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ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ГР. ПАВЛИКЕНИ
ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Утвърждавам,
РАДКА СТАНЕВА
Директор на ОУ „Св. Климент Охридски“

I. Национални цели, съгласно Стратегическа рамка за развитие на образованието и обучението в Република България
(2021-2030)
1. Ефективно включване и трайно приобщаване;
2. Мотивация за учене и пълноценно участие;
3. Знания, умения, ценности, таланти и потенциал
4. Дигитални трансформации
II. Основни приоритети в дейността на РУО - Велико Търново.
1. Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система
 Осигуряване на възможности за провеждане на консултации и допълнителни занимания с ученици, които имат затруднения в
учебния процес
 Превенция и ограничаване на ранното напускане на училище – осигуряване на възможности за допълнителни занимания в
малки групи и обучение по индивидуални програми
 Засилване ролята на предучилищната подготовка чрез разширяване обхвата на децата, включени в задължителна
предучилищна подготовка
 Ефективност на взаимодействието между институциите, имащи отношение към проблема

2. Повишаване качеството на предучилищното и училищното образование в училищата от област Велико Търново
 Подобряване на резултатите от обучението на учениците
 Методическо подпомагане и подкрепа по прилагането на Закона за предучилищното и училищното образование и на
държавните образователни стандарти от образователните институции на територията на областта.
 Повишаване квалификацията на учителите като гаранция за осигуряване на качествено образование
 Подобряване на училищния мениджмънт
 Ефективна контролна дейност
 Подобряване на МТБ

3. Развитие на устойчиви публично-частни партньорства

Подобряване на административното, правно, финансово- счетоводно и информационно осигуряване

Ефективна комуникация и екипност с регионални структури на държавната и общинска администрация

4. Укрепване на доверието към българския учител

Създаване на условия за продължаваща квалификация

Развиване на подкрепяща среда за повишаване квалификацията на учителите

Методическа подкрепа на новоназначени учители и учители с малък педагогически стаж

Популяризиране на постиженията на учителите от областта

III. Мисия, визия, цели, стратегии и приоритети на Основно училище „Св. Климент Охридски”
Мисия на училището:
Изграждане на личности с ярко изявено гражданско съзнание, формирали необходимите компетентности, гарантиращи тяхната
успешна социална реализация в условията на динамично бъдеще и в духа на демократичните ценности.
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Визия на училището:
Основно училище „Св. Климент Охридски”е средищно училище с традиции, което създава образователна и възпитателна
среда, подкрепяща и насърчаваща разгръщането на потенциала на всеки ученик, стимулираща творческото и личностното му развитие
и подготвяща го за успешна социална реализация във времето на разширяваща се глобализация, засилваща се конкуренция и все понарастваща роля на дигиталните технологии в живота на хората.
Цели и приоритети:
 Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и
„Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.
 Издигане престижа на училището в условията на растяща конкуренция и утвърждаване на неговия образ като училище,
предлагащо качествена общообразователна подготовка.
 Повишаване на качеството на учебнo-възпитателната дейност чрез повишаване на квалификацията на учителите и мотивацията
на учениците и учителите.
Постигане на висока степен на функционална грамотност на обучаемите.
 Приобщаване на родителската общност за активно сътрудничество в решаването на училищните проблеми.
 Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности.

IV.

Дейности за реализиране на целите и приоритетите:

Поради обявяването на извънредно положение и преминаване към дистанционно обучение някои от дейностите по
националните програми и проектите не са осъществени. През учебната 2020/2021 година ще се реализират и отложените инициативи,
посветени на 140 години от създаването на училището.
Настоящият план подлежи на актуализация, съгласно изменения на общинско, регионално или национално ниво.

№

1.

Дейност

Срок

Извършва се от:
/институции и лица, в каква
взаимовръзка/

Индикатори за изпълнение
Мерна единица
Базова стойност
/брой, процент/
Целева стойност

Приоритетна област 1: Ефективно включване и трайно приобщаване
Стратегическа цел 1: Преодоляване на регионалните, социално-икономическите, културните и други бариери за достъп до образование
1.Обхващане на подлежащите в училище – съпоставяне
Директор, Служба ГРАО
2020/2021
%
100
%
данни от служба ГРАО и записаните ученици
Община Павликени
ученици
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№

Дейност

Срок

2. Посещение по домовете на необхванатите в училище,
Септемвриподлежащи на обучение деца, провеждане на срещи с
октомври 2020
родителите им.
3. Съвмести дейности с медиатори ,отдел „Закрила на
детето” и др. институции с цел обхващане на децата в
училище.
4. Предоставяне на информация от училището за
учениците, записани в І клас до Община Павликени и
РУО гр. В.Търново.
5. Проучване и анализиране на причините за
отсъствията на учениците и за преждевременното им
напускане на училището;

2020/2021цялата
учебна година2019

юни-септември
2021г.

Извършва се от:
/институции и лица, в каква
взаимовръзка/

Класни
ръководители,
педагогически специалисти,
Брой посещения
членове на екипите по
Механизма за обхват
Педагогически специалисти,
Брой ученици, брой директор,
медиатори
и
срещи
„Амалипе“
Директор

Класни
ръководители,
психолог, Комисия по приема
и превенция на отпадането,
Училищно
ръководство,
6. Актуализиране на Училищна програма за превенция на септември
Комисия,
отпадането на ученици
2020г.
Утвърждаване
от
педагогически съвет
октомври
и Психолог/
педагогически
7. Идентифициране на учениците в риск от отпадане.
актуализиране
съветник, социален работник
през годината
и класни ръководители

8. Прилагане на мерки за намаляване на отсъствията.

Юли 2021

Кл.ръководители, екип за
През 2020/2021
обхват,
педагогически
учебна година
съветник

9. Подкрепа на учениците в риск от напускане с участие
През 2020/2021
на родителските общности, органи на местната власт и
учебна година
др.
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Индикатори за изпълнение
Мерна единица
Базова стойност
/брой, процент/
Целева стойност

кл.
ръководители
и
ръководството,
психолог
/педагогически съветник

Списък – бр. ученици
Бр.
изготвени
портфолиа за ученици в риск
Бр. програми
Брой идентифицирани
учениците
Брой
разговори
с
ученици
и
родителите;
Бой
ученици
в
извънкласни дейности
Брой
ученици
в
допълнителна урочна
работа
Брой
съвместин
дейности с институции
и НПО
бр.
родители,
включени
в
дейностите
на родителските активи.
Бр.
разработени
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№

Дейност

Срок

Извършва се от:
/институции и лица, в каква
взаимовръзка/

Индикатори за изпълнение
Мерна единица
Базова стойност
/брой, процент/
Целева стойност

обучителни теми за
родители
Бр. тематични срещи с
родители
Бр. посещения по
домовете
Бр.
инициативи
с
родители
Стратегическа цел 2: Създаване на благоприятна, модерна и мотивираща ученето образователна среда
1. Национална програма „Осигуряване на съвременна
образователна среда“, Модул „Подкрепа на целодневното 2020/2021
Екип за изпълнение
обучение на учениците”
2. Национална програма „Осигуряване на съвременна
образователна среда“, Модул „Културните институции 2020/2021
Екип за изпълнение
като образователна среда“
3. Проект „С общи усилия малките дела прерастват в
големи“,
договор
№
БС33.18-1-015/29.10.2019г., 2020/2021
Екип за изпълнение
финансиран от ЦОИДУЕМ
4. Подобряване състоянието на материалната база
2020/2021
Ръководство

Брой
ремонтирани
помещения
Брой
образователни
ресурси

Приоритетна област 2: Мотивация за учене и пълноценно участие
Стратегическа цел 3: Прилагане на индивидуален подход към потребностите на всяко дете и на всеки ученик
1. BG05M20P001-2.011-0001 Подкрепа за успех
2020/2021
Екип за изпълнение
Бр. ученици
2. Провеждане на допълнително обучение по български През 2020/2021 Екип за изпълнение на НП
Бр. проведени часове
„Подкрепа за успех“
език с ученици, за които българския език не е майчин
учебна година
2.

Стратегическа цел 4: Подкрепа за пълноценно
участие
1. Национална програма „Участвай и променяй –
родителят, активен партньор в училищния живот”
2. Проект BG05M2OP001-3.018 "Подкрепа за
приобщаващо образование"
3. Провеждане на допълнително обучение по български
език с ученици, за които българския език не е майчин
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2020/2021

Екип за изпълнение

2020/2021

Екип за изпълнение

През 2020/2021 Екип за изпълнение на НП Бр. ученици
„Подкрепа за успех“
учебна година
Бр. проведени часове
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№

3

Дейност

Срок

Извършва се от:
/институции и лица, в каква
взаимовръзка/

Индикатори за изпълнение
Мерна единица
Базова стойност
/брой, процент/
Целева стойност

Приоритетна област 3: Знания, умения, ценности, таланти и потенциал
Стратегическа цел 5: Преодоляване на регионалните, социално-икономическите, културните и други бариери за достъп до образование
1.Мярка МИГ06 „Осигуряване на достъп до качествено
образование в малките населени места и в трудно
достъпните райони“ от стратегията за ВОМР на МИГ
„Павликени – Полски Тръмбеш“, посредством процедура
2020/2021
Екип за изпълнение
на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:
№ BG05M2OP001-3.023 Мярка МИГ06 „Осигуряване на
достъп до качествено образование в малките населени
места и в трудно достъпните райони“
Стратегическа цел 6: Учебно съдържание, преподаване и оценяване в съответствие с компетентностния подход
бр. форуми
1. Участие във форуми за споделяне и разпространение
бр.
служители
Педагогически специалисти,
на добри практики, свързани с осъществяване целите на целогодишно
участвали във форуми
координатор, проекти
Стратегията за образователна интеграция.
бр.
организирани
форуми
2. Национална програма „Заедно в грижата за ученика“,
Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на
2020/2021
Екип за изпълнение
учителите от началния етап с детски учители и с учители
по учебни предмети от прогимназиалния етап"
3. Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за
бр.
провеждане на образователния процес – учебни планове
вътрешнонормативни
Септември
Директор,
комисии,
и програми, Етичен кодекс, методически обединения и
документи,
2020
методически обединения
комисии, план-прием, програма за целодневно обучение
регламентиращи
и др. през 2020/2021 учебната година.
дейността в училище
Стратегическа цел 7: Формиране и развитие на ключовите компетентности
Обучение, следващо модела на проектно базираната
методика
Съобразно Училищен
Изпълнение на плана за 2014-2020 г. по Национална
Бр. обхванати ученици план за повишаване и
учители
стратегия за насърчаване и повишаване на 2020/2021
Бр. инициативи
насърчаване
на
грамотността
грамотността
1. по Цел 1., Мярка 1. – Участие в националната седмица
Бр. обхванати ученици
декември 2020 г учители
на четенето.
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№

Дейност
2. по Цел 1., Мярка 1. – Участие в отбелязването на
Международния ден на детската книга

Срок
2 април 2021 г.

Извършва се от:
/институции и лица, в каква
взаимовръзка/

учители

3. по Цел 2., Мярка 1. – Организиране и провеждане на
м. април 2021
учители
състезания по четене – Национален маратон на четенето
Стратегическа цел 8: Формиране на ценности и ценностно ориентирано поведение

3. Национална програма „Осигуряване на съвременна
образователна среда“, Модул „Културните институции 2020/2021
като образователна среда“
Стратегическа цел 9: Развитие на способностите и талантите
1.Координиране и контролиране на дейностите в
Националния
календар
за
извънучилищните
дейности и в Националния спортен календар на 2020/2021
МОН, както и други извънкласни и извънучилищни
дейности
2020/2021
2.Участие в олимпиади и национални състезания
Участие в олимпиади по отделните учебни предмети
2020/2021
Участие в ученическа олимпиада „Знам и мога“
2020/2021
Национално състезание Музикална игра „Ключът на Януари-март
музиката”
2021

Бр. обхванати ученици
Бр. инициативи
Бр. обхванати ученици
Бр. инициативи
Брой ученици
Брой
организирани
извън-класни форми
Бр.
часове
за
провеждане
на
извънкласни форми

1. Съхраняване и развиване културната идентичност на През
децата и учениците от етническите малцинства и техните 2020/2021учебна
връстници, в интеграционна мултикултурна среда.
година
2. Работа със семействата за разясняване ползите от
2020/2021
интегрираното образование.

Индикатори за изпълнение
Мерна единица
Базова стойност
/брой, процент/
Целева стойност

Директор, психолог, педагози,
Комисия за интеграция на
етническите малцинства

бр. дейности за работа
с родители

Екип за изпълнение

Директор,
зам.директори

Бр.проверки

Виолета Петрова

Бр. участници

3. Участие в прояви от Националния календар за
изяви по интереси на децата и учениците през
2020/2021 учебна година,
Направление „Изкуства”:
XVII Национален конкурс „Златна есен – плодовете на
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ноември 2020

МО по природни науки
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№

Дейност

Срок

Извършва се от:
/институции и лица, в каква
взаимовръзка/

Индикатори за изпълнение
Мерна единица
Базова стойност
/брой, процент/
Целева стойност

есента“ – рисунка – приложно изкуство
ХV Национален конкурс „Морето, морето, морето…“ за
литературно творчество и компютърни рисунки

ноември 2020

МО по природни науки

Международен конкурс за рисунка ,,С очите си видях
бедата‘‘
Национална изложба – конкурс за рисунка ,,Детство мое
–реално и вълшебно“

Априлоктомври 2021г

Т. Дончев

28.05.2021

Т. Дончев, начални учители

Национален конкурс „Моите детски мечти“

февруари 2021

Т.Дончев

Национален конкурс за детска рисунка „Под дъгата на
детството“

28.04.2021

Учители начален етап

Национален литературен конкурс „Петя Дубарова”

Април 2021

МО по БЕЛ

Бр. участници
Бр.участници
Бр. продукта
Бр.участници
Бр. продукта
Бр.участници
Бр. продукта
Бр.участници
Бр. продукта

4.Участие в дейности от Националния календар за
изяви по интереси на децата и учениците за учебната
2019/2020г. ,
Направление „Науки и технологии”:.
септември/
Седмица на мобилността и ден без автомобили

октомври 2020

Национален конкурс „Водата – извор на живот”- март 2021г.
фотографии
Ден на Земята

22 април 2021г.

XIII Национален конкурс „Мадарският конник – символ
на историческото минало и европейското бъдеще на Май 2021
България“ компютърна рисунка, презентация
Световния ден на околната среда

5 юни 2021г.

Зелена седмица

юни 2021г.

8 стр.

класни ръководители
клас

II- IV Бр.участници
Бр. продукта

Учители
от
МО
природоматематичес-ките
науки
Учители БЗО и ГИ,начални
учители
Учители
от
МО
природоматематичес-ките
науки
Учители
от
МО
природоматематичес-ките
науки ,МО начални учители
Учители начален етап

След заявено желание
за участие

Бр.участници
Бр. продукта

След заявено желание
за участие

Бр.участници

При заявено желание
за участие

Бр.участници

След заявено желание
за участие

Бр.участници

След заявено желание
за участие

Бр.участници

След заявено желание
за участие
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/институции и лица, в каква
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Срок

Индикатори за изпълнение
Мерна единица
Базова стойност
/брой, процент/
Целева стойност

Направление: Чужди езици
Фондация
„Америка
за
България”. Учителите по Бр.участници
английски език
Участие в международното състезание „Hippo – English февруари /март Пиърсън-Лонгман за България
Бр.участници
without borders“
2021
Учителите по английски език
СУФ “Любословие“
Участие в състезанието „Аз изучавам чужд език“
март 2021
Учителите по английски, Бр.участници
немски и руски езици
5. Участие в дейности от Националния календар за
изяви по интереси на децата и учениците през
учебната 2020/2021г. и Националния спортен
календар.
Участие в състезанието “Bulgarian National English февруари
Spelling Bee”
2021

Участие в отделните етапи на ученически игри

2020/2021

6. Училищни дейности

Съгласно
Календарен план
на дейностите

7. Развитие на способностите и талантите на учениците,
2020/2021
чрез предлагане на разнообразни извънкласни форми
5.

5.

/март

по
график
съобразно
Бр.участници Национален спортен календар

Учители

След заявено желание
за участие
След заявено желание
за участие
всички ученици

Регламент
на
състезанието и заявено
желание за участие

Брой
извънкласни
форми
Брой
ученици
в
извънкласни форми

Приоритетна област 4: Реализация в професиите на настоящето и бъдещето
Стратегическа цел 10: Адаптивно и привлекателно професионално образование и обучение- неприложимо
Стратегическа цел 11: Качествено и иновативно професионално образование и обучение - неприложимо
Приоритетна област 5: Превръщане на ученето през целия живот в реалност
Стратегическа цел 12: Осигуряване на условия за превръщане на ученето през целия живот в реалност
Директор, ПС, Комисии по Брой
учeници
в
1. Организиране и провеждане на самостоятелна форма ноември 2020провеждане на изпити и самостоятелна форма
на обучение на ученици над 16 години
август 2021
оценяване
на обучение
2. Осигуряване на подкрепа за личностно развитие на
Ресурсни
учители,
пед. Брой
ученици
на
2020/2021
ученици със специални образователни потребности
специалисти
ресурсно подпомагане
3. Провеждане дни на кариерно ориентиране
2020/2021
Педагогически специалисти
Брой инициативи
Стратегическа цел 13: Насърчаване на ученето през целия живот
Участие в конференции и квалификационна дейност
2020/2021
Педагогически специалисти
Брой участници

9 стр.
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Индикатори за изпълнение
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Базова стойност
/брой, процент/
Целева стойност

Приоритетна област 6: Мотивирани и креативни учители
Стратегическа цел 14: Повишаване на привлекателността и престижа на учителската професия и обезпечаване на системата с учители
%
учители
специалисти
% учители с пълна
годишна
1. Осигуряване на учители специалисти по всички
2020/2021
Ръководство
преподавателска
учебни предмети
норма
Бр. учители допълват
преподавателска
норма в групи за ЦДО
2. Модул 1 и Модул 3 на НП „Мотивирани учители“
2020/2021
Екип за изпълнение
Брой участници
Стратегическа цел 15: Развитие на компетентностите в съответствие с променящата се роля на учителя
Брой
педагогически
специалисти
с
1. Участие в квалификационни дейности, организирани
повишена
През годината
Ресурсни учители, учители
от МОН, НИОКСО и координирани от РУО.
компетентност
за
работа със съответните
целеви групи
Съобразно Училищен
Учители
от
начален
и
2. Участие в квалификационни дейности, организирани 2020/2021
Брой обучени пед. план за повишаване и
прогимназиален
етап
на
от община и от РУО.
учебна година
специалисти
насърчаване
на
образование
грамотността
3. Национална програма „Заедно в грижата за ученика“,
Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на
2020/2021
Екип за изпълнение
учителите от началния етап с детски учители и с учители
по учебни предмети от прогимназиалния етап"
4. Осигуряване на допълнителна квалификация на
педагогически специалисти за работа в мултиетническа
Ръководство, педагогически бр.
обучени
среда и съответно включване на компонент 2020/2021
специалисти
специалисти
„интеркултурна компетентност“ при определяне на
диференцираното им заплащане.
Приоритетна област 7: Дигитална трансформация
Стратегическа цел 16: Формиране и развитие на цифровите умения и на дигиталната медийна грамотност
Поддържане на безжична инфраструктура в училището и
Директор,
ръководител Брой компютри и
целогодишно
създаване на условия на всички учители да използват
направление ИКТ
мултимедии

10 стр.
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Базова стойност
/брой, процент/
Целева стойност

електронно съдържание в своята работа.
Създаване на ресурси за умения за търсене, оценка и
През годината
Учители ИКТ
Брой ресурси
систематизиране на информация.
Стратегическа цел 17: Развитие на образованието и обучението в дигитална среда и чрез дигитални ресурси
Използване на наличната безжична инфраструктура за
ръководител
направление Брой
електронни
поддържане на база данни с образователно съдържание – целогодишно
ИКТ, преподаватели
уроци
електронни уроци.
Брой на включените
Работа с родители за подпомагане на учениците за
2020/2021
Педагогически специалисти
ученици в обучение в
обучение в дигитална среда
дигитална среда
Приоритетна област 8: Образователни иновации
Стратегическа цел 18: Насърчаване на иновациите във всички етапи и степени на образованието и във всички сфери на училищния живот

8.

1. Национална програма „Заедно в грижата за ученика“, Модул 2 „Осигуряване на
условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители 2020/2021
по учебни предмети от прогимназиалния етап"
Стратегическа цел 19: Развитие на образованието и обучението в иновативна среда
3. Национална програма „Заедно в грижата за ученика“

9.

2020/2021

Екип за изпълнение

Екип за изпълнение

Приоритетна област 9: Образование и устойчиво развитие
Стратегическа цел 20: Формиране и развитие на отношения и нагласи за здравословен и природосъобразен начин на живот
Учители
от
МО
1.Участие в Национален конкурс „Водата – извор на март 2021г.
Бр.участници
природоматематичес-ките
живот”- фотографии
Бр. продукта
науки
Учители БЗО и ГИ,начални
2.Отбелязване на Деня на Земята
22 април 2021г.
Бр.участници
учители

След заявено желани
за участие

При заявено желание з
участие

Стратегическа цел 21: „Зелена“ образователна среда

10.

1. Отбелязване на Световния ден на околната среда

5 юни 2021г.

2.Участие в инициативите на Зелена седмица

юни 2021г.

Учители
от
МО
Бр.участници
природоматематичес-ките
науки ,МО начални учители
Бр.участници
Учители начален етап

3.Провеждане на училища сред природата

Май-юни 2021г.

Учители начален етап

Бр.участници

След заявено желание
за участие
След заявено желание
за участие
След заявено желание
за участие

Приоритетна област 10: Образователни иновации

11 стр.
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Стратегическа цел 22: Управление, основано на креативност и иновации

1. Организиране, координиране и контролиране на
дейностите, свързани с осигуряване на подкрепяща среда
за обучението на деца и ученици със специални 2020/2021
образователни потребности, и за обучението на деца и
ученици, чийто майчин език е различен от българския

2. Контрол по спазването на държавните образователни 2020/2021
изисквания.
Тематични проверки

Ръководство,
специалисти

Приета Програма за
приобщаване
на
децата и учениците от
уязвими групи
Дейности
за
предоставяне на равни
възможности и за
приобщаване
на
децата и учениците от
уязвими
групи,
съгласно програма

педагогически Бр. програма
Бр. дейности

Директор, ЗД

Брой
проверки
за
организация
на
учебно-възпитателния
процес, отразени в
констативни
протоколи

3. Текущи проверки
2020/2021
Директор,
Стратегическа цел 23: Сътрудничество между институциите и свързване в мрежи
1.Съвместни дейности с институции, имащи отношение 2020/2021
Педагогически специалисти, брой срещи
към образованието
директор, институции
2.Кандидатстване по НП „Иновации в действие“

12 стр.

15
октомври Екип по проекта
2021г.

Бр.междуучилищни
визити,бр.
учители,
наблюдаващи
иновациите
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