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                         НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ,, ДОКТОР ПЕТЪР БЕРОН” – ГР.ОРЯХОВО    

                                                                                                                обл.Враца , ул.,,Н.Й.Вапцаров” № 31 , e-mail:nu_beron67@abv.bg                                                                                   

                                                                                                                    

ПЛАН  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

 

I. Приоритетни области съгласно Стратегическата рамка за развитие на образованието в Република България (2021 – 2030) 

Координация и ефективно взаимодействие  на институциите във връзка с  изпълнение на ПМС №100/08.06.2018 г. за Механизъма за 

съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст в област Враца.За учебната 2021/2022 година  основна цел на училището,съгласно националните и 

регионални  приоритети е обучението да бъде  насочено към личностното развитие  на подрастващите , създаване на  условия за развиване на 

техните знания, умения, инициатива, увереност в собствените сили и възможности.НУ,,Доктор Петър Берон“-гр.Оряхово се е утвърдило  като  

свободна, открита и мобилна институция, спомагаща за личностното развитие на децата и учениците, без разлика на пол, етнос, религия и 

социална среда. Стремим се да осъществяваме  добри взаимоотношения с училищата  и детските градини и др.културни институции на 

територията на общината.С цел задържане на учениците в училище включваме голяма част от тях в извънкласни дейности по проект,,Подкрепа за 

успех“ и групи  към ЦПЛР-ОДК,,Людмила Живкова“-гр.Оряхово. 

2. Методическа подкрепа за поетапното въвеждане на новото учебно съдържание, учебни програми и учебници в І,ІІ,ІІІ и IV класове;Новото учебно 

съдържание в І,ІІ,ІII и IV  е предизвикателство както за учениците,така и за учителите.С цел подкрепа на педагогическите специалисти те ходят на 

организирани обучения.Придобитите знания,умения и опит им спомага за по-достъпния начин на преподаване на новото учебно 

съдържание.Вътрешноинституционална подкрепа,ефективните и разнообразни методи спомагат и облекчават протичането та учебно-възпитателния 

процес. Създаване на партньорски връзки и сътрудничество с други образователни институции от областта и страната благоприятства за 

професионалното им развитие. 

3. Прилагане на ефективни мерки за повишаване на учебните резултати на учениците с акцент върху грамотността и математическите 

компетентности;С учениците,които имат проблеми с овладяване на учебния материал по български език и литература и математика се работи 

допълнително в часовете по самоподготовка и допълнителния час на класа.Прилагат  се разнообразни методи,задачи и тестове 
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специфични за потребностите на учениците,с цел облекчаване и овладяване на учебния материал.Диференцираната работа и 

задаването на диференцирана домашна работа облекчава някои ученици и спомага за по-добро овладяване  и разбиране на 

преподаваното учебно съдържание. 

4. Повишаване подготовката на ръководните екипи и педагогическите специалисти за ефективно прилагане на Закона за 

предучилищното и училищно образование и държавните образователни стандарти в конкретна среда, съобразно потребностите на 

учениците; Квалификационно – методически дейности, основани на обмен на добри практики и практическо приложение.Даден е равен 

достъп до участия в различни квалификационни форми на педагогическите специалисти,организирани на 

училищно,общинско,регионално или национално ниво според потребностите и нуждите на учениците ,на които преподават. 

5. Методическо подпомагане и предприемане на действия по превенции на негативни прояви и за засилване на сигурността в 

образователните институции;С цел намаляване на негативните прояви и агресията в час на класа се събеседва с учениците,акцентира се 

върху добрите взаимоотношения и приятелството.Порицават се негативни прояви и се обменят добри практики във 

взаимоотношенията.Насърчават се учениците,оказали взаимопомощ на съученици. 

6. Подкрепа,  координация и контрол при реализиране на приобщаващото образование в образователните институции и изпълнение на 

областната политика за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците от област Враца.Предлагане на разнообразни 

възможности за извънкласни дейности и изяви за учениците чрез националните и регионални системи от олимпиади и състезания, и 

чрез проекти. Създаване възможност за развитие и участие на децата и учениците от различни етнически групи във всички аспекти на живота на 

общността чрез предлагане на адекватни на детските желания занимания по интереси и творческа изява. Включване на по-голям брой ученици в 

проекти и групи към ЦПЛР-ОДК,,Людмила Живкова“.Училището попада сред училищата с уязвими групи и за цел има да обхване  по-голям  брой  

ученици  по  проект,,Подкрепа за успех“ ,за  подобряване резултатите по български език и литература 

 

II. Приоритети на национално ниво за учебната 2021/2022 година 

1. Прилагане на Националната рамка за качество на образованието и грижите в ранната възраст. 

2. Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на участниците в образователния 

процес за развиване на дигитални компетентности, за стимулиране на активното учене и за формиращо оценяване на учениците. 

3. Подкрепа на учениците и учителите за преодоляване на дефицитите в обучението по отделни учебни предмети  с акцент върху 

български език и литература и математика.  
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4. Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. Създаване на 

условия за подкрепа на всяко дете и ученик с цел ефективно включване и трайно приобщаване към образователния процес. 

5. Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професионални 

компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.  

6. Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална 

подкрепа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции на местно ниво. 

7. Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите специалисти 

за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип,  за създаване на учебни ресурси и учебно съдържание, за 

прилагане на междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС. 

8. Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и диалог. 

Ефективно включване на семейството като партньор при обучение от разстояние в електронна среда. 

 

Регионални приоритети в дейността на РУО – Враца 

1. Качествено и ефективно професионално образование и обучение. ДПП – съобразно националните приоритети и пазара на труда.  

2. Възпитанието – неизменна част от образователната политика 

3. Продължаващо организационно усъвършенстване  на РУО – Враца 

Училищни приоритети в дейността на РУО – Враца 

1. Подходяща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професионалните им 

компетентности.Насърчаване прилагането на иновативни методи и форми в образователния процес. 

2. Възпитанието е неизменна част от образователната политика. Възпитанието като неотменна част от образованието в предучилищна и 

училищна възраст е интегрирано в Концепцията за ключовите компетентности в нейните три основни измерения: знания, умения и отношения. 

Възпитанието се дефинира като процес на формиране на отношения - ценности, нагласи, мотиви, насочени към развитие на личността като 

индивидуалност и член на обществото. То е неразделно свързано с процеса на обучение, осъществяван в образователните институции, в 

контекста на индивидуалната и обществената значимост на образованието и е насочен към постигане на лични и обществени цели. Развитието 
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и формирането на ценности чрез съответна педагогическа дейност е в основата на възпитателната работа в НУ,,Доктор Петър Берон“-

гр.Оряхово. 

3. Съвременната среда на работа и учене се характеризира с повишаваща се динамика, сложност, непредсказуемост и несигурност,които 

изискват продължаващо организационно усъвършенстване. Учениците са най-важният актив на НУ,,Доктор Петър Берон“-гр.Оряхово. За да 

осигури изпълнението на своята стратегия, планиране и ефективно функциониране, НУ,,Доктор Петър Берон“-гр.Оряхово управлява и развива 

компетентността и целия потенциал на учениците на индивидуално и организационно ниво. Уважение и справедливост, открит диалог, 

предоставяне на правомощия, награждаване и признание, грижи и осигуряване на безопасна и здравословна среда – това са фактори от 

основно значение за изграждането на ангажираност и участие на учениците в пътя на организационното усъвършенстване. Управлението на 

НУ,,Доктор Петър Берон“-гр.Оряхово и управлението на хората в нея имат все по-голямо значение във времена на промяна/реформа. 

Подобряването и развитието на лидерските умения, управлението на таланта и стратегическото планиране на персонала са от решаващо 

значение, тъй като учениците често са най-голямата инвестиция на институцията. Основната мисия на училището е винаги да се стреми да 

отговори на образователните,възпитателните и социални нужди и очаквания на обществото,което означава непрекъснато развитие,познанство 

на новостите и  обогатяване на компетенции по отделните предмети. Извън основната си мисия, институцията следва да възприеме отговорно 

отношение, с което да допринася за устойчивото развитие в неговите  аспекти, свързани с местната и националната  общност.  

4. Дейности за реализиране на националните, регионалните и училищните приоритети: 

№ Цели/мерки/дейности по: 
Срок за 

изпълнение 

Индикатори за изпълнение 

Отговорник Забележка 
Мерна 

единица 

(брой, %) 

Базови 

стойности 

Планирани 

стойности 

2. 

Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Подкрепа на педагогическите специалисти за развиване на 

дигитални компетентности на участниците в образователния процес, за стимулиране на активното учене и за формиращо оценяване 

на учениците. 

2.1. Снабдяване на учениците с технически средства. постоянен    
класни 

ръководители и 

възпитатели 

 

2.2. 
Обучение на учениците за работа с технически 

средства. 
постоянен    

класни 

ръководители и 

възпитатели 
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2.3. Работа с електронни платформи. постоянен    

класни 

ръководители и 

възпитатели 

 

3. 
Подкрепа на учениците и учителите за преодоляване на дефицитите в обучението по отделни учебни предмети  с акцент 

върху български език и литература и математика. 

3.1. 
Допълнителна работа с изоставащи по български език 
и литература, и математика ученици за достигане на 

образователния минимум. 
постоянен    

класни 

ръководители 

 

3.2. 
Допълнителна работа с изоставащи ученици и техните 
родители.Изясняване на обучителните трудности и 

преодоляването им. 
постоянен    

класни 

ръководители 

 

3.3. 
Снабдяване на учителите с необходимата методическа 

литература и техника,необходима за подобряване 
качеството на учебно-възпитателния процес. 

постоянен    
класни 

ръководители 

 

4. 
Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. Създаване на 

условия за подкрепа на всяко дете и ученик с цел ефективно включване и трайно приобщаване към образователния процес. 

4.1. 
Анкетно проучване интересите на учениците в 
НУ,,Доктор Петър Берон“-гр.Оряхово с цел тяхното 
задържане в училище. 

постоянен 

   
класни 

ръководители 

 

4.2. 
Извънкласни форми,които учениците да 

посещават.Включване на учениците в 

проект,,Подкрепа за успех“. 

постоянен 
   

класни 

ръководители 

 

4.3. 
Включване на по-голям брой ученици в проекти и 

групи към ЦПЛР-ОДК,,Людмила Живкова“според 

желанията им. 

постоянен 

   

ръководители на 

клубове и групи 

към ЦПЛР-

ОДК,,Людмила 

Живкова“ 

 

5. 
Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на 

професионални компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда. 

5.1. 
Прилагане на разнообразни методи и форми за по-
качествен учебно-възпитателен процес. 

постоянен 
 

  класни 

ръководители 

 

5.2. 
Основна цел на преподавателите в НУ„Доктор Петър 

Берон“за учебната 2021/2022  г. - постигане на високи 

резултати.,Максимално овладяване на учебното 

 

постоянен 

 
   

класни 

ръководители 
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съдържание,както и подобряване на уменията на 
учениците. 

5.3. 
Включване на педагогическите специалисти в 

подходящи квалификационни форми 

постоянен 

   

класни 

ръководители и 

възпитатели 

 

6. 
Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална 

подкрепа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди (дуално обучение). 

6.1. 

В НУ,,Доктор Петър Берон“-гр.Оряхово има 

организирано и функциониращо методическо 

обединение на учителите и старши учители и 

възпитатели. 

постоянен    

класни 

ръководители и 

възпитатели 

 

6.2. 

Функциониращ педагогически и обществен съвет 

,които сериозно и отговорно си сътрудничат и 

разглеждат проблемите,възникнали в процес на 

обучение,както и бюджета на институцията. 

постоянен    

класни 

ръководители 

,възпитатели и 

членове на 

обществения 

съвет 

 

6.3. 

Общо събрание,което решава вътреучилищните 

проблеми и взема адекватни мерки за 

предотвратяването им. 

постоянен    

педагогически и 

непедагогически 

колектив 

 

7. 
Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Подкрепа на педагогическите специалисти за осъществяване на 

проектно-базирано обучение, за работа в екип, за създаване на учебни ресурси и учебно съдържание, за прилагане на междупредметни 

връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС. 

7.1. 

Подкрепа и стимулиране на педагогически спе- 

циалисти,прилагащи иновативни методи на 

обучение,диференцирани задачи и 

новаторство,при решаване на възникнали 

проблеми или потребности в учебно-

възпитателния процес в условията на ОРЕС. 

постоянен    

класни 

ръководители и 

възпитатели 

 

7.2. 

Работата в екип – основно ядро на успех в учебно-

възпитателния процес.Делегирането на 

дейности,сътрудничеството и професионалната 

подкрепа/наставничеството/-важен аспект в 

постоянен    

класни 

ръководители и 

възпитатели 

 



7 
 

педагогическата дейност и успеваемостта в 

условията на ОРЕС. 

7.3. 

Прилагаето на знания и умения,придобити на 

квалификациционни форми-успешна практика в 

учебно-възпитателния процес. 

постоянен    

класни 

ръководители и 

възпитатели 

 

8. 
Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и диалог. 

Ефективно включване на семейството като партньор при обучение от разстояние в електронна среда. 

8.1. 
Организиране на училищни и извънучилищни 

мероприятия с развлекателен характер или учебна 

цел,включващи родителите като партньори. 

постоянен 

   

класни 

ръководители и 

възпитатели и 

родители 

 

8.2. 

Допълнителна работа с изоставащи ученици в 

присъствието на родител,с цел  даване възможност 

на родителя да проследи възможностите на детето 

си и да компенсират пропуските вкъщи. 

постоянен 

   

класни 

ръководители и 

възпитатели и 

родители 

 

8.3. Родителят – активен участник в училищния живот  

постоянен 

   

класни 

ръководители и 

възпитатели и 

родители 

 

9. Училищни приоритети 

9.1. 
Пълен обхват на учениците,подлежащи на 

обучение. 
постоянен    

класни 

ръководители и 

възпитатели  

 

9.2. 

Предоставяне равен достъп на образование на 

всички ученици,независимо от тяхния социален и 

етнически статус. 

постоянен    

класни 

ръководители и 

възпитатели  

 

9.3. 

Включване на учениците в извънкласни дейности и 

форми по избор. Постигане на по-високи резултати в 
научната, творческата и спортна дейности, доказани с 
участия и награди от общински,  регионални и 
национални награди. 

постоянен    

класни 

ръководители и 

възпитатели  

 

10. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование през учебната 2021/2022 година  
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10.1. 
Участие в национални програми :,,Училищен плод“  
,,Училищно мляко,,Училищен мед“, Програма за 

наемане на трайно безработни лица и др. 
април-май    директор 

 

10.2. НП,,Квалификация“ постоянен    директор  

10.3. 
НП,,Оптимизиране на вътрешната структура на 

персонала“ 

постоянен 
   директор 

 

11. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

11.1 Участие в проект,,Подкрепа за успех“ 
постоянен 

 
  директор класни 

ръководители, 

 

11.2 

Участие в проект,,Равен достъп до училищното 

образование в условието на кризи“, 

,,Квалификация за професионално развитие на 

педагогическите специалисти“ 

постоянен 

   
директор, класни 

ръководители 

 

12. Участие в дейности в Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН 

12.1 

Учениците активно се включват в Националния 
календар за извънучилищни дейности.Почти 70% от 

тях са включени в различни групи и кръжоци към 

ЦПЛР-ОДК,,Людмила Живкова“ 

постоянен 

   

ученици, класни 

ръководители и 

възпитатели 

 

12.2 

Учениците при НУ,,Доктор Петър Берон“-гр.Оряхово 
се включват активно в мероприятията и дейности в 
Националния календар за извънкласни и  
извънучилищни дейности на МОН и на регионално 
ниво. 

постоянен 

   

ученици, класни 

ръководители и 

възпитатели 

 

12.3        

 

III. Квалификационна дейност 

      Обучението и квалификацията на учителя са водещи теми в европейските образователни практики. В ежедневната практика, в образователно-

възпитателния процес, все по-често се налага прилагане на иновативни методи и подходи за формиране не само на обеми от знания, а и на 

умения, способности, нагласи и желание за учене. Качественото обучение изисква достигане на по-висока степен на свързаност между 

индивидуалните способности на ученика с възможности за проява на активна гражданска и социална позиция в учебни и реални житейски 
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ситуации. В последните години изискванията към учителската професия и към личността на учителя нарастват. Необходимо е търсене и намиране 

на възможности за личностно и професионално израстване, за да можем да отговорим на изискванията на средата и новото време. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за развитие и самоусъвършенстване на 

учителите.  

2. Усъвършенстване на професионалните умения и развитие на професионалните нагласи и ценности.  

3. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания, умения и навици.  

4. Развиване на учениковата личност чрез овладяване в учебния процес на ключови компетентности и прилагането им в конкретни практически 

задачи.  

5. Издигане и утвърждаване престижа на училището. 

 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:  

1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чиито 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 обмяна на педагогически опит. 

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. 

5. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност в 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 внедрят иновативни практики за повишаване качеството на обучение  

 7.1. иновации за интерактивно обучение  

7.2. иновации за оценяване знанията на учениците 



10 
 

  

 ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ  

1. Създаване на условия за формиране и споделяне на добри педагогически практики в рамките на училището и извън него;  

2. Подобряване на личната компетентност на учителите чрез вътрешноучилищната система за квалификация;  

3. Засилване работата по утвърждаване на методическите обединения като действена форма за самоусъвършенстване на учителите и създаване на 

система за 6 съхранение на добрите методически разработки за ползване и прилагане в преподавателската работа;  

4. Преодоляване на затвореността и изолацията на учителите единствено в рамките на училищната информация и разширяване на връзките и 

контактите между училището, останалите структури на образователната система и културните институти; 

 5. Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на знанията на учениците и разчупване на стереотипните форми на 

преподаване 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:  

1. класни ръководители и  възпитатели 

2. директор 

ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ  :  самообразование, самоусъвършенстване, семинари, обучения, курсове, сбирки, открити уроци, делови игри и 

решаване на казуси/работни срещи 

 ФИНАНСИРАНЕ  

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.  
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4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава финансовия лимит за квалификация в училището, 

финансирането става с лично участие на служителя.  

5. При наличие на заявено желание от определен учител за участие в квалификационен курс на собствени разноски, след съгласуване с директора 

на училището, му се предоставя тази възможност. 

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

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

1.Разработена система за квалификационна дейност в училище. 

2. Квалифицирани педагогическите специалисти, отговарящи на изискванията на съвременните условия.  

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 ДОИ от повече ученици.  

7. Мотивиране на учениците за учене и постигане на резултати, чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с 

новите образователни изисквания.  

 


		2021-09-30T15:07:14+0300
	Fatme Ismedova Feyzieva




