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Дейности Отговорни 

лица, 

институции и 

организации 

Индикатори  

Дейност 1. Изграждане на Система за осигуряване качество на образованието 

1.1. Изготвяне на анализ на образователната реформа в 

страната в контекста на европейските политики и 

стратегически цели за превръщането на образованието 

като национален приоритет и намиране мястото на 

образователната институция в контекста на 

промените. Квалификация на ръководния персонал по 

проблемите, свързани с образователната реформа и 

адаптирането на училищните политики към новите 

образователни цели. 

Директор Утвърден  е   план за изпълнение на 

стратегическите цели.  

Актуализирани  са вътрешни правилници. 

Ръководният персонал е участвал в обучения 

свързани с актуални теми в образованието. 

 Обученията са описани подробно в отчета на 

Комисията по квалификация. 

 

1.2. Създаване на актуална вътрешна нормативна уредба 

за изпълнение дейностите.  

 

 

 

Директор, 

председатели 

на постоянни 

комисии 

Актуализирани  са вътрешните нормативни 

актове. 

 

1.3. Изграждане на училищна система за качество.  

 

Директор, 

председатели 

на постоянни 

комисии 

Изградена и актуализирана е програма за 

качество, мерки за внасяне на подобрения в 

работата на персонала. 

Публикувани са  на интернет страницата на 

училището. 

1.3.1. Разработване на училищни учебни планове за всяка 

паралелка – всяка година. съгласно изискванията на 

Наредба за учебния план, приемането им с решение на 

педагогическия съвет, съгласуване с обществения 

ПС – 

приемане, 

Директор-

утвърждаване 

Разработени и утвърдени са 7 училищни учебни 

планове – по паралелки за всички класове  



съвет. 

1.3.2. Разработване на годишна училищна програма за 

целодневна организация на учебния ден в 

съответствие със стратегията и спецификата на 

училището. 

Училищна 

комисия, ПС 

Разработена и утвърдена програма за целодневна 

организация /за 2019-2020 г./ 

1.3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изграждане на училищни екипи за: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 подкрепа за личностно развитие на детето и 

ученика;  

 

 

 

 

 

 

 

 изграждане на позитивен организационен климат; 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПС, 

Екипи 

 

 

 

Под ръководството на своите учители, учениците 

от I- IV клас участваха в подготовката и 

провеждането на училищни и общински 

художествени изложби, тържества, състезания и 

конкурси- откриване на учебната година, в 

състезанията организирани от СБНУ, в конкурс за 

рисунка на тема:” Не на тормоза в училище” и в 

изложба на детски рисунки по надслов” По- 

бързо, по- високо, по- силно”, участие в 

изработване на пано по повод Деня на земята, в 

благотворителен базар” Да възкръсне доброто у 

нас”, Празник на буквите и цифрите за учениците 

от първи клас, в екологичната инициатива” 

Горичка в количка”, среща на второкласниците с 

детския поет Кирил Назъров, а на 

четвъртокласниците с детския писател Борислав 

Ганчев, участие в тържественото отбелязване на 

24 май и в Общинския олимпийски спортен 

празник. 

 Учениците от IV клас участваха в 

Общински кръг на ученическа олимпиада по 

математика и „ Знам и мога”. За участие в 

областен кръг на олимпиадата „ Знам и мога” се 

класираха пет ученици.В общинския кръг на 

НМС” Европейско Кенгуру”се включиха ученици 

от I, II, III и IV клас, един ученик от III клас се 

класира на трето място.Много отговорно и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 утвърждаване на позитивна дисциплина;  

развитие на училищната общност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

професионално началните учители подготвяха 

учениците за участия в състезанията, 

организирани от СБНУ-„ Аз, природата и светът”, 

„ Аз и числата”, „ Аз и буквите”, „ Аз общувам с 

Европа”. За участие в Националното финално 

състезание се класираха 28 ученици. Представиха 

се отлично и получиха Грамоти, двадесет и пет 

златни и три сребърни медала. 

На 24 май четирима ученици бяха наградени с 

медали за постигнати отлични резултати в 

образователния процес и отлично представяне на 

олимпиади и състезания. 

 На 27 и 28 май всички четвъртокласници 

участваха в НВО по БЕЛ и Математика. 

 Показаха много добри резултати. 

 

Учениците от V – VII клас  взеха участие в 

олимпиади по БЕЛ и математика.  

Всички ученици и учители от прогимназиален 

етап участваха в проведеното обучение от 

разстояние в електронна среда и на педагогически 

съвет бяха обсъдени постигнатите резултати. 

В електронна среда бе проведено и заседание на 

преподавателите ,на което бяха обсъдени 

постигнатите в учебната дейност успехи на 

Даниел Ангелов – ученик от 7 клас. 

Учениците от V-VII клас  изготвиха презентации и 

доклади по английски език, история и 

цивилизации, география и икономика, физика и 

астрономия, биология и здравно образование, 

информационни технологии и технологии и 

технологии и предприемачество. 



 

 

 

 

 

1.3.4. 

 

 

 

 

 

Дейността на гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование  през учебната 2020/2021 

г. 

Учителите спазваха графика за провеждане на 

консултации с ученици и ги осъществяваха  в 

присъствена и електронна среда. 

 

 

Гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование на учениците от 

ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Нови хан през 

учебната 2020/2021 година се реализираше чрез 

учебното съдържание по общообразователните 

учебни предмети, в часа на класа, в извънкласни и 

извънучилищни форми на работа, в дейностите по 

интереси, разработени от учителите- г-жа Спасова 

и г-жа Василева и с участието на ученици, в 

съответствие с изискванията на Наредба № 13/ 

21.09.2016 година за гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование. 

 

На 15.09. 2020 година всички учители и ученици 

взеха участие в тържество, посветено на 

откриване на новата учебна 2020- 2021 година, 

при стриктно спазване на всички предпазни мерки 

срещу разпространението на COVID -19. 

Беше изградена система за  сътрудничество с 

родители, обществен съвет, културни институции, 

имащи отношение към възпитанието на 

учениците, изготвен ученически спортен календар 

на училището. 

 

Всички организирани инициативи бяха 

съобразени с епидемичната обстановка и 

проведени при стриктни мерки за сигурност. /без 



допускане на външни лица и при спазване на 

достатъчна дистанция, а някои от изявите се 

реализираха по радиоточката в училище/. 

Дейност 2: Инвестиции в образованието или финансови ресурси 

2.1. Създаване на условия за участие в национални 

проекти. Разработване на училищни проекти. 

 

 

Директор Осигурени са  помещения; 

обучения; техника; 

други необходими ресурси. 

Осигурена е стимулираща среда. 

Пропускателният режим се извършва през 

турникет. 

Повишаване на техническото обезпечаване на 

класните стаи и учебната среда – оборудване, 

мултимедия. 

2.2. Осигуряване на законосъобразно, икономически 

целесъобразно и прозрачно управление на бюджета. 

Директор, 

счетоводител 

Отчетите на бюджета се публикуват на интернет 

страницата на училището.  

2.2.1. Адаптиране на Системите за финансово управление и 

контрол в образователната институция спрямо 

Стандарта за финансиране към ЗПУО 

 

Директор, 

счетоводител 

Разработени и актуализирани документи по 

СФУК . Счетоводна политика на образователната 

институция. Пълно, вярно, точно и своевременно 

осчетоводяване на всички операции. 

Осъществен е  предварителен контрол във връзка 

със завеждането и изписването на краткотрайни и 

дълготрайни активи.                  

2.2.2 Разработване на бюджета съобразно действащата 

нормативна уредба 

 

Директор, 

счетоводител 

Разработен и актуализиран бюджет  

 

2.2.3 Осигуряване на прозрачност и публично отчитане на 

средствата от бюджета и извън бюджетните приходи. 

Директор, 

счетоводител, 

1.Публикувани  на сайта на училището: 

Бюджет на училището; 

Отчети по тримесечия, полугодия и календарна 



година; 

 

2.2.4 Разработване на процедури по постъпване и 

разходване на извънбюджетни средства от дарения, 

спонсорство, наеми, проекти и др. 

Директор, 

счетоводител,  

Разработени процедури по постъпване и 

разходване на извънбюджетните средства. 

 

2.3. Наличие на приходи на училището. Счетоводител,  

Директор, 

 

 Осигурявани са инвестиции в образователната 

институция и тяхното законосъобразно, 

целесъобразно и икономично използване. 

Прозрачност на финансовото управление чрез 

публикуване на плана и отчета по бюджета, и др. 

финансови документи на интернет страницата на 

институцията. 

Привлечени са  алтернативни източници за 

финансиране от работа по проекти и програми 

Дейност 3. Квалификация 

3.1. Планиране, реализиране и документиране на 

квалификационната дейност за педагогическите 

специалисти на вътрешно училищно ниво. 

 

 

Директор, ПС, 

Главен учител, 

председатели 

на училищни 

екипи 

Предвидената сума за работа по извънучилищна 

квалификационна дейност е 1,2 % от годишните 

средства за работна заплата на педагогическия 

персонал – 4323,36лв. Изразходвани за 

квалификация средства 2055,70лв. 

По направление извънучилищна квалификационна 

дейност учителите се включиха в организираните 

от експертите по съответните учебни предмети 

онлайн  работни срещи в електронна платформа 

TEEMS /ZOOM/ и получиха указания за учебната 

дейност през новата учебна година.  

На 10.09-11.09.2020г. се проведе обучение на тема 

„Работа с електронни ресурси в образованието“ -  

Институт за Човешки ресурси 

Продължителността на обучението -16 

академични часа и присъждане на 1 



квалификационенен кредит. 

На 02.11-03.11.2020г. се проведе обучение на тема 

„Работа с електронни платформи за дистанционно 

обучение  “ -  Институт за Човешки ресурси 

На 28.11-05.12.2020г. се проведе обучение на тема 

„"Методика на обучението по БДП  “ -  Тренинг и 

обучителен център "Щастие" 

Продължителността на обучението -16 

академични часа и присъждане на 1 

квалификационенен кредит. 

     През месец октомври на учебната година един 

учител придоби III ПКС. 

   Планираните мероприятия за учебната година 

приключиха със споделяне и обсъждане на : 

 - резултатите от учебно-възпитателната дейност; 

 - отчитане на резултати от НВО IV-VIIклас, 

годишни резултати от учебна дейност и 

състезания. 

 - определяне на корекционни мерки за 

оптимизиране на дейността 

- дейности за подобряване качеството на 

образование в училището 

На 02.11-03.11.2020г. се проведе обучение на тема 

„Основни групи деца в класната стая “ -   

РЦПППО - София област 

На 28.08-30.09.2021г. се проведе обучение на тема 

по проект BG05M20P001-2.010-0001 

"Квалификация за професионално развитие на 

педагогическите специалисти":  

Тематично направление - Позитивна училищна 

среда 

Програма - Киберсигурност, дигитално 



гражданство за учители и превенция на рисковете 

за децата в мрежата. 

Продължителността на обучението -24 

академични часа и присъждане на 3 

квалификационни кредита. 

   Квалификационната дейност е осъзната като 

необходимост от голяма част от педагогическия 

екип, който прилага съвременна методика на 

преподаване.  

Относителния дял  на педагогическите 

специалисти, участвали през календарната година 

в продължаваща квалификация е 100%. 

Проведени са всички заложени педагогически 

съвети. Проучени са нагласите и потребностите от 

квалификация на персонала в училище и са 

проведени  ефективни обучения с доказан 

резултат съобразно придобитите нови 

компетентности. 

Изработен е  План за квалификация, съобразен с 

изискването педагогическите специалисти  да 

повишават квалификацията си с не по-малко от 48 

академични часа за всеки период на атестиране и 

не по-малко от 16 академични часа годишно за 

всеки./чл.223 ЗПУО /. 

Изградена е система за вътрешна и външна 

квалификация. Споделят се ефективни практики и 

добър педагогически опит. 

 

Дейност 4. Нормативно осигуряване.  

4.1. Осигуряване на достъп до законовата и подзаконовата 

нормативна уредба за осъществяване дейността на 

училището; 

Директор 

  

Осигурени са лаптопи и учителите могат да се 

запознаят с електронните варианти на 

документите. 



Изградена е вътрешна система за движение на 

информацията и документите в образователната 

институция /справка СФУК/ 

4.2. Осигуряване на достъп до учебната документация по 

изучаваните учебни дисциплини.  

Директор 

 

Осигурени са резервни комплекти от учебници и 

учебни помагала. 

Осигурено е изрядно водене на училищната 

документация и текущия контрол на тези 

дейности отразени в констативни протоколи. 

4.3 Съхраняване и архивиране на училищната 

документация съгласно изискванията на Стандарта за 

информация и документите. 

 

Училищна 

експертна 

комисия по 

архивиране 

Наличен е училищен архив. 

Актуализиран  е правилника за архивиране на 

документите и е 

изработена номенклатура на делата съгласно 

изискванията на Държавен архив. 

 

4.4. Провеждане на инвентаризация съгласно сроковете в 

нормативната уредба. 

Комисия за  

инвентаризаци

я, 

счетоводител 

Проведена е инвентаризация съгласно сроковете в 

нормативната уредба. 

 

Дейност 5. Училищен персонал. 

5.1. Разработване на правила и/или процедури при 

назначаване и съкращаване на персонала. 

Директор 

 

Утвърдени са вътрешни правила и процедури за 

назначаване и съкращаване на персонал. 

Изработени са критерии за оценка труда на 

учителите и служителите 

Изработени са критерии за поощряване на 

педагогическите специалисти с морални и 

материални награди за високи постижения в и 

училищното образование. 

 

5.2. Изграждане на комисии за управление на качеството 

на образованието в институцията. 

Комисия по 

качеството 

Стратегическата цел е: Повишаване авторитета на 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - с. Нови хан, чрез 

изграждане на единна и ефективна система за 



 

 

 

 

 

управление, която да осигури високо качество на 

образованието и да повиши авторитета на 

образователната институция, като я направи 

търсена и конкурентноспособна. Стратегическата 

цел на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- с. Нови 

хан, е ориентирана към постиженията на 

образователните политики в страната ни и тези от 

ЕС. Отчитат се националните традиции, 

регионалните тенденции и общински политики на 

българското образование. 

5.3. Разработване на политика за обща и допълнителна 

подкрепа 

Координиращ 

екип за  

подкрепа на 

личностното 

развитие 

Осигуряването на общата и допълнителната 

подкрепа за личностно развитие се организира и 

координира в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” от 

координатор, определен със Заповед на директора. 

Регламентирана е съвместната дейност на 

ръководството, класните ръководители и екипите 

за подкрепа на личностното развитие. 


