 

13.  ІV 
а
 Елена Петкова 225 

14.  ІV 
б
 Иваничка Костова 226 

15.  ІV 
в
 Росица Рачева 227 

16.  ІV 
г
 Галя Николова 229 

17.  V 
а
 Валентин Георгиев 003 

18.  V 
б
 Евгения Данева 226 

19.  V 
в
 Ивелина Василева 337 

20.  V 
г
 Ирена Георгиева 105 

21.  VІ 
а
 Георги Георгиев 333 

22.  VІ 
б
 Ивайло Александров 332 

23.  VІ 
в
 Георги Стефанов 339 

24.  VІ 
г
 Райна Савова 335 

25.  VІІ 
а
 Вероника Алексиева 340 

26.  VІІ 
б
 Снежана Трифонова 229 

27.  VІІ 
в
 Величка Николова 336 

28.  VІІ 
г
 Жасмина Щерева 227 

 

 

Б. ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА МЕТОДИЧЕСКИ ОБЕДИНЕНИЯ: 
 

1. Радослава Томова – на началните учители 

2. Кирил Черкезов – на хуманитарни дисциплини 

3. Илиян Караджов– на природо-математически дисциплини 

4. Галя Николова – на класните ръководители на НЕ 

5. Вероника Алексиева – на класните ръководители на ПЕ 
 

В. УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ: 

1. Комисия по безопасност на движението по пътищата. 

Елена Петкова – старши учител начален етап, председател 

Никола Ковачев – старши учител прогимназиален етап 

Ивайло Александров – старши учител ФВС  
 

2. Комисия  за превенция на противообществените прояви на учениците.  

Бисер Пелев – ЗДУД, председател 

Георги Иванов – учител прогимназиален етап 

Георги Георгиев – учител прогимназиален етап 

Красимир Кръстев – старши учител начален етап 
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3. Комисия по подготовка на проекти на училищни планове. 

Бисер Пелев – ЗДУД, председател 

Татяна Петрова – старши учител начален етап 

Жасмина Щерева – главен учител прогимназиален етап  

Снежана Трифонова – главен учител прогимназиален етап 

 

4. Комисия по организация на училищни празници и ритуали 

Величка Николова – старши учител БЕЛ, председател 

Ирена Георгиева – старши учител музика 

Евгения Данева – старши учител БЕЛ 

Кирил Черкезов – старши учител БЕЛ 

Татяна Петрова – старши учител начален етап 

Симеонка Богданова – старши учител начален етап 

Соня Рашкова – старши учител начален етап 

Валентин Георгиев –  учител изобразително изкуство 

Ивайло Александров – учител ФВС 

 

5. Комисия по организация на благотворителни събития – Коледен бал, базар и дари-

телски акции.  

Татяна Петрова – старши учител начален етап, председател 

Евгения Данева – старши учител БЕЛ 

Ирена Георгиева – старши учител музика 

Росица Рачева – старши учител начален етап 

Радослава Томова – старши учител начален етап 

Валентин Георгиев – старши учител изобразително изкуство 

Румяна Лазарова – старши учител начален етап 

 

6. Комисия за кандидатстване по ЕС проекти и институции 

 Валентин Георгиев – старши учител изобразително изкуство, председател 

 Райна Савова – старши учител АЕ 

Алексина Джурова – старши учител АЕ 

        Жасмина Щерева – главен  учител прогимназиален етап 

 Румяна Лазарова – старши учител начален етап 

 Ивайло Александров – старши учител ФВС 

 

7. Комисия за актуализиране на училищния сайт: 

Татяна Петрова – старши учител начален етап, председател 

Илиян Караджов – старши учител прогимназиален етап 

Бисер Пелев – ЗДУД 

Росица Димитрова – администратор база данни 

       

8. Комисия за организиране и провеждане на радиопредавания 

Стефка Лазарова – старши учител начален етап, председател 

Величка Николова – старши учител БЕЛ 

     Симеонка Богданова – старши учител начален етап 

     Петя Енчева – старши учител начален етап 

     Галя Николова – старши учител начален етап 

    Георги Стефанов – учител прогимназиален етап 

 

9. Комисия по интериора (художественото оформление на вътрешността на сградата). 

Татяна Петрова – старши учител начален етап, председател 

Гюлхан Якуб – старши учител начален етап 

Радослава Томова – старши учител начален етап 

Валентин Георгиев – старши учител изобразително изкуство 
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Румяна Лазарова – старши учител начален етап 

Евелина Вълчева – старши учител начален етап 

 

10. Комисия за организиран отдих на персонал. 

Красимир Кръстев – старши учител начален етап, председател 

Георги Георгиев –учител прогимназиален етап 

Силвия Върбанова – старши учител подготвителна група  

Румяна Лазарова –  старши учител начален етап  

 

      11. Комисия по управление качеството на образованието. 

      ЗДУД – председател 

      Жасмина Щерева – главен учител прогимназиален етап 

      Снежана Трифонова – главен учител прогимназиален етап  

      Иваничка Костова – старши учител начален етап 

      Татяна Петрова – старши учител начален етап 

      Райна Савова – старши учител прогимназиален етап 

       12. Комисия по етика. 

      Теодора Йорданова – директор, председател 

      Бисер Пелев - ЗДУД 

      Силвия Върбанова –  старши учител подготвителна група 

      Росица Рачева – старши учител начален етап 

      Янка Божанова –ЗАС 

      Петранка Трофилова – училищен психолог 

      Росица Димитрова – АБД  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  ГРАФИК НА РОДИТЕЛСКО-УЧИТЕЛСКИ СРЕЩИ 

 

Тема Срок 
Отговорни 

лица 
Контрол 

Запознаване на родителите от подготвителна група 

и първи клас с правилника за дейността на учили-

щето, учебните планове, по които се обучават уче-

ниците и целодневната организация на учебния 

процес в първи клас; дейности за обща и допълни-

телна подкрепа; избрани учебници 

Запознаване на родителите на ученици в пети клас 

с ПДУ, учебен план, избраните учебници, дейности 

за обща и допълнителна подкрепа 

07.09.2017 г. Кл-ли ЗДУД 

Запознаване  на родителите с училищни документи 

– ПДУ, учебния план и организация на учебния 

процес, график за консултации, втори час на класа, 

класни и контролни работи за първи учебен срок, 

избор на родителски актив 

Избор на представители по паралелки за Училищен 

съвет 

нач. етап 

03.10.2017 г. 

прог. етап 

05.10.2017 г. 

кл. р-ли ЗДУД 

Състояние на успеваемостта на учениците 

Обсъждане на дисциплината и поведението на уче-

ниците в часовете и междучасията. 

Обсъждане на идеи за честване на Коледните праз-

ници 

нач. етап 

28.11.2017 г. 

прог. етап 

30.11.2017 г. 

кл. р-ли ЗДУД 

Отчитане успеха и дисциплината на учениците през 

първи учебен срок 

нач. етап 

13.02.2018 г. 

прог. етап 

15.02.2018 г. 

кл. р-ли ЗДУД 

Състояние на успеваемостта на учениците. Указа-

ния за приключване на учебната година 

нач. етап 

08.05.2018 г. 

прог. етап 

10.05.2018 г. 

кл. р-ли ЗДУД 

Среща с родителите на бъдещите първокласници и 

деца в подготвителни групи 
Юни 2018 г. Кл. р-ли ЗДУД 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5   СПОРТЕН  КАЛЕНДАР 2017/2018 г.  

 

 

Вид спорт Клас 
Между 

ученици в класа 
Училищно  

първенство 
Общинско  

първенство 
Отговорник 

1.Баскетбол 
Всички 

класове 
Октомври 2017г. Април 2018г. Февруари 2018 г. 

И.Александров 
Г.Иванов 

2.Волейбол 
Всички 

класове 
Октомври 2017г. 

Декември2017г. 
Февруари 2018г. 

Януари 2018 г. 
И.Александров 
Г.Иванов 

3.Тенис на 

маса 
Всички 

класове 
Февруари 2018г. Март 2018г. Март 2018 г. 

И.Александров 
Г.Иванов 

4.Шахмат 
Всички 

класове 
Октомв-

ри,ноември 2017г. 
Декември 2017г. Февруари 2015 г. 

И.Александров 
Г.Иванов 

5.Футбол 
Всички 

класове 
Октомври 2018г. Октомври 2017г. Октомври 2017 г. 

И.Александров 
Г.Иванов 

6.Хандбал 
Всички 

класове 
Януари 2018г. Февруари 2018г. Март 2018 г. 

И.Александров 
Г.Иванов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6   УЧИЛИЩНИ ЕКСКУРЗИИ 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ПЛАНОВЕ НА МЕТОДИЧЕСКИТЕ ОБЕДИНЕНИЯ И ПОСТОЯННИ 

УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ                                                                      

                                                                                                         

Стратегията е система от педагогически идеи и действия, които очертават 

перспективното развитие на подготвителните групи към ОУ „Иван Вазов“. Чрез нея се 

определят целите, задачите и дейностите за  развитие, съобразно най- новите стандарти в 

организацията и съдържанието на предучилищното образование. Стратегията за развитие на 

подготвителните групи е неразделна част от стратегията за развитие на училището. 

Целеполагането, основните приоритети и планираните дейности ще дадат възможност да 

се утвърдят в практиката на подготвителните групи нови тенденции и виждания за развитието 

на предучилищното образование. 

Мисия 

Работата в подготвителните групи полага основите на непрекъснато образование и 

възпитание, като осигурява: 

-Овладяване на ДОС за ПО; 

-Развитие на индивидуалните  качества на всяко дете и стимулиране на творческите 

заложби; 

-Духовно, физическо и социално израстване  и развитие; 

-Учене за знания и компетенции; 

-Учене, насочено към придобиване на социални умения; 

-Мотивира учителите да реализират в  най-висока степен  уменията си. 

Визия 

-Място, където децата да идват с желание и се чувстват  защитени, разбрани и 

подкрепяни; 

-Предпочитана среда за деца на 5-6 години, където се гарантира тяхното емоционално, 

социално, физическо и   личностно развитие; 

-Център за родители, търсещи и намиращи спокойствие, подкрепа, сътрудничество и 

педагогическа информация; 

-Работно място за учители, които  обичат децата и професията си, поддържат 

квалификацията, стремят се към по висока професионална реализация и са удовлетворени от 

работата си. 

Ценности 
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-Хуманизиране и  демократизиране на дейността, поставяне на детето в центъра на  

педагогическите взаимодействия; 

-Реалзиране  на ценностите и принципите на педагогиката за толерантност и ненасилие; 

-Позитивно възпитание в основата на педагогическото взаимодействие; 

-Съвременен мениджмънт и маркетинг съобразно новите потребности на децата, 

изискванията на ЗПУО  и тенденции на Европейското образователно пространство; 

-Подкрепа на децата и техните семейства- педагогика на сътрудничество. 

Глобална цел 

Изграждане и поддържане  на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс  

на всички деца за качествено възпитание, обучение и  социализация. 

Оптимизиране на възможностите на  подготвителните групи, за  да бъдат те център на 

образователна, културна и социална дейност, като атмосфера, дух и начин на мислене. 

Подцели: 

1. Действие в  екип, за повишаване качеството на работа – ориентация към успех; 

2. Иницииране на стил на управление за приспособяване  към постоянно изменящата се 

среда, за стимулиране на успехите и  контролиране неуспехите; 

3. Създаване на условия за включване на  децата в значими дейности, адресирани към 

техните потребности и индивидуалности. 

4. Интегриране на децата със СОП и „нестандартните деца”; 

5. Активизиране работата на родителската общност. 

Подходи и форми на педагогическо взаимодействие:  

Подходи 

Подходите, за реализиране на програмната ни система са: 

– Субект–субектно взаимодействие; 

– Личностен и индивидуален подход; 

– Конструктивен подход; 

– Ситуационен,комплексен и интегрален подход. 

Форми на педагогическо взаимодействие 

Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен 

очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни участници са 

учителят и детето. При осъществяване на педагогическото взаимодействие,  учителите в 

подготвителните групи  ще използват игровата дейност за постигане на компетентностите по 
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седемте образователни направления. Игровата дейност ще бъде базата на всички видове форми 

на взаимодействия през учебното и неучебното време. 

Формите за педагогическо взаимодействие в нашата  програма са : 

- основна 

- допълнителна  

При използване на формите на педагогическо взаимодействие, детският учител ще се 

съобразява със: степента на развитие на децата в групата, възрастови особености, потребности и 

интереси за постигане на целта - цялостно развитие на детето. 

 Основна форма на педагогическо взаимодействие в детската градина е педагогическата 

ситуация,  която протича предимно под формата на игра. ПС се организира само в учебно 

време.  Чрез нея се интегрират  процесите на възпитание и обучение, съобразени с играта и 

личният предметно – практически опит на детето в групата. Ситуацията се използва при 

реализиране на образователните направления: български език и литература, математика, околен 

свят, изобразително изкуство, музика, конструиране и технологии, физическа култура. 

Допълнителни форми: 

Чрез допълнителните форми учителите в подготвителните групи към ОУ „Иван Вазов“ 

ще  разширяват и усъвършенствуват компетентностите на детето по седемте ОН.  

Допълнителните форми ще се организират по преценка на учителя, в съответствие с интересите 

и потребностите на децата. 

Видове допълнителни форми, които ще използваме в работата си: 

1. Самостоятелни дейности по избор на детето, в зависимост от конкретните 

условия в групата; 

2. Дейностти, организирани от учителите в групите: 

- Различните видове игри:  

- състезания / между отбори в групите, между двете групи и др./; 

- екскурзии- съгласно сезона; 

- наблюдения- във връзка с планирания програмен материал, във връзка  интересите и 

потребностите на децата;  

- празници-  групови, с всички деца в групата, общоградски празници, лични празници, 

спортни празници; 

- развлечения- подготвени и изпълнени от учителите в ПГ,  подготвени и изпълнени от 

учителите на двете групи, развлечения осъществени от  външни театри /аниматори/; 

Горепосочените дейности учителите от подготвителните групи ще провеждат във време 

извън  времето на ПС през учебно време, както и в неучебно време.  

  ДФ  през учебно време: 
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1. Дейности,  организирани от учителя на групата, които способстват за 

затвърдяване и усъвършенстване на знанията, получени в ПС 

2. Самостоятелни дейности по избор на детето. 

Тези ДФ учителите ще организират и провеждат във времето от 15 септември до 31 май 

на учебната година.  

ДФ използвани през неучебно време: 

1. Самостоятелни дейности организирани от учителите; 

2. Дейности по избор на детето. 

Времето за провеждане на тези ДФ е: 15 септември до 31 май на съответната учебна 

година.   

Механизъм за взаимодейстие  между участниците в подготвителна група на ОУ „Иван 

Вазов“. 

Резултатите от работата на подготвителните групи безспорно биха били по-добри, ако  

работата ни се основава на сътрудничество и взаимодействие със семейството. Взаимодействие, 

основано на взаимно доверие и сътрудничество между родителите на всяко дете и 

педагогическият екип, има голямо значение за адаптирането на детето към образователната 

среда, както и за развитие на увереност и чувство за принадлежност. 

Формите за сътрудничество на подготвителните групи в ОУ „Иван Вазов“ се 

осъществяват на две нива: 

-индивидуални; 

-групови форми на работа. 

Индивидуалните форми протичат като  индивидуален разговор среща между учител и 

родител. Те могат да протекат като консултация по проблеми с детето. Инициативата може да 

бъде както от страна на родителя, така и от страна на учителя. Времето, през което се провежда 

консултацията трябва да бъде удобно и за двете страни. Съобщения и бележници – размяната 

на съобщения е резултатно средство за осигуряване на непрекъснато общуване. Таблата за 

съобщения са друг начин и средство за връзка със семейството. 

Групови форми – най популярна форма на родителската среща. Тя се провежда 

задължително в началото и в края  на учебната година, както и при възникнала потребност. На 

родителската  среща  се избира родителски актив,  запознават се родителите с правилника за 

дейността на училището, със задълженията на родителите, както и задълженията на учители. 

Родителските срещи са утвърдена форма на общуването, а също така и откритите моменти от 

живота на детето в училище -  различни учебни ситуации, празници и развлечения. 


