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АНАЛИТИЧНА ЧАСТ
IV ОУ "Христо Ботев" град Лом е общинско общообразователно училище. Като
такова то работи за изпълнение на държавната образователна политика в средното
образование и в съответствие с нормативните и поднормативните документи в системата
на народната просвета. Училището работи и при спазване на цялото действащо
законодателство в Република България.
1.

ПРИОРИТЕТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА НА УЧИЛИЩЕТО

След направен анализ на дейността на училището през учебната 2019/2020 година
бяха изведени приоритетите на образователната политика на училището през учебната
2020/2021 година:
Дългосрочна цел. Превръщане на IV ОУ ..Христо Ботев" в „ефективно" училище.
Цел 1. Създаване на ефективен механизъм за повишаване качеството на образователния
процес.
Цел 2. Осъществяване на успешна образователна и социална интеграция на децата и
учениците от ромски произход. Цел 3. Издигане и утвърждаване на имиджа на
училището.
Подобряване на материалната база в училището.
Повишаване квалификацията на учителите.
Подобряване на дисциплината в училището.
Подобряване на отношенията с родителите и местната общественост.
Популяризиране дейността на училището.
Създаване на условия за активна извънкласна и извънучилищна дейност с учениците.
Повишаване на резултатите от учебната работа на учениците и
успешното им
представяне на изпитите от НВО в IV и VII клас.
II. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА
ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ ПО СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ :
1.

Обхват на децата и учениците.

В края на учебната 2019/2020 година.която беше динамична, интересна, изпълнена с
трудности, но и с много хубави моменти и добри новини. Годината започна нормално, но
завърши в нетрадиционна обстановка. През месец март България и целият свят беше
обхванат от пандемия, свързана с настъпването на особен и непознат до сега грип
-СОУЮ-19, която промени живота ни. Наложи се всички да бъдем изолирани един от
друг и да спазваме особени мерки за сигурност, за да можем да запазим нашият живот,
живота на останалите около нас и на децата от училището. Това доведе до бързо
преобразяваие на учебният процес. За часове и дни се наложи преминаване от
присъствено към дистанционно обучение. Създадоха се групи в социалните мрежи,
където да може да продължи пълноценно обучението на учениците и да може да се
завърши подобаващо учебната година. В така създалата се обстановка с гордост можем да
заявим, че ние успяхме да се включим заедно с нашите ученици и продължихме учебният
процес. Така и успяхме да завършим учебната 2019/2020 година.
В началото на учебната 2019/2020 година в училището са записани 108 ученика, от
които 12 деца в Подготвителна група, 51 ученика в начален етап и 45 ученика в
прогимназиален етап. Придошли от други училища в България или чужбина са 8 ученика.
а напуснали училището по различни причини са 13 ученика, от които 11 са заминали за
?

чужбина с родителите си. а 2 деца са записани в друго училище в страната1 отпаднал
поради навършване на 18 годишна възраст.
В края на годината в училището има 102 деца.
На 6 ученика са наложени санкции на по чл.199. ал.1 от ЗПУО (забележка), за
допуснати голям брой отсъствия по неуважителни причини. Няма ученици преминали в
друга форма на обучение.
Средният успех на училището е Добър 3,98.
В края на годината само 1 ученик е завършил със слаби оценки по няколко
предмета. Няма ученици с неоформен успех за годината. Има 8 пълни отличници от
начален етап.
В училището са се обучавали 11 деца със СОП.
Общият брой допуснати отсъствия от часовете за годината е 10 740 отсъствия или
по 99 средно на ученик. От тях по уважителни причини са 7551 или 70 средно на ученик.
а по неуважителни причини са 3 189 или 29 средно на ученик.
От тях: Ученици без отсъствия 1- Лили Милчева Богданова
от 3 клас.
В началото на учебната 2019/2020 година в IV ОУ „Христо Ботев" град Лом бяха
записани общо 110 деца и ученици, подлежащи на задължително училищно обучение, от
които 12 деца в сборна подготвителна група. В класовете от I до VII бяха записани
останалите ученици, разпределени по класове и паралелки (във всеки клас по една
паралелка), както следва: ПГ-12 ученици
I клас - 7 ученици
II клас-15 ученици;
III клас - 11 ученици;
IV клас - 18 ученици;
V клас - 15 ученици;
VI клас -20 ученици;
VII клас -11 ученици;
Обхванати са всички деца в задължителна училищна възраст, като бяха записани и
второгодници, т.е. ученици, реинтегрирани в образователната система след тяхното
отпадане от училище през учебната 2018/2019 година или предишни учебни години.
Още след началото на учебната година започна движение на учениците от
училището. От. 15.09.2019 г. до 30.06.2020 година с удостоверение за преместване са
напуснали ученика. От тях 11 са заминали в чужбина, а 2 в друго училище в България.
От началото на учебната година до 15.06.2020 година са придошли 8 ученика.
След отразяване на всички промени броят на учениците в училището в началото
на учебната 2020/2021 година изглежда по следния начин:
I клас - 13 ученици;
II клас - 7 ученици;
III клас- 13 ученици;
IV клас - 11 ученици;
V клас - 18 ученици;
VI клас - 15 ученици:
VII клас - 22 ученици;

2. Ефективност, трудности, набелязване на мерки за повишаване на
качеството на образование.
Учениците в училището срещат трудности при четене, писане под диктовка и
писане на преразказ и съчинение. Причината за това е преди всичко лошото владеене на
български език. Трудностите при тази дейност се дължат на факта, че вкъщи учениците
говорят само на ромски език и трудно се изразяват на български език. Познавателните им
способности, както мисленето и въображението им са ограничени. Граматическият
материал е абстрактен, труден и неразбираем за децата от ромския етнос. По-голяма част
от думите, които четат в учебниците, даже и в литературните произведения са непонятни
за тях. Не разбират тяхното значение, не могат да ги заместват с подходящи синоними.
защото имат много беден речник. Част от учениците пътуваха в чужбина за различни
периоди от време и това им пречеше да усвояват ритмично знанията по предмета, което е
фатално, тъй като всеки пропуск забавя бъдещото усвояване на по-нататъшни знания.
Трудности има и при овладяване па учебното съдържание по математика.
Материалът е труден и непонятен за учениците главно по две причини: пропуски в
знанията или нетрайни знания. В къщи родителите не умеят да помагат на депата, не
съблюдават за своевременното усвояване на правилата и писането на домашните работи.
Учениците се отказват лесно, изморяват се бързо, не ценят знанията и не държат на
трайното и качествено образование, не желаят да полагат учебен труд. Самите родители
имат същото отношение към образованието па децата. За тях то не попада в онези
ценности, които са повод детето да се гордее в рамките на общността.
Една от основните причини за лошите резултати в учебната дейност са и големият
брой извинени и неизвинеии отсъствия. Пропуските в учебния материал понякога са
драстични, а учениците не полагат усилия, за да ги компенсират по някакъв начин.
Лошата дисциплина в някои от часовете и закъсненията също са предпоставка за
негативните резултати в учебната дейност.
В тази връзка са набелязани следните мерки за повишаване на качеството на
образованието:
- Да бъдат направени промени в Правилника за дейността на училището във
връзка с броя на отсъствията на учениците - извинени и неизвинеии;
- Да бъде засилена индивидуалната работа с изоставащите ученици, чрез
предоставяне на допълнителни образователни възможности и персонализирапе на
обучението;
- Допълнителните консултации по отделните учебни предмети да бъдат
по-ефективни;
- Да се работи с учениците за повишаване на мотивацията им за учене;
- Да се работи със семействата на учениците за повишаване на мотивацията за
учене на децата;
- Годишното планиране на дейността на учителите да бъде базирано на анализа па
дейността през предходната учебна година и да бъде насочено към преодоляване па
пропуските;
- В началото на учебната година всички учители да изготвят критерии за
оценяване на постиженията на учениците, с които да запознаят тях и родителите им;
- Да бъде засилена работата върху усъвършенстване на владеенето на български
език;
- Да бъде изготвена система за възлагане на домашните работи;
- Да бъдат прилагани нетрадиционни методи на работа с учениците по отношение
на стимулирането за активно участие в учебната дейност, за самоподготовка и
подобряване на дисциплината;
- В учебния процес да бъдат интегрирани иновационни техники и методики на
преподаване.
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2.1.

Осъществена допълнителна образователна подкрепа за депата, чийто
майчин език е различен от българския.

В началото на учебната година класните ръководители в начален етап изготвиха
програми за индивидуална допълнителна работа през учебната година с ученици, които
са постъпили в първи клас без да са завършили подготвителна група, продължително
време са отсъствали от училище или се завръщат от чужбина след продължителен
престой там и повтарят класа.
Продължава да е налице тенденцията ученици да заминават зад граница без
удостоверение за преместване, което е главната причина за отпадане на ученици от
училището. Все пак, благодарение на усилената разяснителна работа на класните
ръководители и на педагогическия екип с родителите, броят на заминалите за чужбина не
намалява, но все повече семейства взимат удостоверение за преместване на детето, което
води до намаляване на случаите на отпаднали ученици поради тази причина.
•

Продължава тенденцията учениците да трупат голям брой извинени и не извинени
отсъствия. Носителите на тези отсъствия са деца в реален риск от отпадане от училище.
През учебната 2019/2020 година в училището се наблюдава намаляване на броя на
неизвинените отсъствия и увеличаване па броя на извинените отсъствия. Приети са
редица планове, програми и мерки за работа в насока на превенция на отпадналите
ученици и намаляване на броя па отсъствията, а именно - Училищна политика за
превенция на отпадащите ученици, включваща Механизъм за контрол на редовното и
точно отразяване на отсъствията в училищната документация; Мерки за намаляване на
броя на отсъствията на учениците; Мерки за подкрепа на учениците в риск от отпадане с
участието на родителските общности; Механизъм за реиитеграция на отпадналите от
училище ученици; Механизъм за идентификация на учениците в риск от отпадане.
Причините за натрупването на голям брой отсъствия са следните: заминали за
чужбина без родителите да уведомят училището и да вземат удостоверение за
преместване; слаб или никакъв родителски контрол; липса на интерес и мотивация за
придобиване на качествено образование; незаинтересованост от страна на родителите и
учениците; санкциите, които се налагат (а в повечето случаи не се налагат такива) нямат
никакъв ефект върху учениците, които не посещават училище и техните родители;
бедност, която някои родители изтъкват като причина да не изпращат децата си на
училище; етнокултурни специфики на ромския етнос.
През учебната година повечето класни ръководители работиха доста активно и с
постоянство за намаляване на броя на отсъствията па учениците и за превенция на
отпадането им от училище. Мерките, които класните ръководители предприемат са:
а) административни:
- всеки месец се отразяват допусналите над 5 неизвинени отсъствия .
- при допуснати неизвинени отсъствия се изпращат уведомителни писма до родителите;
- изпратени са уведомителни доклади за учениците, които не посещават училище до
Община Лом с предложение за налагане па административни санкции на родителите.
- изпратени са сигнали до Отдел "Закрила на детето" за учениците, които не посещават
редовно училище и са застрашени от отпадане;
б) възпитателни:
- направени са голям брой посещения в домовете на учениците;
- проведени са многократни разговори с родителите и учениците, както само между тях и
учителите, така и с участието на директора;
- проведена е среща с родителите и учениците и УКППП;
- провеждани са срещи и разговори с мобилния училищен медиатор и групите за обход.
- в училището действа програма за превенция на отпадането от училище;

- прилагат се мерки за намаляване на броя на отсъствията па учениците; учениците с
отсъствия приоритетно се включват в групи за извънкласни дейности и им се дава
възможност да участват в състезания, конкурси, различни училищни инициативи и
образователни проекти; учредени са две училищни награди за ученици, които редовно
посещават училище и показват желание и стремеж да подобрят своята дисциплина и
успех.
- изготвен е риск-регистър на учениците, застрашени от отпадане, извършена е
индивидуална оценка на риска на регистрираните ученици; за учениците в риск от
отпадане е изготвено и се поддържа иортфолио.
Класните ръководители представиха по два доклада, придружени с конкретни
справки за предприетите от тях действия .
След всички предприети мерки и предвид броят на отпадналите ученици и броят
на допуснатите отсъствия не може да се отчете голяма ефективност на предприетите
действия. Въпреки полаганите ежедневни усилия превес взимат етнокултурните
особености на ромския етнос и липсата на загриженост у родителите. Тъй като в повечето
случаи основната вина за отпадане на учениците е на родителите, педагогическият екип
винаги е поддържал становището, че в българското законодателство трябва да залегне
прилагането на сериозни финансови наказания на родителите, които не осигуряват достъп
на детето си до образование. Има спешна нужда да. бъдат приети и да бъдат прилагани
мерки и по отношение на родителите, които заминават зад граница без да уведомят
училищните власти, например, при преминаване на границата да им бъдат изисквани
документи за придружаващите ги деца - ученици ли са, напускат ли училището, ще бъдат
ли записани в училище зад граница и т.н. Това може би е в разрез с правото на свободно
придвижване на хората от ЕС. но в крайна сметка гражданите трябва да имат и
задължения.
2.3. Осъществена работа с родителите относно ползата децата им да посещават
училище
С родителите непрекъснато превантивно работеха класните ръководители, но за
съжаление много от тях не са на територията на България и отсъстват от процесите на
възпитание и образование на своите деца.
Тук е мястото да отбележа становището на целия педагогически екип. че докато
останалите институции работещи с деца и общинската администрация нехаят и нежелаят
да помогнат на училището, докато самата държава не предприеме строги мерки, които да
се прилагат на практика, отношението на ромите към образованието ще остане същото и
ние ще продължим да се блъскаме в една и съща стена. Време е държавата да престане да
възпитава у тях потребителско мислене, а с цялата строгост на закона да бъдат наказвани
неговите нарушители, защото пред него всички би трябвало да са равни. Трябва да се
предприемат незабавни ефективни мерки за утвърждаване на авторитета на учителската
професия, защото учителите са подлагани на унижения и обиди от страна на учениците.
тъй като те „имат права" и могат при всяко свое желание да подават жалби и сигнали
срещу учителите за всевъзможни неща (най-често неистини) и институциите да реагират
веднага срещу педагозите, а учениците да са свободни да хулиганстват и никой да не
обръща внимание на тези деяния и да не предприема мерки.
3.

Задължителна
училищна
документация,
осигуряване
опазване
на учебниците и учебните помагала, предоставени за
безвъзмездно ползване.

и

Не срещаме трудности при заявяване на ЗУД и на безплатните учебници и учебни
помагала. С издателствата се работи добре и професионално. ЗУД винаги е в отлично
състояние и без дефекти.
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Училището е подсигурено с цялата необходима ЗУД. В началото на учебната
година със заповед на директора се определят редът и начини те на водене на ЗУД и
отговорниците за всеки документ.
Всеки ученик в училището получава полагащите му се безплатни учебници и
учебни помагала. За съжаление, отношението на децата е много небрежно. Има случаи,
когато върнатите в края на учебните занятия учебници са негодни за ползване. При
изгубване на учебник родителите най-често го заплащат. Редът и условията за ползване
на учебниците се определят със заповед на директора.
4.

Училищни дейности по социализиране и приобщаване на децата и
учениците в социален риск и децата и учениците със СОП.

В началото на учебната година класните ръководители извършват проучване на
децата и определят дали и в каква степен учениците са в риск. включително социален. За
всяко дете се изготвя индивидуална оценка на риска, набелязват се конкретни дейности и
мерки за превенция и за работа с ученика. Такива ученици са включвани активно в
живота на класа, участват в различни дейности - училищни концерти, тържества.
екскурзии, разходки и други. Оказваме помощ на родителите при контактите им с
различни институции, подпомагаме децата материално (с дрехи, обувки и помагала).
Учениците в социален риск участват в проект на Община Лом „Заедно в училище,, и
други образователни проекти по интереси.
В училището се обучаваха 9 ученика със СОП. на ресурсно подпогане. С тях
работи опитен ресурсен учител. Учениците със СОП също участват в проекти по
интереси. Дава им се възможност да участват в конкурси, да работят в компютърната
зала. Всяка година децата на ресурсно подпомагане имат някаква изява пред останалите
-участват в състезание, викторина, изложба или драматизация на някакъв текст. През м.
декември 2019 г.се проведе тренинг на тема свързана с приобщаващото образование,
съвместно с Ресурсен център - Монтана /психолог, логоиед и ресурсен учител/, родители
от обществения съвет към училището, ресурсни ученици и техните класни ръководители,
както и ученици от училищният съвет.
Проблемите с преодоляване на социалния риск за тези деца са от материален
характер, а също и от психологическо естество. Често материалните затруднения на
родителите водят до изолацията на децата, защото това се изтъква като причина за
непосещаване на училище. Има случаи, когато децата наистина живеят при изключително
трудни условия, такива, каквито дори не можем да си представим. Затова. за нас е
постижение тези деца да бъдат усмихнати в училище, да проявават любознателност,
интерес, желание за участие в каквато и да било дейност (най-често спорт или творческо
занимание), да общуват с останалите деца. защото между самите роми съществува ужасно
разделение на богати и маргинализирани и това е много тъжно. Нашите постижения са в
това, че успяваме да впечатлим странични хора. когато нашите деца пътуват на екскурзия
в друг град и посещават такива обществени сгради, като музеи. театри и исторически
забележителности в нашия край. Имаме наградени в конкурси за рисунка или приложно
изкуство ,теца със СОП. които рисуват много хубаво.
Много сериозен проблем за нас е липсата на педагогически съветник или
училищен психолог, но училището няма възможност да назначи такъв. Също така.
ресурсният кабинет е малък, но материалната база на училището не позволява той да бъде
преместен в друго помещение.
6.Квалификационна дейност.
В началото на учебната година на педагогически съвет бяха приети План за
квалификацията
на
педагогическите
кадри
и
Правила
за
участие
на
персонала в
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квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа, Система за кариерно
развитие на педагогическите кадри в училището, плановете на методичните обединения.
Основна административна цел на плана за квалификация беше развитие на
персонала, чрез постоянно подобряване на педагогическите умения на учителите.
Подцелите са:
1. Развитие на професионалните компетептности на учителите .
2. Формиране на устойчиви навици за постоянна рефлексия между педагогическия
процес и резултатите му.
Основните задачи на квалификационната дейност през учебната 2019/2020 година
бяха:
1. Поддържане и усъвършенстване на професионалните умения на всички учители в
съответствие със съвременните изисквания.
2. Създаване на условия за индивидуално професионално развитие на учителите и
възпитателите в съответствие с потенциала им.
3. Съживяване
на
професионалното
творчество,
духа
на
конкуренцията
и педагогическите умения.
4. Удовлетворяване на потребността на учителите да търсят и развиват съвременен
педагогически опит, педагогически иновации и научни постижения.
В по-голямата си част планът за квалификационната дейност е изпълнен.
6.1. Участие във вътрешно училищни форми за квалификация - тема, дата.
През учебната 2019/2020 година учителите от училището са участвали във вътрешно
училищни форми за квалификация като: „Приобщаващо образование" - психолог, логопед
и ресурсен учител, проведено на 17.12.2019г, участвали са 12 преподавателя.
6.2. Участие във външни за училището форми за повишаване на квалификацията - тема.
дата, квалификационна институция.
На 10.04.2020 г. уебинар на тема: „Подготовка по Български език и литература в 4 клас за
НВО в условията на дистанционно обучение1" със сертификат е взела участие госпожа
Цветана Лозанова.
През месец октомври госпожа Светлана Илиева е участвала в кръгла маса по проблемите
в овладяването на български език
с експерта по БЕЛ - Марияна Иванова в РУО Монтана. където споделяхме опит при работа с деца билингви и начини за овладяване на
знанията.
6. Възпитателна работа :
6.1.Проведени дейности с учениците.
На 16.09.2019 г. тържествено бе открита новата учебна 2019/2020 година. На което
присъстваха учители, ученици и родители. Ученици от начален и прогимназиален етап
рецитираха стихове и изпълниха песни под ръководството на госпожите Дора Христова.
Цветана Лозанова и Лина Димитрова и Елка Ангелова. Знамето на IV ОУ ..Христо Ботев'*
гр. Лом бе издигнато и учебната година бе открита. В началото на учебната 2019/2020
година по класове бе проведена родителска среща и родителите бяха запознати с
правилника на IV ОУ „Христо Ботев" град Лом. Спазването на правилника е гаранция за
осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училище. В началото
на учебната година с педагогическият и непедагогическия персонал бе проведен
инструктаж за безопасни условия на обучение и труд в IV ОУ „Христо Ботев'" град Лом.
Всеки ученик положи подпис в книгата за инструктаж. Изпълнението на дейностите от
плана на класния ръководител се реализираха с активно участие на ученици, родители и
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учители. Заложените мероприятия и дейности в плана на всеки класен ръководител са
изпълнени по зададен и утвърден график.
С учениците от първи клас проведохме беседи за това как трябва да се държат в
училище и у дома, какви трябва да са взаимоотношенията им със съученици, родители.
учители. Запознаха се с правила за поведение на обществени места. На 30.09.2019г.
Отбелязахме Европейски ден на спорта с ..Подвижни игри" - състезание между 3 и 4 клас.
На 15.10.2019г. се проведе „Ден на чистите ръце" с презентация и демонстрация.
Учениците от V и VI клас взеха участие в ученически спортни игри. Общински кръг по
тенис на маса взеха учениците от 5 до 7 клас с ръководител Дафин Данаилов. На
28.10.2019 г. се проведе практическо занимание по БДП в реална обстановка за всички
ученици от училището във връзка със Световния ден за възпоменание на жертвите в ПТП.
На 30.10.2019г. на обща родителска среща за набелязаха мерки за намаляване на
отсъствията и подписване на Споразумения между ученици, учители и родители. На
31.10.2019г. се проведе рецитал и презентация по случай деня на народните будители. В
часа на класа се разгледаха здравни теми - сексуална култура, наркомания, алкохолизъм и
здравословен начин на живот.
На 05.11.2019г. присъствахме на презентация посветена на Деня на
толерантността. По повод годишнината на Читалище „Събуждане" в кв. Младеново на
10.11.2019 г.. взеха участие наши певци и рецитатори. От 06.11.2019 година ученици от
начален етап бяха включени и започнаха да работят по проект „Подкрепа за успех". Те
имат пропуски в знанията си по математика. На 12.11.2019г. участвахме в евакуация за
защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи. На 21.11.19г. се проведе открит
урок по толерантност от психоложката Елеонора Планинец, Стсфани Стефанова от II клас
получи награда за толерантност. В него взеха участие учениците от начален етап. На
26.11.2019г. се представи презентация и филм за ..Наркотични вещества".
По проект „Заедно в училище" на 30.11.19г. до 01.12.19г. се проведе екскурзия до
град София по проект ..Заедно в училище" с цел посещение на балет в музикален театър
..Стефан Македонски". Храм - паметник „Александър Невски", археологически разкопки
„Древна Сердика", Руско представителство - изложба по ракетомоделизъм. На
03.12.2019г. четвъртокласници посетиха Център за деца с увреждания и Дом за възрастни
хора, където изнесоха програма и поднесоха подаръци по случай деня на хората с
увреждания. На 05.12.2019г. се проведе състезание-викторина по БЕЛ в 4 клас с гости от
Община Лом. На 10.12.2019г. се проведе обща родителска среща за „Избор на обществен
съвет. На 17.12.2019г. се проведе финализиране на проект „Заедно в училище'*.
Презентация за работа с родители за редовно посещение на училище представи Елка
Георгиева. На 17.12.2019г. ученици от прогимназиален етап участваха в Традиционна
Коледна изложба за приложно изкуство - 2019г. Получена е грамота и материали за 6 клас
с ръководител Валери Яков от Община Лом. През месец декември се проведе Олимпиада
по БЕЛ за ученици от 5 и 6 клас. На 18.12.2019г. учениците от втори клас участваха в
открит урок по български език във връзка с края на Общинския проект „Заедно в
училище"'. Присъстваха замесник кмета по образованието Хилда Владимирова. старши
специалист-Наталия Стефанова и р-л на проекта и уредника на художествената галерия.
Учениците се представиха много добре и получиха, като награди книжки с приказки.
Присъстваха и родители.
На 19.12.2019г. се проведе кулинарна изложба на тема „Бъдни вечер" изготвена от
ученици, родители и учители. На 20.12.2019г. беше проведено общоучилищно Коледно
тържество. Изнесена бе литературно - музикална програма и драматизация на приказки.
Същият ден бяха проведени коледни тържества по класове, където децата получиха
подаръци и лакомства. Отговорници бяха класните ръководители. Четене „Деца четат на
деца" - В седмицата на четенето ..Деца четат на деца" - учениците от 2. 3 и 4 клас четоха
9

на учениците от първи клас и ПГ. Вътрешно - квалификационна дейност - Обучение на
тема „Приобщаващо образование" с психолог, логопед и ресурсен учител.
На 10.01.20201'. се проведе Олимпиада по Астрономия с ученици от 5 и 6 клас. На
11.01.2020г.се проведе среща с представител на МКБППМН на тема: „Рисковете за
детето, което не посещава училище". Присъстваха ученици, родители и учители. За деня
на народните будители класните ръководители в час на класа говориха с учениците за
Васил Левски, Христо Ботев, Отец Паисий, д-р Петър Берон.
На 19 февруари 2020 г. по подходящ начин бе отбелязана годишнина от обесването
на Васил Левски. На 14.02.2020 г. чествахме „Свети Валентин" и „Трифон Зарезан. От
24.02.2020 г. се проведе седмица на отворените врати на IV ОУ„ Христо Ботев". Изявите
на учениците бяха разнообразни: организира се четене на художествена литература под
надслов „Деца четат на деца", посещение на детска градина „Пчелица" от
четвъртокласниците, които подариха на бъдещите първокласници лакомства и подаръци.
проведоха се срещи с родители, на които се обсъждаха въпроси свързани с подобряване
на средата в училище.
На 2 март 2020 г. се проведе училищно тържество за начален етап „Баба Марта
бързала, мартеници вързала". Раздадоха се мартеници на учениците от начален етап.
които изнесоха програма стихове и песни. Учениците от четвърти клас изработиха
мартеници, които подариха на децата от ЦДГ № 14 „Пчелица'*. Учениците от начален
етап подготвиха картички по случай 8-ми март, с която поздравиха своите майки и баби.
Проведохме „Седмица на отворените врати** в училището за бъдещите първокласници от
квартала и родителите на нашите бъдещи и настоящи ученици. Посрещнахме бъдещите
първокласници с подаръци, наши ученици им четоха приказки и изработиха заедно
интересни неща. В рамките на седмицата всеки ден имаше някаква проява. На 22 март
2020 г. чествахме онлайн „Денят на пролетта". С учениците от начален етап беше
проведено виртуално тържество посветено на първа пролет с песни, стихотворения.
рисунки и картички, публикувани в групите в Интернет. На 27 март 2020 г. рисувахме
„Дъга", символ на вярата, че „Всичко ще се оправи", като се включихме в инициативата
„Предай нататък".
На 1 април 2020г. отбелязахме „Деня на шегата**. На 2 април онлайн се представи
презентация по случай „Международния ден на детската книга". Учениците споделиха.
кои са техните любими книги с приказки. На 8 април 2020 г. отбелязахме
„Международния ден на ромите" с подходяща презентация . стихове и приказки за
живота и бита на ромите. Бяха публикувани материали и за Лазаровден и Цветница. На 12
анрил 2020 г. бе отбелязан деня на космонавтиката с презентация от учениците от 6 клас с
ръководител Елка Георгиева. В седмицата от 13 до 16 април по случай Великден
учениците изпратиха снимки на своите великденски яйца, картички, поставки за яйца и
великденски зайчета, които сами бяха изработили. По подобаващ начин отбелязахме 22
април -Ден на Земята. Учениците гледаха презентация, а след това нарисуваха рисунки
посветени на опазване на природата и земята като цяло, а някои от тях засадиха дървета и
цветя, като публикуваха снимки в групите за онлайн обучение.
На 11 май учениците от трети клас се запознаха с православният празник и
научиха, че Българската православна църква почита паметта на Светите братя Кирил и
Методий, канонизирани като светци. На името на Кирил е наречена създадената по-късно
азбука, която става основа на всички славянски езици - "кирилица".
Презентации бяха показани за: 1 май; 6 май-Ден на храбростта; 9 май- Ден на Европа: 11
май-Ден на Св.Кирил и Св. Методий и за Деня на семейството-17.05,20 Учениците
научиха песни и стихове посветени на солунските братя, а няколко ученички участваха
със стихотворения собствено творчество по опорни думи за 24.05.20 с помощта на
класните ръководители, в инициативата на Регионален център за деца със СОП гр.
Монтана, за което получиха награди. С тези и други мероприятия се отбеляза 24 май.
Учениците от II клас - Марио Максимов участва със стихотворение и рисунка. Цветелин
10

•
•

Георгиев участва със стихотворение. Петко Диянов участва с рисунка. Беатрис Георгиева.
чете текст посветен на братята Кирил и Методий. За 24.05.2020г. Лили Милчева, Ана
Виолетова и Лозина Стефкова изпратиха видеоклипове в които рецитират стихотворения
по случай 24 май - Ден на славянската писменост и култура. Научиха наизуст песента
„Върви народе възродени". Изпратиха оцветени рисунки на двамата братя Кирил и
Методий. Награди получиха Вероника, Люсияна и Криси -за рисунка и стихотворение/.
За празника на детето 1 юни поздравихме третокласниците с ностер и
стихотворението „Когато децата празнуват" от Лъчезар Станчев. Патронният празник 2
юни също се отбеляза виртуално с рецитал от стихове, рисунки и песни за Христо Ботев и
загиналите за свободата на България. Направен е рекламен филм за дейността в IV
ОУ.,Христо Ботев" с материали изработени от децата, участия в училищни и обществени
мероприятия, получени награди от учители и ученици и приветствие от Директора на
училището Дафинка Борисова. В него взеха участие Вероника. Яница. Криси и Люсияна.
Това са учениците, които участваха най-редовно в онлайн обучението. С участието си с
рисунки Марио Максимов и Петко Диянов спечелиха грамоти за активното си участие в
инициативата Виртуална книга "Азбука на добротата".
Провежда се допълнителна работа с ученици чрез :
Участие в консултации по предмети
Участие в група по интереси
От 08.06.2020г. проведохме с децата от начален етап лятна работа по български
език и математика по определените от министерството на здравеопазването
противоепидемични мерки. Тя бе за учениците, които се затрудняваха да участват в
онлайн обучението и работиха на хартиен носител, както и работа по проекта „Подкрепа
за успех" по математика с ученици, които срещат затруднения по учебния предмет. От
1.07.2020 г. започна и лятна работа с ученици от У-УН клас по основните предмети.
Лятната работа с учениците все още продължава на открито при строги мерки и
дистанция.
7. Опазване живота и здравето на учениците.
От м. октомври 2019 г. в училището бе назначен пазач - портиер. Има въведен
пропускателен режим, издадени са заповеди за забрана на влизането на превозни средства
в двора на училището, за засилен контрол на достъпа в училищната сграда на външни
лица. Има външно и вътрешно видеонаблюдение. Проблемите с охраната на училището
са свъзрани с присъствието на младежи от ромски произход в училищния двор и наглото
им и невъзпитано поведение. Не са редки и случаите на нанасяне на повреди върху
училищната сграда от такива пребиваващи. Понякога възникват проблеми с агресивни
родители, които са получили оплакване от детето си и без да е изяснен случаят се опитвал
да се саморазправят. Няма регистрирани инциденти с ученици и персонал.
Училището разполага 'с дългосрочна стратегия за решаване на проблема с
училищната агресия и с оперативен план за учебната 2020/2021 г. за училищната агресия.
През изминалата учебна год. в училището намаляха случаите на тормоз сред учениците.
Постигнато е по-тясно сътрудничество със заинтересованите страни. Мярка за това са
броят на проведените съвместни дейности, повишеният брой на срещи с представители
на институциите, работещи с деца. във връзка с разрешаване на конкретни проблеми и
случаи.
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8. Подкрепа на даровитите деца и ученици.
В училището няма идентифицирани даровити деца и ученици, с които да се работи
съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени
дарби и по НП «С грижа за всеки ученик» на МОН.
9.Проблеми, свързани с учебната работа. Анализ на причините.
В своите доклад-анализи повечето учители отново са извели съществените и добре
познати проблеми, свързани с учебната работа. Подходили са критично и обективно към
действителността в училището. Ето какви са проблемите, свързани с нашата работа и
анализа на причините за тях.
Отсъствията от училище - В училището 29 ученика са с над 100 отсъствия по
уважителни причини от училище, и 79 ученика са носители на отсъствия по
неуважителни причини. Отсъствията са направени както по вина на родителите, така и по
вина на самите ученици. Това е процес, характерен както за учениците в начален етап.
така и за тези в прогимназиален етап. Отсъствията се натрупват от временно пребиваване
на семействата зад граница, от пътувания, свързани с прехраната им.
Закъснения за първия час - проблемът е свързан с несериозното отношение на
родителите към образованието на децата и с нежеланието им за ранно ставане, нещо
характерно за ромския етнос.
Незаинтересованост на родителите, които са насочили вниманието си единствено
към материалното благополучие на семейството и не ценят образованието като важно
условие за успешен старт на детето в живота. Влиянието на семейството е доминиращо.
Учениците нямат навици да учат в къщи и да пишат домашните си. Неграмотността на
семействата и невъзможността да помагат на децата си, липсата на стратегия за
образованието и реализацията им е друга причина за посредствеността.
Тежкото икономическо положение в страната и в частност в града, което
принуждава хората да заминават зад граница заедно със семействата си;
Липса на подготовка за следващия ден. Учениците не пишат домашни, не учат
уроците по разказвателните предмети;
Недостатъчна мотивация на учениците за постигане на добри резултати в
училище. Повечето ученици са в училище само. за да се забавляват.
Липсата на учебни пособия и материали за работа, които се подсигуряват от
учениците;
Сериозни пропуски в основни знания от минали години. Учениците от всички
класове имат сериозни пропуски от предходните години;
Лоша дисциплина в някои учебни часове и агресивност между децата;
Учениците не посещават часовете за консултации по предметите;
Ученици, които срещат сериозни трудности при овладяване на учебното
съдържание и вероятно се нуждаят от ресурсно подпомагане, но родителите не желаят да
предприемат необходимите мерки;
Системното отваряне на вратите на класните стаи по време на час от по-малките
ученици, от ученици от прогимназиален етап и учениците със СОП;
Учениците не използват минутите на малките междучасия за подготовка за
следващия учебен час.
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По време на дистанционното обучение оправданията са за липса на Интернет и
телефонни устройства или, че материалите не могат да бъдат отворени и прочетени. При
разговори с родители по телефона има оплаквания от тяхна страна, че не разбират
материала и не могат да помогнат на децата си.
В подготвителната група децата са с различна готовност за учебна дейност.
Проблемите, които създават липса на по-нататъшно развитие са: Не им достигат сили и
опит; неадекватно отношение към дисциплината в училище; бързо се изморяват и се
отказват от по-нататъшни опити и търсене на решение на даден проблем.
Класните ръководители непрекъснато се стараят да поддържат
връзка с родителите и своевременно да ги уведомяват за проблеми и причини за
отсъствия. Много често учениците идват на училище без домашно и без да са прочели
уроците си.Като причини децата изтъкват ходене на гости при приятели и близки и
липсата на време от страна на родителите да им помогнат за домашните.
9.1 Ученици, завършили годината със слаба оценка по един или няколко
предмета. Причини.
Вторият учебен срок със слаби оценки завърши Русин Бориславов-7а клас с 5 двойки.
Причини-нередовно посещаване на учебните
часове, незаинтересованост от учебните
занятия, слаба грамотност.
Няма ученици с удължен срок с решение на Педагогическия съвет.
9.2.Външно оценяване след VII клас.
Мерки, които са подходящи при подготовката на учениците за НВО са прилагане
на иновативни педагогически методики и техники на преподаване, работа по
образователни проекти, предоставящи възможности за допълнителна образователна
подготовка.
Нямаше проблеми при организацията и провеждането на НВО в VII клас. Поради
факта, че то се провежда за поредна година, в училището са установени добри практики
при неговото организиране и провеждане, въпреки особената епидемична среда.
Резултати.
Национално външно оценяване - VII клас
Учебен предмет

Български език и
литература
Математика

Среден брой
точки по
предмета от
НВО
(за БЕЛ н
математика
- от Първи
модул)
8 .78точки

Среден успех
за випуска по
предмета годишна
оценка

19.43

Среден 3,22

Среден 3,00

Причините за допуснатите слаби резултати са нежелание за учене, липса на
самоподготовка, ниска мотивация, потребителското мислене на учениците, че учителите
са им длъжни и са зависими от тях. Няма активно участие на учениците в часовете,
съществува апатия. Няма контрол и заинтересованост от страна на родителите. Самите
родители нямат никакви амбиции и мечти, свързани с по-добро образование на техните
деца. Някои ученици не посещаваха редовно училище, държаха се изключително
невъзпитано и арогантно в часовете. Единици са тези ученици, които отварят учебниците.

с които разполагат. Повечето ученици имат сериозни пропуски от минали години, което в
съчетание с новото (и по-трудно) учебно съдържание в по-горните класове води до лоши
учебни резултати.
За съжаление, перспективите за подобряване на обучението не са много добри.
Въпреки това педагогическият екип полага непрекъснати усилия в посока на подобряване
на работата в часовете.
Общият извод на учителите за състоянието на обучението по предмети в
училището е, че става все по-трудно да се мотивират учениците да учат и да прогресират
в своето развитие. За ромите образованието не е нещо, което ще ги издигне в очите на
хората от тяхната общност. Учениците срещат трудности при писане на преразказ и
съчинение. Причината за това е преди всичко лошото владеене на български език.
Трудностите при тази дейност се дължат на факта, че вкъщи учениците говорят само на
ромски език и трудно се изразяват на български език. Познавателните им способности .
както мисленето и въображението им са ограничени. По-голяма част от думите, които
четат в учебниците, даже и в литературните произведения са непонятни за тях. Не
разбират тяхното значение, не могат да ги заместват с подходящи синоними, защото имат
много беден речник. Част от учениците пътуваха в чужбина за различни периоди от време
и това им пречеше да усвояват ритмично знанията по предмета, което е фатално. тъй като
всеки пропуск забавя бъдещото усвояване на по-нататъшни знания. Трудности има
особено при овладяване на учебното съдържание по математика. Материалът е труден и
абсолютно непонятен за учениците главно по две причини: пропуски в знанията или
нетрайни знания. В къщи родителите не умеят да помагат на децата, не съблюдават за
своевременното усвояване на правилата и писането на домашни. Учениците се отказват
лесно, изморяват се бързо, не ценят знанията и не държат на трайното и качествено
образование, не желаят да полагат учебен труд. Самите родители имат същото отношение
към образованието на децата. Една от основните причини за лошите резултати в учебната
дейност са и големият брой извинени и неизвинени отсъствия. Пропуските в учебния
материал понякога са драстични, а учениците не полагат усилия, за да ги компенсират по
някакъв начин. Лошата дисциплина в часовете и закъсненията също са предпоставка за
негативните резултати в учебната дейност.
Планиране на мерки за подобряване на резултатите.
Резултатите от НВО са предпоставка за планиране на следните мерки за
следващата учебна 2020/2021 година.
1. Решаване на тестове по формата на НВО и работа над допуснатите грешки.
2. Засилени консултатции с учениците с по-ниски резултати.
3. Използване на по-разнообразни и интересни форми за преподаване на учебния
материал.
4. Стимулиране на учениците да покажат положителни резулатати през годината.
5. Индивидуална работа с всеки ученик за повишаване на успеваемостта.
6. Засилена работа с географската и историческата карта и по-голямо внимание на
работа със схеми и диаграми, където се оказва, че е слабото място на учениците по
история и география.
7. Решаване на повече логически задачи, свързани с изравняване на химични уравнения.
топлинни ефекти, химични свойства и валентност.
8. Решаване на повече задачи от раздел „Електричество*".
9. Прилагане на системен подход при подготовката на учениците за НВО по английски
език, чрез решаване на задачи от всички компоненти на теста.
10. Да бъдат направени още промени в Правилника за дейността на училището във
връзка с отсъствията на учениците.
11. Да се работи със семействата на учениците за повишаване на мотивацията за учене
на децата;
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12. Годишното планиране на дейността на учителите да бъде базирано на анализа на
дейността през предходната учебна година и да бъде насочено към преодоляване на
пропуските;
13. Да бъде засилена работата върху усъвършенстване на владеенето на български език;
14. Да бъде изготвена система за възлагане на домашните работи;
15. Да бъдат прилагани нетрадиционни методи на работа с учениците по отношение на
стимулирането за активно участие в учебната дейност, за самоподготовка и подобряване
на дисциплината.
Предложения за подобряване на организацията.
Мотивацията на нашите ученици за участие и добро представяне на тестовете от
НВО ще продължи да бъде ниска и отношението им безотговорно докато резултатите от
тези изпитвания не станат решаващи за успешното завършване на учениците. Изпитите за
кандидатстване след седми клас трябва да бъдат само за онези ученици, които наистина
желаят да продължат образованието си в профилирана гимназия.
Предлагаме изпитванията от НВО да се провеждат след учебните часове или в
този ден учениците да бъдат освободени от учебни занятия. Трудно е да се организира
учебният процес с останалите ученици така. че да се подсигури нормална обстановка за
работа на седмокласниците
II. 8\УОТ АНАЛИЗ
СИЛНИ СТРАНИ
- Квалифицирани учители;
- Работа по образователни проекти;
* - Предучилищна подготовка за 5 и 6'
1 годишните деца;
1 1 - Закуска за учениците от \-\У клас и ПГ; |
. - Осигуреност с учебници и учебни
.
помагала на учениците от 1 - VII клас и 1 ПГ;
1 1 - Активно работещо Училищно
1 1 настоятелство;
1 . - Много добре оборудван физкултурен
салон; ' - Богата и активно работеща
' 1 библиотека;
1 1 - Работа по националните програми на
|
. МОН

ВЪЗМОЖНОСТИ
- Осигуряване на атрактивност на
'УВП;
* - Интерактивно обучение;
■ 1 - Гражданско образование;
1 1 - Реинтеграция на отпаднали деца;
|
- Вътрешно училищна квалификация;
- УН - работа с родители на деца в
1
риск;
1 1 - Привличане на родителите в
1 1 училище;
| . - Популяризиране на добри
.
постижения на успели ученици; ' Стимулиране на талантливите
1 ученици и на учениците, желаещи
1 1 промяна в своето развитие;
| . - Адекватно и ефективно планиране
на дейността на училището.
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.

Слаби страни ____________________________
- Слаб родителски контрол;
- Лоши резултати от НВО на учениците в VII
клас;
- Проблеми с дисциплината на някои ученици;
- Недостатъчна работа с родителите; -Липса
на високи образователни цели в общността;
- Липса на ученическо самоуправление;
- Проблеми на външната подкрепяща
среда;
- Недостатъчно добра МТБ - нужда от
ремонт на помещенията;
- Училището не се ползва с добро име сред
жителите на квартала, където се намира;

____ Заплахи ________________________
-Засилени миграционни процеси сред
семействата;
- Недостиг на финансиране;
- Неефективност на санкциите по
отношение на децата, отсъстващи от
училище и с лоша дисциплина;
- Неизпълними санкции по отношение на
родителите;
- Влошаване на икономическото състояние
на общината и силни емиграционни потоци;
-Дългогодишно пренебрежително
отношение на общинското ръководство по
отношение на проблемите на училището.

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
Поддържане на високо качество и ефективност на целия образователен процес в
съответствие с изискванията на ЗПУО и всички наредби на
образователното
министерство, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.
Административното ръководство, учителите и учебно-техническата обезпеченост на
училището да допринесат за:
-висока степен на функционална грамотност и общуване на роден и чужд език;
-математически и дигитални способности в съответствие с изискванията на ЕС;
-трайни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното приложение
в целия образователен процес;
-развитие на интереси, инициативност, предприемачество и творчество с
оглед
възпитание в общочовешки добродетели, успешна житейска и
професионална
реализация;
-формиране на социални умения за общуване и правилно поведение в обществото;
-възпитание в дух на родолюбие и културна осъзнатост. в дух на демократични
общочовешки ценности;
-«Здрав дух в здраво тяло» - подържане на физическата дееспособност и подготовка за
активен и здравословен начин, на живот.
Разработване и реализация на национални и международни проекти и програми;
Изграждане на партньорства и взаимоотношения на толерантност, уважение към
бита, културата и традициите на всички етноси в България, разбирателство на
всички нива в училищната институция и в обкръжаващата я среда.
2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО Запазване, утвърждаване и повишаване облика и
авторитета на училище «Христо Ботев » - Лом чрез изпълнение на приоритети, насочени
към личността на ученика. гарантиращи успешното й интегриране в Европа. Успешно
развитие на училището със следната структура: -предучилищно образование (5 и
6-годишни деца);

-основна образователна степен:
> Начален етап /1 - IV клас /;
> Прогимназиатен етап / У-VII клас /.
• Съчетаване на различни форми на обучение в зависимост от потребностите на всяко
дете и ученик: дневна, индивидуална с цел осигуряване на равен достъп до качествено
образование и предотвратяване на преждевременно отпадане и ранно напускане на
образователната система от учениците в рискови групи.
• Разработване на съвременни учебни програми за избираеми и факултативни часове за
придобиване на компетентности. съответстващи на потребностите и интересине на
учениците.
• Приоритет да бъде изучаването на информационни технологии и английски език.
• Равни възможности за децата и учениците със СОП чрез създаване на приобщаваща
подкрепяща среда. Екипът да извършва оценка и да осъществява допълнителни
дейности с деца и ученици, които се нуждаят от обща подкрепа, приобщаване и
социализация.
• Изграждане и модернизиране на учебната и спортната база;
• Обогатяване на библиотечнияа фонд и превръщане на библиотеката в любимо място
за учениците.
• Висока квалификация на учителите, съвременно мислене и креативност, иновативни
форми на преподаване.
• Родителите, обществеността и местната власт да са партньори в училищния живот и в
управлението на учебното заведение.
СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
• Издигане на качеството на подготовката на учениците и ориентиране
към профилирано обучение.
• Създаване на подкрепяща среда за децата и учениците в образователния процес.
• Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и
поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията.
• Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и
тяхното правилно използване.
• Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки
възпитаник.
• Защита личностното достойнство на учениците в синхрон с
процесите па демократизация в обществото.
• Обогатяване на материалната база.
• Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови
форми и методи на обучение. 5. ПРИОРИТЕТ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ^
Акцентиране върху подготовката по български език и чуждоезиково обучение;
приоритетно обучение по математика. ^ Повишаване ефективността на
образователния
процес чрез
подобряване организацията на учебните дейности
и повишаване професионалната подготовка. компетентност и квалификация на
педагогическите кадри. ^ Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и
методическа дейност.
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/ Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.
^ Гражданско образование.
^ Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез
ефективно използване на наличната материално- техническа база (МТБ).
^ Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за
проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за
подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.
^ Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в
решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното
настоятелство (УН) като орган, подпомагащ цялостния образователен процес.
III. ЦЕЛИ
ОСНОВНА ЦЕЛ (Дългосрочна цел):
Превръщане на IV ОУ „Христо Ботев" в „ефективно** училище.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
Цел 1. Обхващан е и задържане на децата в училище чрез мотивация и
създаване на
положителна нагласа към учебния процес.
Цел
2.Осъществяване на успешна образователна и социална интеграция на децата и
учениците от ромски произход.
Цел
3.Издиган е и утвърждаване на имиджа на училището.
Цел 4.Разширяване и стимулиране на формите на въздействие в дух на демократичност,
гражданска отговорност и патриотизъм.
Цел 5. Повишаване на академичните постижения на учениците.
IV. ЗАДАЧИ
1. Отчитане спецификата на училището при реализиране целите на обучението чрез
използване на адекватни методи и средства.
2. Повишаване квалификацията на учителите, съобразно актуалните образователни и
възпитателни проблеми.
3. Подобряване на дисциплината в училището.
4. Оптимизиране . на сътрудничеството с родителите и местната общественост и
привличането им при решаване на организационни и материални проблеми на
училището.
5. Популяризиране дейността на училището.
6. Създаване на условия за активна извънкласна и извънучилищна дейност с учениците.
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Годишен комплексен план
На IV ОУ„Христо Ботев" гр. Лом
За учебната 2020/2021 година
I. Текущи задачи през учебната година
1. Популяризиране на добрите практики и постижения на учениците и учителите чрез
табла, постери и изложби.
Срок: м. XI. 2020 г.
м. II, III, IV, V
2021.г Отг.:
Валери Яков
2.Посещения по домовете и срещи с родителите и настойниците на учениците, които не
посещават редовно училище и да се информират съответните органи и власти от класните
ръководители с цел да се намалят безпричинните отсъствия.
Срок: до 10-то число на всеки месец.
Отг.: класните ръководители
3.Оформяне и представяне на директора на училищната документация - дневници,
ученически книжки. Книгата за подлежащите на задължително обучение деца до
16-годишна възраст.
Срок: 28. 09.2020 г. Отг.:
класните ръководители
4. Изготвяне на указания за изпитите - конспекти и критерии за оценяване - за учениците
на самостоятелна форма на обучение и за явяващите се на поправителни изпити юнската и септемврийската изпитни сесия на учебната 2020/2021 година и представянето
им за утвърждаване от директора.
Срок: 25.09.2020 г. Отг.: учителите в
прогимназиален етап
5. Преглед на състоянието на учебната и училищната документация - учебници,
ученически книжки, тетрадки, дневници. Книгата за подлежащи на задължително
обучение деца до 16-годишна възраст.
Срок:6.10.2020г. Отг.: директорът, кл.
р-ли, учителите
6. Изработване и представяне на графиците за: класни и контролни работи, вземане на
темите по БДП. Защита на населението, за провеждане на родителските срещи по
класове, за провеждане на допълнителните консултации по отделните учебни предмети.
провеждане на допълнителния час за консултиране на родители и ученици и за работа със
задължителната документация, график за провеждане на ДЧФВС.
Срок: 28.09.2020 Отг.:
учителите, кл. р-ли
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7. Провеждане на заседанията на ПС.

Срок: по график
Отг.-. директорът

8. Провеждане на класните работи за първи и втори учебен срок.
Срок: по график
Отг.: учителите
9. Изготвяне на седмично разписание за първия учебен срок.
Срок: 14.09.2020 г. Отг.: Н.
Ангелова. Цв. Лозанова
10. Изготвяне на седмично разписание за втория учебен срок.
Срок: 24.01.2020 г.
Отг.: Е. Ангелова. Цв. Лозанова
11. Изготвяне на график за класните и контролните работи през първия учебен срок.
Срок: 21.09.2020 г.
Отг.: учителите
12. Изготвяне на график за класните и контролните работи през втория учебен срок.
Срок: 25.01.2021 г.
Отг.: учителите
13. Анализ на състоянието на училищната документация.
Срок: 27.03.2021 г.
Отг.: директорът
14. Провеждане на класните работи през първия учебен срок.
Срок: по график
Отг.: учителите
15. Провеждане на класните работи през втория учебен срок.
..

Срок: по график
Отг.: учителите

16. Изготвяне на заявка за ЗУД за началото на учебната 2020/2021 година.
Срок: по график
Отг.: директорът
17. Провеждане на изпити за външно оценяване.
Срок: по график от МОН Отг.:
директорът, учителите
19. Подаване на заявления от учениците в начален етап за изучаваните предмети от ЗИП
през учебната 2020/2021 година.
Срок: 14.05.2021 г. Отг.жл. р-ли 20

20. Подаване на заявления от учениците в прогимназиален етап за изучаваните предмети
от ИУЧ през учебната 2020/2021 година.
Срок: 22.05.2021 г.
Отг.: кл. р-ли
21. Определяне часовете по учебни предмети за ЗУЧ и ИУЧ на основание подадени от
учениците заявления.
Срок: 14.06.2021 г.
Отг.: директор
22. Приемане и записване на ученици в първи клас и подготвителната група.
Срок: 31.05.2021 г.
Отг.: директорът
23. Изготвяне на училищни учебни планове и на проект на Списък-образец №1
за
учебната 2021/2022 година.
Срок: 28.06.2021 г. Отг.: директорът II. Организационни дейности преди началото на
новата учебна 2019/2020 година.
1.

Изготвяне на заповеди за провеждане на поправителни изпити с учениците, записани
в дневна и самостоятелна форма на обучение.
Срок: 03.09.2020 г.
Отг.: директорът

2. Дейности по:
- варианта за организиране на учебния процес през учебната 2019/2020 година:
- разпределение на учебните предмети и учебните часове за ЗП, ЗУЧ,
- определяне на класните ръководители;
- разпределение на класните стаи.
Срок: 04.09.2020 г.
Отг.: директорът
3.Изработване на седмично разписание, график за дежурството на учителите и дневен
режим на учебния процес.
Срок: 11.09.2020 г.
Отг. : директорът
5.Изготвяне на планове за работа с класа и представянето им за утвърждаване.
Срок:14.09.2019г. Отг.:
Кл. ръководители
6.Изготвяне на тематичен план за заседанията на ПС.
Срок: 14.09.2020 г. Отг.: директорът 7.Изготвяне на :
- Годишен план на училището
- Списък - образец № 1
- План за контролната дейност на директора
Срок: 13.09.2020 г.
Отг.: директорът
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8. Организация за откриване на новата учебна година.
Срок: 11.09.2019 г. Отг.:учител по БЕЛ, Д.
Христова, Ц. Лозанова
9. Заседание на ПС за обсъждане и приемане на документите, свързани с организацията и
провеждане на дейностите.
Срок: 14.09.2020 г. Отг.: директорът 10.Откриване на новата учебна година.
Срок: 16.09.2020 г.
Отг.: учител по БЕЛ.Д. Христова , Ц. Лозанова
11. На родителска среща в началото на учебната 2019/2020 г. класните ръководители и
преподавателите да разговарят с родителите на учениците, полагали поправителни
изпити и/или допуснали значителен брой извинени и/или неизвинени отсъствия през
предходната учебна година и да обсъдят необходимите мерки за осъществяването на
системен контрол и на обратна връзка.
Срок: 20.09.2020 г.
Отг.: кл. р-ли и учителите
12. При разработването на плана за часа на класа класните ръководители да включват
учениците като отговорници за дейности, към които те проявяват интерес. Класните
ръководители да запознаят родителите с плана на първата родителска среща и да ги
привлекат за съвместна работа.
Срок: 13.09.2020 г. Отг.: кл.
р-ли, директорът
III. ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ
А. ХУМАНИТАРНИ
1. Провеждане на математически състезания.
Срок:м.04.2021 г. Вл. Рангелов и кл. р-ли
в начален етап
2.Инициатива ..Деца четат на деца".
Проведено: 28.10.2020 г.
25.04.2021 г.
кл. р-ли в начален етап
3.Състезание за „Най-добър четец".
Проведено:: 15.02.2020 г.
кл. р-ли в начален етап
Б. ХУДОЖЕСТВЕНО-ЕСТЕТИЧЕСКИ
1. Европейски ден на езиците
Проведено: 28.09.2020г.
Светлана Илиева
2. Международен ден на музиката
Проведено:
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02.10.2020 Учителите по музика

3. Презентация за Деня на народните будители. В часа на класа класните
ръководители проведоха беседа за деня на народните будители
Срок: 07.11.2020 г.
класните ръководители
4. Провеждане на Коледно тържество. На 18.12.2020 г.

Срок: 18.12.20г
Кл.ръководители

5. Международен ден на прегръдката. На 22 .01.2020 г по случай международния ден
на прегръдката децата си избраха другарче и го прегърнаха от сърце.
Проведохме беседа защо се прегръщаме, защо е важна прегръдката , какви
чувства изпитваме и какви показваме.
6. Отбелязване на Ден на влюбените .
Срок: 14.02.2021 г. Мирослава
Илиева, учител по БЕЛ
7. Отбелязване на международния Ден на безопасен интернет.
Срок :20. 02. 2021 г.
Елка Ангелова
8. Конкурси за рисунка на тема ..Апостолът на свободата Васил Левски" - 5-7 класза есе, посветено на Васил Левски - 5-7 клас.
Срок: 19.02.2021 г. Св. Илиева, Ел. Ангелова 9.Отбелязване на Деня на розовата
фланелка.
Проведено: 22.02.2021 г.
Отг.: директор
10. „Баба Марта бързала - мартснички вързала".
Проведено: 01.03.2021г. Н.
Иванов и Л. Иванова
11. „3-ти март. напионален празник на Република България" - художествен рецитал.
Проведено: 04.03.2021 г.
Св. Илиева. В. Яков
12. Отбелязване на Международния ден на жената - поздравителна програма.
Проведено: 08.03.2021 г. Н.
Георгиева, Д. Христова
13. Провеждане на „Пролетен бал".
Проведено: 23.03.2021 г.
М.Илиева, Л.Иванова
14. Международен ден на ромите
Срок: 08.04.2021
Л. Иванова , Ц. Лозанова
15. Отбелязване на Ден на космонавтиката.
Срок: 10.04.2021 г. Е.
Георгиева

16. Отбелязване на Ден на Земята.
Срок: 22.04.2021 г. Л. Иванова , Ц.
Лозанова, Н. Георгиева
17. Програма по случай патронния празник на училището и
създаването му.

157-та годишнина от
Срок: 17.05.2021
г. Учителски екип

18. Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
Срок: 22.05.2021 г. Н. Георгиева и класните
ръководители начален етап
19. Тържествено
образование
от
четвъртокласниците.

честване

на

завършен

начален

етап

на

Срок: 03.06.2021 г. класните
ръководители начален етап
20. Тържествено изпращане на седмокласниците
Срок: 03.07.2021 г. класните ръководители
прогимназиален етап
В. ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ
1. Изработване на лично професионално нортфолио на учителя.
Срок: 19.04.2021 г. директор, председателите на
методичните обединения
Г. ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
1 .Участие в общински, областни и национални конкурси и състезания.
Срок: по график
Учители
2.Провеждане на среща на ученици с лоша дисциплина и противообществени прояви и
техните родители с представители на ДПС и Отдел „Закрила на детето".
Срок: 14.12.2020г. Д. Петров и
кл. ръководители
3. Седмица на отворените врати.
Срок: 18-22.03.2021 г.
Директорът и кл. р-ли
4. Организиране на ден на ученическото самоуправление.
Срок: 19.04.2021 г.
Директорът, и кл. р-ли
Д. СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ
1. Участие в между училищни, общински, областни и национални състезания и турнири.
Срок: : по график
Д. Петров
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2. Отбелязване на Европейки ден на спорта.
Срок:28.09.2020 г. Цв.
Лозанова и Д.Петров
3. Провеждане на училищен турнир по шах.
Срок: 17.05.2020 г. Д.
Петров
5. Провеждане на училищен турнир по тенис на маса.
Срок: 17.05.2021 г.
Д. Петров
6. Провеждане на традиционни спортни състезания по случай патронния празник на
училището.
Срок: -.17.05.2021 г. Д.
Петров, Цв. Лозанова
7.Провеждане на училищен турнир по футбол за Купата на IV ОУ „Христо Ботев" - Лом.
Сро:01.06.2021 г.
В. Яков. Д. Петров
Е. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ
1. Привличане на родители при организирането и провеждането на общоучилищни
тържества, празници; съвместни участия, организирани от училището, посещения на
изложби, музеи, провеждане на походи, екскурзии и др.

ПЛАН
ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ
НАЧАЛЕН ЕТАП ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящият план е изготвен от членовете на Методическото обединение на учителите от
Начален етап при IV ОУ „ Христо Ботев" гр. Лом и е неразделна част годишния план на
училището, приет на заседание на Педагогическия съвет.
2. СЪСТАВ НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ:
Председател: Дора Христова- старши учител начален етап
Членове: Цветана Лозанова - старши учител начален етап
Лина Иванова - старши учител начален етап
Наталия Георгиева - старши учител начален етап
3. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ:
Ролята на методичните обединения е да подпомага учителите по предмети и класните
ръководители да решават основни педагогически и методически задачи с цел
подобряване на качеството на учебно - възпитателната работа и осигуряване на
позитивна атмосфера на сътрудничество и взаимопомощ.
Работа в условия на пандемия от СОУГО 19.
Засилване работата на Методическото обединение като действена форма на
самоусъвършепстване на учителите и стимулирането им към самоподготовка и активно
участие в проекти.
Повишаване на квалификацията и усъвършенстване на професионалните умения на
учителите.
4. ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
1.1. Издигане качеството на учебно-възпитателната работа.
1.2. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване
на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите.
1.3. Стимулиране на началните учители към самоподготовка и усъвършенстване и към
активно обучение чрез обмяна на педагогически опит.
1.4. Поставяне на индивидуалността на детето в центъра на учебно-образователния
процес и превръщане на малкия ученик в активен участник и партньор в
образователно-възпитателния процес.
1.5. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на
трайни знания и умения.
1.6. Изграждане умения у учениците за прилагане на знанията, уменията и
компетентностите, получени в учебния процес.
5. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
1.1. Усвояване на минимума от знания и умения по всички учебни предмети от всеки
ученик в зависимост от индивидуалното му развитие.
1.2. Съобразяване с обема и нивото на знанията с възрастовите особености на учениците.

•

1.3. Създаване на трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми за
проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания.
1.4. Насърчаване на ученика за овладяване и практикуване на интелектуални умения.
1.5. Формиране на личностни умения у учениците.
3.
№

ДЕЙНОСТИ:

Дейности

Отговорник

м. септември 2020 год.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

Разглеждане на ДОИ по випуски.
Уеднаквяване на изискванията на
преподавателите по всички учебни предмети
Разглеждане на Учебния план.
Припомняне на Наредба 3 от 15.04.2003 г. за
системата за оценяване.

Преподаватели
Преподаватели

Изготвяне на график за провеждане на Входяща
диагностика с втори, трети и четвърти клас.
Изработване и провеждане на
диагностика „Готовност за училище" с
учениците от първи клас.
Приобщаване
па
родителите
към
учебно възпитателния процес, чрез включването
им в инициативи на класа
м. октомври 2020 год.

Преподаватели

Преподаватели
Председател на МО

Изготвяне и провеждане на тестове за Входяща
диагностика за втори, трети и четвърти клас.
Работа с изоставащите ученици
Обсъждане на иновативни методи и похвати в
учебно - възпитателната работа в начален етап
м. ноември 2020 год.
Изготвяне на програма за ефективно овладяване
на учебното съдържание с цел успешно
представяне на четвъртокласниците на
Национално външно оценяване 2021 г.
Показване на добри педагогически практики:
II „а" клас - Околен свят

кл. ръководител
първи клас

на

Класните ръководители

Преподаватели
Преподаватели
Председател на МО

Кл. ръководител на IV клас

Преподавател на II кл.

м. декември 2020 год.
13.

Разработване и обсъждане на урок по БЕЛ - I кл. Преподавател на I кл.

14.

Разработване
и
обсъждане
по Математика - II кл.

15.

Показване на добри педагогически практики: III
клас - Час на класа

на

урок Преподавател на II кл.
Председател МО

V.

ЗАДАЧИ:

1. Повишаване нивото на методическата подготовка на учителите и повишаване на
квалификацията им.
2. Повишаване качеството на обучението и подготовката на учениците, чрез
усвояване на минимум от знания и умения по всички учебни предмети и
задълбочаване на между предметните връзки.
3. Съобразяване на учебната работа с цел успешно представяне на учениците от VII
клас на националното външно оценяване.
4. Активно противодействие на агресията и асоциалното поведение на учениците в
училище.
5. Стриктно изпълнение на предпазните мерки в условията на СОУГО 19.
VI. ДЕЙНОСТИ:
№
1.

ДЕЙНОСТИ
Приемане на план за работа на МО за
настоящата учебна година.

СРОК
Месец IX. 2020 г.

ОТГОВОРНИК
Членовете на МО

2.

Прецизно и в срок изготвяне на ЗУД за
новата учебна година.
Запознаване на учителите с нормативните
документи и тяхната актуализация.

Месец IX. 2020 г.

Членовете на МО

Месец IX. 2020 г.

Членовете на МО

Постоянен

Членовете на МО

до 09. X. 2020 г.

Членовете на МО

Месец X. 2020 г.

Светлана Илиева

Месец II. 2021 г.

Членовете на МО

I юстоянен

Членовете на МО

Месец VII. 2021 г.
Постоянен

Светлана Илиева
Владимир Рангело
Членовете на МО

Месец VII. 2021 г.

Председател МО

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

Осигуряване на педагогическа подкрепа на
новопостъпил учител в методическото
обединение.
Провеждане на тестове за установяване на
входно ниво на учениците с цел определяне
равнището на знанията и уменията им, както
и при преминаване в онлайн обучение в
условията на карантина.
Семинар на тема: ..Работа в платформа'*
Обсъждане на резултатите от учебния
процес през първия срок и набелязване на
мерки заподобрявапето им.
Участие на учениците в училищни
конкурси, състезания и олимпиади.
Анализ на резултатите от НВО
Всички учители да работят непрекъснато за
недопускане на нарушения на Правилника за
дейността на училището и рушене на
училищно имущество и спазване на строги
мерки при извънредна ситуация.
Отчет за дейността на МО през учебната
2020/2021 г.

Настоящият план е изготвен от членовете на Методическото обединение на учителите от
прогимназиален етап при IV ОУ „Христо Ботев** и е неразделна част от годишния план на
училището, и е приет на заседание па Педагогическия съвет.
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ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ
ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
За учебната 2020/2021 год.
УВОД:
Училището като институция, наред с други държавни институции и неправителствени
организации, заема изключително важно място в процесите:
гарантиране на равни възможности за достъп до добро образование;
здравеопазване;
социална реализация без разлика на етнос и религия. Училищната програма за
предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от
уязвимите групи е съобразена и съответства на Национална стратегия на Република
България за интегриране на ромите ( 2012 - 2020г.), Стратегия за образователна
интеграция на деца и ученици от етническите малцинства ( 2015 -2020г.),
План за действие по изпълнение на националната стратегия за образователната
интеграция на деца и ученици от етническите малцинства ( 2015 - 2020г.), Закон за
предучилищното и училищно образование и Наредбата за приобщаващото
образование.
Образованието у нас и в световен мащаб днес е изправено пред сериозни
предизвикателства: все по-често се сблъскваме с представители на различни култури,
различни от нашите ценности и норми, традиции и гледни точки. Глобализацията
създаде условия хората да пътуват, да живеят на различни места по света, да са
граждани на света, да учат в интернационална среда и да работят в мултинационални
институции. Това налага изграждането на нови умения за общуване и познания за
другите; за възможните гледни точки на различие и начините за тяхното преодоляване;
за толерантност към другите - и понякога към самите себе си.
Един от основните проблеми пред приобщаването на етническите малцинства се
оказва ограниченият достъп до качествени грижи и образование за най-малките.
Безработицата, бедността, ниските заплати, езиковите проблеми, сложни семейни
ситуации (например самотни родители, непълнолетни родители, многодетни родители,
родители на деца и ученици с увреждания и пр.) създават бариери пред възможността
да се намери адекватна грижа за деца и учениците, така че родителите да се завърнат на
работа или да предприемат обучение. Това дава възможност за ранна социализация и
приобщаване към местната културна среда; създава възможности за деца и учениците,
особено тези от семейства с ниски доходи, да растат в защитена, безопасна среда и да
се развиват наравно със своите връстници; на родителите пък се осигурява възможност
за обучение или намиране на подходяща работа и по-лесна интеграция в обществото.
I.

Аналитична част

В IV ОУ „Христо Ботев" се обучават деца и ученици от ромски произход. За тях
образованието не е приоритет. Семейната среда не подтиква към любознателност и
самоусъвършенстване. Децата и учениците не се стараят да се подготвят за следващия
ден и в съзнанието им остава само това, което се работи в клас и бързо се забравя.
Поради различни, главно икономически причини, много деца и ученици отсъстват от
училище. Училището осигурява ефективна, качествена и достъпна подкрепа за деца и
ученици. Гарантира пълноценна личностна реализация в училищния живот на всички
ученици чрез осъществяването на:
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> Разнообразни дейности, насочени към удовлетворяване на желанията и
потребностите на учениците.
> Висококвалифицирани и мотивирани учители, работещи като екип от отговорни
и развиващи се личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на
човешкото достойнство.
> Достъп до съвременни информационни технологии и използване на ИКТ в
учебния процес.
> Работа с талантливи деца.
> Работа с деца в неравностойно социално положение.
> Работа с деца със специални образователни потребности. ^
Работа с деца с различна етническа принадлежност.
Уязвимите групи могат да бъдат обособени както следва:
1. Деца и ученици, които са от крайно бедни и мизерстващи семейства;
2. Деца и ученици, чиито семейства са икономически емигранти и за тях се грижат
роднини и настойници;
3. Деца и ученици, които заедно със своите родители пребивават много дълго време
в чужбина и отсъстват от училище;
4. Депа и ученици със СОП;
5. Деца и ученици с влошено психическо и физическо здраве;
6. Деца и ученици жертви на насилие и психически и физически
тормоз в семейството, в училище или на улицата;
7. Деца и ученици, на които член от семейството е настанен или е
бил в специализирана институция;
8. Деца и ученици на разведени родители;
9. Сираци и полусираци;
10. Деца и ученици, отглеждани от приемни родители;
11. Деца и ученици регистрирани с противообществени прояви;
12. Деца бежанци и деца емигранти.
II.

Цели на програмата

Училищната програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата
и учениците от уязвимите групи има следните цели:
> Да се осигури обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие на
децата и учениците в училище.
> Да определи мерките за преодоляване на проблемите с прояви на
нетолерантно отношение и дискриминация.
> Да насърчи решаването на проблема с дефицита на знания и свързаните с тях
компетентности, бедния речников запас и недоброто владеене на книжовния
български език у учениците от целевата група.
> Да популяризира мерки за решаване на проблемите с липса на мотивация за
самоусъвършенстване и склонността към изолация.
^ Да определи дейностите, чрез които да бъдат привлечени родителите като
важно звено в образователния процес.
> Да определи подходящи дейности за привличане на незаинтересованите
родители и решаване на проблемите при затруднената комуникация учители родители - ученици.
> Да осигури равен достъп до образованието на деца и ученици в риск и от
уязвими групи.
> Да работи с деца и ученици за предотвратяване на отпадане от училище.
> Да повиши ролята на училището за изграждане
на
приобщаваща
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образователна
среда
и
за
осъществяване
на
качествено
образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик.
> Да повиши капацитета на училището за обучаване на деца и ученици от
непълни семейства, от семейства с неравностойно икономическо положение.
от семейства, работещи в чужбина с цел подобряване на семейния статус.
> Да работи с деца и ученици в риск и от уязвими групи.
Приоритетите и дейностите, които си поставя настоящата програма за предоставяне на
равни възможности на децата и учениците от етническите малцинства са важен
механизъм за постигане на равноправно интегриране на представителите на различните
етнически общности в българското общество. Образователната интеграция е процес, в
който участват както децата от малцинствените етноси. така и тези от българския.
Ш.

Направления на програмата
работа с родители на деца и учениците в риск и от уязвими групи;
работа със съответните институции и постигане на широка
обществена
подкрепа;
работа с деца и учениците в риск и от уязвими групи.

IV.

Задачи на програмата

1. Изграждане на нов функционален модел на работа за подкрепа на включващото
обучение на деца и ученици от непълни семейства, от семейства с неравностойно
икономическо положение, от семейства, работещи в чужбина с цел подобряване на
семейния статус;
2. Създаване на благоприятна среда в училището за адаптивно обучение на деца и
ученици от уязвими групи.
3. Равен достъп до качествено образование, пряко свързан със създаване на
условия за устойчиво развитие - създаване на условия и среда на училищно равнище и
изграждане на система от услуги и подходяща инфраструктура с цел да се подпомогне
и улесни упражняването на правото на образование за всеки.
4. Включване в клубове и занимания по интереси, в общоучилищни и извънкласни
дейности.
5. Възлагане на самостоятелни задачи, поощряване и похвала пред всички за
добре свършената работа.
6. Възпитаване на ученика за работа в екип, другарство и взаимопомощ.
7. Индивидуална работа със семействата на деца и ученици от уязвими групи, с цел
подкрепа от родителите и навременно уведомяване за възникнали проблеми и
постигнати успехи.
8.
Работа с отделните институции, с цел съдействие, подпомагане и подкрепа на
деца и ученици от уязвими групи.
V.

Подкрепа на личностното развитие

Подкрепата на личностното развитие е въз основа на анализ и необходимостта от обща и
допълнителна подкрепа и е във връзка с разработените областни стратегии за подкрепа
на личностното развитие.
Обща подкрепа
Общата подкрепа е насочена към развитието на потенциала на всяко дете и ученик. Тя
включва екипна работа между различни специалисти с цел осигуряване и насочване
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към занимания по интереси, които могат да се организират в училището или от други
институции.
В училището е сформиран екип от специалисти, който осъществява дейностите за
реализиране на обща и допълнителна подкрепа.
Част от общата подкрепа е и кариерното ориентиране, провеждано от консултант от
кариерния център.
Моралните и материалните награди също са част от общата подкрепа.
Допълнителна подкрепа
Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка на
индивидуалните способности на определен ученик. Оценката на способностите се
извършва от специално назначен екип от специалисти, съобразно необходимостта на
детето и след това се потвърждава от Регионалния център за подкрепа на личностното
развитие.
Тя се реализира чрез план за действие за всяко конкретно дете. Родителите
задължително се включват в плана за действие като активни участници в дейностите.
Ако Регионалния център за подкрепа на личностното развитие препоръчат
допълнителна подкрепа, но родителите откажат училището уведомява отдел „Закрила
на детето" за съдействие и помощ на родителите за осъзнаване нуждите на детето. При
необходимост се изработва индивидуална учебна програма по съответните учебни
предмети с цел по-лесното възприемане на ученика.
VI.

Очаквани резултати

- сведен до минимум процент на деца и ученици застрашени от отпадане от
училище;
- ранно идентифициране на деца и ученици от застрашени групи за успешното им
включване в образователната система;
повишена роля на училището за изграждане на приобщаваща образователна среда;
повишен капацитет на училището за обучаване на деца и ученици от непълни
семейства, от семейства с неравностойно икономическо положение и от семейства.
работещи в чужбина;
- привлечени родители на деца и ученици в рискови групи в различни училищни
дейности;
-реинтеграция на деца и ученици отпаднали от училище или повтарящи съответен
клас по една или друга причина.
Настоящият план е изготвен от членовете на комисията и е неразделна част от
годишния план на училището, приет на заседание на Педагогическия съвет.
ПОЛИТИКА
за подкрепа на здравното образование през учебната 2020/2021 година
I.

АНАЛИЗ:

Политиката за подкрепа на здравното образование по своята същност е превантивна
програма, с чието въвеждане и реализиране се утвърждава здравословния начин на
живот сред младите хора на училищно ниво - учениците да придобият знания,
формират положително отношение и усвоят умения за здравословен начин на живот,

избягване на рисковото поведение и овладяване на социално адаптивно поведение и
спазване на противоепидимични мерки за борба с СОУГО-19
Училището е блогоприятна и естествена среда за утвърждаване и развитие на здравето
на подрастващите.
Липсата на правилно отношение у учениците към поддържане на хигиената в училище,
към здравословния начин на живот и неспазването на режима на хранене са фактори,
които поставят учениците от нашето училище в рискова група. Все повече са
учениците посягащи към алкохол и цигари в по-ранна възраст. Все още е голям и броят
на ранните бракове. Много от учениците живеят и се отглеждат от своите баба и дядо.
защото родителите им са в чужбина, а това е проблем за този период от развитието им.
Физическите, емоционалните и физиологични промени на учениците са изключително
съществени за здравето и развитието в последствие.
Здравето е основна ценност за всяко човешко същество и е необходимо да превърнем
нашето училище и района около него в една приятна и здравословна среда. С тази цел.
ние обединяваме усилията си в подкрепа на въвеждането на комплексна училищна
политика, утвърждаваща здравословен начин на живот, като в действията си се
ръководим от следните принципи:
•

Признаване на правото на всеки да взима самостоятелни решения относно
начина си на живот и своето здраве.
• Фокусиране на усилията върху решаване на проблеми, а не върху самите
проблеми.
• Приемане на училищни норми, правила и процедури спрямо употребата и
притежаването на наркотични вещества.
• Въвеждането на санкции при нарушаване на училищните правила.
• Осигуряване на подкрепа па учениците с рисково поведение с цел да се
предотврати тяхната социална изолация при ясни правила и процедури.
• Намаляване на влиянието на рисковите за здравето фактори в училището и
района около него.
• Формиране на позитивни нагласи към здравословен начин на живот чрез
предоставяне на обективна и достоверна информация за наркотичните вещества
и последиците от тяхната употреба.
Здравето на човек е резултат не само от неговите физически дадености, семейна среда.
норми и традиции, но и от конкретното му поведение, което се изгражда под
въздействие . натрупаните знания, изградените умения и нагласи и позициите на
значимите хора. Здравето, разбирано като пълно физическо, психическо и социално
благополучие на човека, а не само отсъствие на болест или увреждане е задача както на
семейството, така и на обществото.
Редица изследвания в страна констатират изключително тревожни тенденции по
отношение на здравето на децата и младите хора, свързани с тяхното поведение, като:

•
•
•
•
•
•
•

струпване на много хора на едно място.което води до опасност от заразяване с
СОУГО-19
рисково сексуално поведение;
висока честота на ранната бременност;
нарастване разпространението на сексуално предаваните инфекции;
нарастване на броя на младите хора. заразени с ХИВ;
широко разпространение на употребата на цигари;
увеличаване на употребата на алкохол;

ПЛАН
ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ - УЧИТЕЛИ
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Председател:
Елка Ангелова
старши
учител
по
ФА.
ИТ.
Технологии
и
предприемачество.
Членове:
Светлана Илиева - старши учител по БЕЛ
Мирослава Илиева - младши учител по английски език
Владимир Рангелов - старши учител по математика
Дафин Данаилов - старши учител по биология и здравно образование и ФВС,
Валери Яков - старши учител по история и цивилизация и география и икономика
III. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ:
Ролята на методичните обединения е да подпомага учителите по предмети и класните
ръководители да решават основни педагогически и методически задачи с цел подобряване
на качеството на учебно-възпитателната работа и осигуряване на позитивна атмосфера на
сътрудничество и взаимопомощ.
• Работа в условия на пандемия от СОУГО 19.
• Засилване работата на методическото обединение като действена форма на
самоусъвършенстване на учителите и стимулирането им към самоподготовка и
активно участие в проекти.
• Повишаване на квалификацията и усъвършенстване на професионалните
умения на учителите.
IV. ЦЕЛИ:
1. Формиране на трайна мотивация за учене у учениците чрез разнообразни
форми за надграждане на знания в съответствие с новите образователни
изисквания.
2. Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа, чрез използване на
ефективни и разнообразни методи на преподаване, чрез използване на
съвременните технологии в учебния процес.
3. Насърчаване на ученика за овладяване и практикуване на интелектуални умения и
стимулиране любознателността и стремежа му към знания.
4. Преодоляване на неграмотността и повишаване качеството на знанията и
уменията на учениците.
5. Поставяне на индивидуалността на учениците в центъра на учебно-възпитателната
работа чрез прилагане на комплексен подход при изграждане на личността на
ученика.
6. Формиране на интереси у учениците за участието им в извънкласни дейности и
работа по различни проекти;
7. Повишаване квалификацията на учителите и придобиването на кредити.
8. Подобряване взаимодействията с родителите за превенция на отпадането от
училище и ре-интегрирането на отпаднали от образователната система ученици.
9. Опазване на здравето и живота на учениците, педагогическите и
непедагогическитс специалисти условия на пандемия от СОУГО 19.
10. Диагностициране и насърчаване постиженията на учениците.
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м. януари 2021 год.
16.
17.

Разработване и обсъждане на урок по Човекът и
природата
Разработване и обсъждане на урок по Човекът и
обществото
м. февруари 2021 год.

Преподавател на III кл.
Преподавател на IV кл.

Преподавател на I кл.

19.

Показване на добри педагогически практики: I
..а'' клас - Математика
Анализ на резултатите от УВР в края на първия
учебен срок.
м. март 2021 год.

20.

Споделяне на педагогически практики
м. май 2021 год.

Преподаватели

21.
22.

Провеждане на Национално външно оценяване
Изготвяне
на
график
за
провеждане
на Изходяща диагностика с първи, втори и трети
клас.
Изготвяне
и
провеждане
на
тестове
за Изходяща диагностика за първи, втори и трети
клас.
Поощряване и награждаване на ученици, които
не
създават
проблеми
с
поведението
си. изявяват се в дадена област и се
справят отлично с учебния материал
м. юни 2021 год.

Преподавател на IV кл.
Преподаватели на I. II и III
кл.

Анализ на резултатите от Външно оценяване
2021 г.
Анализ на резултатите от УВР в
края на учебната година

Преподавател на IV кл.

18

23.

24.

25.
26.
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Преподаватели

Преподаватели на I. II и III
кл.
Преподаватели

Преподаватели

•
•

нарастване на злоупотребата с психо-активни вещества;
нарастване на броя на сърдечно-съдовите заболявания и смъртността от тях.

Целта на системата на училищното образование е да осигури равен достъп до
качествено образование с оглед развитие в максимална степен на потенциала на всяко
дете и ученик и постигане на ключовите компетентностн, както за пълноценна
личностна и социална реализация. За осигуряване на най-благоприятни възможности и
условия за учене, е необходимо училището да си постави за цел постигане на цялостно
физическо, психическо и социално благополучие на всяко дете и ученик.
Училището е отговорно не само за опазване на здравето на децата и младите хора. но и
за изграждане на система от знания, умения и позитивни нагласи за здравословно
поведение у всеки ученик. Ето защо психическото и физическото благополучие трябва
да станат една от задачите на училищното образование.
Здравното образование започва от първи клас и се надгражда в различните свои
области, знания, нагласи и умения у учениците във всички класове, като започва с
изграждането на хигиенни навици, липсата на които води до инфекциозни заболявания.
Тежки инфекциозните заболявания, които могат да, бъдат избегнати с повече
информация за тях. често водят до отсъствия от училище, което пък води до изоставане
и дори отпадане от училище. Освен на индивидуалните фактори, не по-малко важно е
да се обърне внимание на подобряването на условията на средата за учене. Затова
съвременният образователен подход започва да акцентира все повече върху
развиването на умения и насочване към всички аспекти на здравето, включително
физическото, социалното, емоционалното и умственото здраве.
II. ЦЕЛИ:
1. Утвърждавене на училището като благоприятна и естествена среда за
подобряване здравословното състояние на децата.
2. Развитие на знания, нагласи и умения относно здравословния начин на
живот, подпомагане тяхното осмисляне и избягване на рисково поведение.
3. Промени в индивидуалното поведение и в начина на живот, свързани със
здравето, водещи до утвърждаване здравословен начин на живот и
предпазване от заразяване с вируси (СОУШ-19,грип и други).
4. Психично и личностно развитие.
5. Подрастващите да изграждат активна позиция за опазване на здравето,
изясняване на ценности и вземане на решения.
6. Постигане на физическо, психическо и социално благополучие на отделната
личност, чрез различни форми на здравно образование.
7. Съществена промяна в поведението на младия човек, свързано с поемане на
по-големи отговорности, инициативност и перспективно мислене.
8. Създаване на предпоставки за повишаване на здравната култура.
9. Подобряване на здравното състояние на учениците, като неразделна част от
нравствения и физическия облик на личността.
III. ОБЛАСТИ ПА КОМПЕТЕНТНОСТ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
1 .Психично злраве и личностно развитие:
1.1 начален стан на основна степен:
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- умее да определя, формулира и заявява собствените желания;
- разбира, че човек може до постъпи по различен начин в една и съща ситуация;
- разпознава основни свои чувства и има елементарни умения за изразяването им и
справяне с негативни емоции.
1.2 прогимназиален етап на основна степен;
- описва и обяснява характерните особености на физическото и психическото развитие
и емоционалните промени в пубертета и юношеството;
- развива и поддържа положителен образ за себе си;
- умее да диференцира, използва и развива своите силни страни;
- разбира и приема личностните различия;
- описва и обяснява различните видове професии, с които се среща в ежедневието си;
- демонстрира умения за - позитивно мислене, справяне със стрес и негативни емоции.
самонаблюдение и самоанализ. вземане на решения, поставяне и реализиране на
краткосрочни и дългосрочни цели. адекватно и пълноценно използване на собствения
потенциал, правене на избори, търсене и оценяване на информацията, свързана с
различните професии и мястото им в социалния контекст, съотнасяне на информацията,
свързана с различните професии, със собствените желания, склонности, възможности,
наглаещоценявапе влиянието на средата върху професионалния избор;
- умее да отстоява собствените си потребности и желания при отчитане и толерантност
към потребностите и желанията на другите;
- умее да предвижда последствията от своето поведение за себе си и за другите.
2.Физическо развитие и дееспособност:
2.1 начален етап на основна стенен;
- описва различните части на човешкото тяло и назовава различните системи на тялото;
- назовава и обяснява промените, които настъпват в човешкото тяло в процеса на
порастването;
- обяснява влиянието на собственото поведение върху физическото състояние и
развитие;
- обяснява как физическите упражнения укрепват костите, мускулите и органите и
поддържат тонуса на тялото;
- обяснява как енергията, която човек използва, се получава от храната, ако поетата
енергия е повече от използваната, тялото натрупва излишното във вид на мазнини;
- дава примери как личното поведение в ежедневието влияе върху физическото
развитие и благополучие;
- демонстрира и практикува основни упражнения, дейности и игри за развитие на
опорно-двигателппя апарат и преодоляване на обездвижването.
2.2 прогимназиален етап на основна степен:
- обяснява функционирането и демонстрира умения и навици за предпазване от
болести на различните системи на тялото - опорно-двигателен апарат, дихателна
система, нервна система, сърдечно-съдова система, полова система, отделителна
система, храносмилателна система;
- описва и обясня па промените в човешкото тяло. свързани с пубертета;
- описва и обясняпа развитието на опорно-двигателния апарат;
- ролята и влиянието на физическите упражнения, различните спортове и туризма
върху физическото развитие и състояние на човека;
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- демонстрира умения за дневно, седмично, месечно, сезонно и годишно планиране на
физическите дейности и упражнения;
-оптимално физическо натоварване;
- комплексно развитие на двигателни качества.
3.Превениия на_л потребата на психоактивнн вещества:
3.1 начален етап на основна степен:
- описва различни ге видове психоактивнн вещества(алкохол, цигари, лекарства,
наркотици) и тяхното влияние върху здравето;
- обяснява влиянието на пасивното пушене.
3.2 прогимназиален етап на основна степен:
- описва и обяснява свойствата и въздействията на различните психоактивни вещества
- цигари, алкохол, лекарства, наркотици, и тяхното съчетаване, върху различните
възрасти в краткосрочен и дългосрочен план;
- спецификата на с издаване на зависимост при различните психоактивните вещества;
- нормативната/за оновата база във връзка с употребата и разпространението на
психоактивните вещества;
- демонстрира умения за отказ и справяне със ситуации на предлагане на психоактивни
вещества - умения за настойчивост за казване на „НЕ", за устояване на натиск;
- анализира последствията от употребата на психоактивни вещества в личен, семеен и
социален план;
- осъзнава, че упо I ребата или неупотребата на психоактивни вещества е въпрос на
личен избор и отговорност;
- анализира причините, факторите и личните мотиви за избора по отношение на
употребата или не потребата на психоактивни вещества;
- избягва употреб 1та на психоактивни вещества.
4..Безопасности_\ ьрва помощ:
4.1 начален етап на основна степен:
- назовава предме. и. дейности и поведения, които са опасни в обкръжаващата среда;
- умее да търси и I амира помощ, когато има нужда от нея;
- изброява и следв I елементарни правила за безопасност преди, по време на и след
злополука;
- различава риско! о от нерисково поведение и не предприема поведения, водещи до
опасност за него и за другите;
- обяснява и демонстрира умения за оказване на първа помощ при порязвания,
одрасквания, ожулвания, изгаряния, навяхване, изкълчване.
4.2 прогимпаз ален етап на основна степен:
- умее да различа! I рисково от нерисково поведение по отношение на нови дейности и
отговорности, свързани с развитието и порастването;
- умее да предвиж а последствията от своето и чуждото поведение по отношение на
безопасността;
- демонстрира умения за отстояване на безопасно поведение и устояване на натиск;
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- показва знания и умения за оказване на първа помощ при шок, силно кръвотечение.
задавяне, отравяне, изгаряне, счупване на крайник;
- демонстрира отп порно отношение към собствената безопасност и безопасността на
другите.

- има положителн' I отношение към собственото си тяло;
- има представа за :\юя пол;
- има елементарни представи за разликата между половете;
- описва човешко I > тяло и анатомичните особености на половите системи на мъжа и
жената;
- обяснява зачеването и раждането на деца;
- умее да се грижи за хигиената и здравословното състояние на своята полово система;
- различава, отказ: а и избягва поведения, свързани със сексуално насилие и
злоупотреба.
5.2 прогимна г лен стаи на основна стенен:
- описва анатомия I и физиологията на мъжката и женската полова система и
процесите на реп] дукция;
- описва промешп г, които настъпват в тялото в периода на юношеството, и
необходимите лич ;п хигиенни навици във връзка с тях;
- посочва методи па контрацепция и причини за тяхното използване;
- познава и описи; "олестите, предавани по полов път;
- приема своята сексуалност като естествена част от живота:
- демонстрира ме: 'уличностни и социални умения за влизане и поддържане на
партньорски взап:
отношения:
- отнася се отгово] ю към своето сексуално здраве и се консултира със специалисти;
- умее да анализи, . влиянието на средата, културата, семейството по отношение на
очакванията към р >лите на мъжа и жената;
- описва фактори: . свързани със създаването и поддържането на дом. с планирането и
поддържането на
мейство;
- описва промени .на взаимоотношенията и ролите в семейството, свързани с
порастването на;:
ата;
- осъзнава значеп; го на личния избор и поведение в междуличностните отношения,
така че те да не вч я г да риск за здравето и личната безопасност.
6. Лична хигиец
6.1 начален етан

> основна степен:

- демонстрира оси вни хигиенни навици;
- проявява елемеь арни умения за спазване на здравословен дневен режим;
- разбира значенп
о на хигиенните навици за здравето;
- познава и описв: шгиенни навици за поддържане на здравето на зъбите и устната
кухина.
6.2 прогимпа• гален етап на основна степен:
- умее да поддър"/.-. обща хигиена на тялото, облеклото, работното място и дома;
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- описва стоежа и аболяванията на зъбите, венците и устната кухина;
- посочва влияние о на различните храни и начина на хранене върху тях;
- умее да подържа здравето на зъбите, венците и устната кухина;
- доказва необходимостта от съчетаване на физическа, умствено натоварване, сън и
почивка;
- демонстрира еле тентарни умения за ефективно учене;
- посочва и показг 1 умения за хигиена на очите при писане, четене, гледане на
телевизия;
- демонстрира пав ши за правилно стоене на чина. носене на ученическата чанта;
- демонстрира иав :ци за ушна хигиена.
7.

Хранене!

7.1 начален етап на основна степен:
- знание на храна! 1 като източник на енергия за развитието;
- полезни и вредш храни;
- здравословен ре*/ мм па хранене;
- храните в различ ште хранителни групи;
- основни храните ши съставки за здравето;
- годни и негодни храни.
7.2 прогимназиален етап на основна степен:
- функциониране на храносмилателна система;
- значение на разл шните храни и начина на хранене;
- функции и пзточ ;щп на витамини и минерали;
- взаимовръзка на .раненото с другите ежедневни дейности и значението му за
здравето;
- необходимостта >т разнообразна храна;
- разваляне на храчата и правила за съхранение на различните видови храни;
- влиянието на начина па подготовката на храната върху нейните качества и връзка със
за здравето;
- честота и количество на приемане на храна;
- приемане и сдъвкваае на храната;
- интерпретира цн(' ормацията, която се съдържа в етикетите на храните;
- основни умения : 1 приготвяне на храна;
- избягва нездраво-ловни навици и традиции.
IV. ОСНОВНИ ЗАДАМII:
Изграждане на навици за здравословен начин на живот и здравословно хранене.
Повишаване на здравната култура.
Ограничаване на заразната заболеваемост.
Поддържане на хигиена в училищната сграда и двор.
Подобрявай-- на атмосферата в училище и на общуването между учители и
ученици.
6. Проучване на здравословните проблеми на учениците, причини за възникването
и подпома1 ше па преодоляването им.
7. Участие на учениците в провеждане на мероприятия, свързани с проблемите на
здравното образование.
1.
2.
3.
4.
5.
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8. Проучване състава на хранителните продукти за съдържание на
вредни компоненти.
9. Повишаван-4 информираността на учениците и мотивацията им за лична
отговорност за тяхното здраве.
10. Формиране на умения за взимане на решения и правене на избор и за решаване
на проблеми.
11. Формиране па толерантно . подкрепящо и защитаващо учениците обкръжение в
училище.
V. ФОРМИ, В КОИТО СЕ ПРИЛАГА ЗДРАВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В
УЧИЛИЩЕ
1. Чрез урочиото съдържание по Човекът и природата, Чавекът и обществото, Биология
и здравно образование, Физическа култура и спорт за постигане на положителни
резултати в здравното образование.
2. Използване на интерактивни методи на работа, заедно с класическите - анкети.
беседи, лекции, дискусии, срещи, разговори и други.
3. Срещи със специалисти - медици в часовете на класа.
4. Изработване на табла, модели и схеми.
5. Чрез прожекции на филмови материали и црезентации да продължи обучението на
учениците по превснция на наркоманията, алкохолизма и тютюнопушенето.
6. Разработки на проекти със здравна тематика.
7. Използван.' на здравния календар за отбелязване на дати, свързани със здравето.
8. Включван.' на учениците в проекти за уплътняване на свободното време.
9. Провеждане на различни мероприятия за превенция на зависимостите - наркотици.
алкохол, тютюнопушене.
10. Повишаване физическата дееспособност на учениците чрез провеждане на
училищни спортни празници и мероприятия и организиране на туристически походи и
екскурзии.
VI. ВЗАИМ ) ДЕЙСТВИЕ
Взаимодейс: ие и координация по изпълнението на програмата се осъществява с
органи, организации, институции, частни фирми, фондации и други, имащи отношение
към здрвнообразователните проблеми на подрастващите.
VII. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
1. Осъзнаване, че физическото и психическото здраве са основна ценност за всяко
човешко съшество. и важността на личната хигиена.
2. Подобрено здравословно състояние на учениците.
3. Намаляване употребата на алкохол, цигари и други вредни за здравето вещества.
4. Намаляване на ранните бракове.
5. Намаляване на отсъствията поради заболявания.
6. Повишаване успеха в училище.
Настоящата политика е неразделна част от годишния план на училището, и е
приета на заседание на Педагогическия съвет.
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ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
ТЕМИ ЗА ЧАС НА КЛАСА ПО КЛАСОВЕ
1 клас
1. Дневен режим на първокласника - разговор и съставяне на правилен дневен
режим.
2. Гръбначни изкривявания. Болести и хигиена на ръцете - здравна беседа от
медицинската сестра - начини за предпазване от болестите.
3. Как да се пазим от зарази от домашните любимци - беседа от
поканен ветеринарен лекар.
2 клас
1. Моето училище - моят втори дом. Защо ходя на училище, как да го пазя чисто.
2. Хигиена на учебно-възпитателната среда. Права и задължения на учениците за
опазване на класната стая.
3. Опасни моменти, когато играем - травматизъм. Внимание при игра. спазване на
правилата и опазване на живота и здравето.
4. Здрави и красиви зъби. Създаване на хигиенни навици и здравна култура.
5. Гръбначни изкривявания - как да се предпазим - здравна беседа.
3 клас
1. Да направим класната стая уютна - създаване на навици за чистота и уют.
2. Обсъждане па здравни въпроси - хигиена, гръбначни изкривявания. Запознаване
с устройството на детския организъм - опазване на здравето, хигиенни навици.
3. Здравословна и балансирана храна - кои храни са здравословни и как да се
храним.
Укрепване на организма и грижа за собственото здраве.
4. Вредата от наркотиците, алкохола и тютюнопушенето. Каква е
вредата?Изграждане на физически здрави личности.
5. Необходимост от спорт. Лична хигиена. Защо трябва да снортувам?Създаване на
хигиенни навици, укрепване на организма. Упоритост.
4 клас
1.
2.
3.
4.

Дневен режим на ученика.
Анатомо-физиологични особености на момичето и момчето.
Предпазване от заболяване на зъбите.
Вредата от а.жохола и тютюнопушенето.
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5 клас
Физическо развитие и дееспособност. Пубертет и двигателна активност.
Какво умея да правя най-добре?Занимания в свободното време.
Лична хигиена. Последици от нечистоплътността.
Аз и другите, моите приятели - как ги избирам и как общувам с тях.
Тютюнопушене, алкохол и дрога.
Предпазване от употреба и злоупотреба с психоактивни вещества. Това, което
обичам да правя вместо да пуша.
7. Здравословен начин на живот. Рационално хранене.
8. Психично здраве и личностно развитие.
9.
6 клас
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Физическа и духовна деградация на личността, вследствие употребата на
наркотични вещества.
2. Пубертет, ранен секс и венерически заболявания.
7 клас
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Отровни вещества. Начини на защита от тях.
Физиологични норми за хранене на ученика.
Грижи 3 1 всекидневния тоалет.
Физическото развитие. Норми за двигателна активност.
Готов ли съм да взема решение?Информация. от която имам нужда.
Вредата от алкохола, никотина и дрогата. Търсене и предлагане.

Дейности :
1. Изработване ма табла свързани с възникналата сложна епидемична обстановка и
риска от заразяване с СОУГО-19.
Срок: септември 2020г.
Отг.: екипа
2. Провеждане на анкета сред учениците, проучваща пристрастяването към
тютюнопушене и наркотици и степен на запознатост с наркотичните вещества.
Срок: септември 2020г.
Отг.: екипа
3. Изработване па табла за дневния режим на учениците, за здравословно хранене, за
хранителен режим
Срок: учебната 2020/2021 година
Отг.: класните ръководители
4. Организира 1С па среща с класните ръководители, ученици и родители с
представители па полицията и други държавни органи и организации за запознаването
им с действието па наркотичните вещества и последиците за младия организъм физическа и духовна деградация на личността.
Срок: I учебен срок Отг.:
Директора и екипа
43

5. Отбелязване на световния ден на психическото здраве. Беседа на тема „Психично
здраве и личностно развитие"".
Срок: октомври 2020г. Отг. Рени Емилова 6.Отбелязване на световния ден на чистите
ръце.
Срок: октомври 2020г. Отг. Николай
Иванов, Дора Христова
7.Здрави и красиви зъби. Създаване на хигиенни навици и здравна култура - постер.
брошура.
Срок: октомври 2020г. Отг. Дафин Петров 8.Отбелязване международния ден за борба
със затлъстяването.
Срок: октомври 2020г.
Отг.класните ръководители
9.Отбелязване европейския ден па здравословното хранене.
Срок: ноември 2020г. Отг.класните ръководители 10.Отбелязване международен
ден без тютюнопушене - изработване на постер и брошура.
Срок: ноември 2020г. Отг. Елка Георгиева и Валери Яков 11 .Отбелязване
световния ден за борба със СПИН - изработване на постер и брошура.
Срок:01.12.2020г.
Отг.: Дафин Петров
12.Провеждане на беседа на тема „Гръбначни изкривявания" - здравна беседа
Срок: декември 2020г.
Отг.: Рени Емилова
13. Провеждане па беседа на тема „Полово предавани инфекции"
Срок: декември 2020г. Отг.: Дафин
Петров , Рени Емилова
14. Провеждане на беседа на тема „Отровни вещества. Начини на зашита от тях."
Срок: февруари 2021г.
Отг.: Рени Емилова
15. „Влияние на алкохола, наркотиците и никотина върху човешкия организъм".
Срок: март 2021г. Отг.: Дафин Петров
. Елка Георгиева
16.Организиране спортен празник за първа пролет и да се проведе лекоатлетическа
щафета.
Срок: март 2021г. Отг.: Дафин
Петров, Цв.Лозанова
17.Отбелязване международен ден на здравето. Празник на здравето.
Срок: 7 април 2021 г. Отг.:
учителите от начален етап

18. Изработване на табла с вътрешни и външни паразити и начини за предпазване от
тях.
Срок: април 2021 г,
Отг.: Дафин Петров
19. „Хигиена и здравни познания за дихателната, нервната и опорно-двигателната
системи"
Срок: март 2021г.
Отг.: Дафин Петров
20. Анатомо-физиологични особености на момичето и момчето.
Срок: май 2021 г.
Отг. Елка Георгиева
21 .Участия в мероприятия, посветени на движението и спорта - тоуе ууеек.
Срок: май 2021г. ОТГ.: Дафин
Петров. Цв.Лозанова
22. Провеждане на водно-спасителен минимум в края на учебната година.
Срок: май и юни 2021г. Отг.: Дафин Петров. Лина
Иванова. Цв.Лозанова
УЧИЛИЩЕН ПЛАН
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРИ СОУГО 19
ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
1.0БЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящият план определя правилата за координиране и работа в условията на
противоепидемична обстановка като:
1.Определя процедурите и условията за администриране с цел постигане на добра
организация, превеиция и намаляване на риска от заразяване с СОУГО 19. наблюдение
и контрол.
2.Създава условия за осъществяване на реални и ефективни мерки и контрол при
изпълнението на дейностите. 3. Урежда дейностите, свързани с: - • Превантивни
мерки
Мерки в случай на заразяване с СОУГО 19.
И.Превантивни мерки:
1.Строг целодневен контрол на входа на училището. Да не се допускат външни лица :
това число и родители вътре в училището.
2. Подсигуряваме на дезинфектанти за всички помещения в училището.
3.Осъществяване иа медицински филтър от училищния фелдшер в началото на учебни
ден.
4.Дезинфекция на училището три
пъти дневно, като сутрин и на обяд
ще с
дезинфекцират всички повърхности, коридорите и помещенията, а в
голямот
междучасие и на обяд - всички плоскости, с които учениците са в пряк контакт
процеса на работата.
5.Класовете ще бъдат разпределени в класни стаи, в които ще се извършва обучение!
по всички предмети.

У.ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДРУГИ
УЧИЛИЩНИ ЧЕСТВАНИЯ:
1. Откриване на учебната година
Тържество ще бъде организирано само за учениците от първи клас и техните родители
в двора на училището, при спазване на необходимите изисквания. Останалите ученици
ще открият учебната година по класове в класните си стаи при спазване на
ограничителните мерки.
2. До отмяната на мерките за безопасност други училищни чествания и тържества ще
се провеждат по класове и при спазването на ограничителните мерки и мерките за
безопасност.
Настоящият план е отворен и ще се променя при нови изисквания.
ПОЛИТИКА ЗА ПОДКРЕПА НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ
2020-2021 .
I. ВЪВЕДЕНИЕ.
1.

Определение за понятието „деца и ученици от етническите малцинства"

В тази категория спадат деца и ученици, чиито родители определят своята
принадлежност към етнически общности, които са различни от българската и са
носители на определен тип етнокултурни различия.
2.

Разбиране за понятието „образователна интеграция"

Образователната интеграция е институционален процес, при който образователни
субекти, носители на етнокултурни специфики, си взаимодействат в единна
образователна среда, като в процеса на обучение и възпитание формират интеркултурни
компетентности и споделени граждански ценности, запазвайки своята етнокултурна
идентичност и получавайки равни възможности за социална реализация.
Образователната интеграция изисква защита правата на децата, недопускане на
дискриминация и осигуряване на адекватни предпоставки за социална реализация. Тя не
допуска сегрегация и автосегрегация на децата и учениците от етническите
малцинства, както и асимилация против тяхната воля и против волята на техните
родители. Насърчава и подпомага междукултурния обмен и
съхраняването и развитието на различните културни идентичности.
Образователната интеграция е процес, при който децата и учениците от етническите
малцинства се обучават в съответствие с българското законодателство и релевантните
международни договори, които са ратифицирани, обнародвани и влезли в сила за
Република България. В хода на този процес се прилагат и използват разнообразни
методи и форми за работа с деца, ученици и родители от всички етнически
групи, съобразявайки се с тяхната етнокултурна специфика.
Образователната интеграция е една от видовете политики за включване, които се
реализират в рамките на Европейския съюз (ЕС). Практическата реализация на този тип
интеграция в българските детски градини и училища се осъществява в следните
направления:
а) осигуряване на равен достъп до качествено образование за всички деца и ученици;
б) утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на
модернизация на българската образователна система;
в) създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и учениците от
етническите малцинства;
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г) съхраняване и развиване на тяхната културна идентичност чрез изучаване на майчин
език. история и култура;
д) поощряване на взаимното уважение, разбирателството и сътрудничеството между
всички деца и ученици, независимо от етническата им принадлежност.
Европейските образователни политики, въпреки различията в подходите, имат
обща насоченост към образователна интеграция на деца и ученици от етническите
малцинства. Поставя се акцент върху интеркултурността, която се интерпретира като
възможност за взаимно обогатяване чрез взаимодействие между децата и учениците,
изява на собствената културна идентичност и поле за формиране на национална
самоизолация,
самоизолиране
и
идентичност.
Последователно
реализирана, интеркултуралистката образователна стратегия позволява да се
съхраняват и утвърждават различните идентичности на децата и учениците, без това
да създава предпоставки за явления от типа на автосегрегацията на
малцинствата, които компрометираха през последните десетилетия
мултикултуралистките публични политики.
От друга страна овладяването на официалния език на страната от децата на семейства,
принадлежащи към етнически малцинства, е проблем в повечето
европейски държави. Неговото владеене е необходимо условие за
ефективно включване в живота на съответната държава, за което се предприемат
специфични мерки.
II. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА В УЧИЛИЩЕТО.
IV Основно училище „Христо Ботев" се намира в град Лом, област Монтана,
Северозападен планов регион. През учебната 2020/2021 година в училището се
обучават 100 деца и ученици от ромски произход. Нашите ученици са красиви.
емоционални, общителни и много темпераментни. Те са искрени и откровени, изразяват
открито своите чувства и преживявания. Това е много важно за нас, защото общуването
ни сближава и ние ги възприемаме като свои деца. Едно от нещата, които ни прави
уникални като училище е сплотеността на учителския екип. Отличаваме се добра
материална база, която създава условия за предоставяне на качествено образование на
всички деца. Уникални са нашите училищни концерти, които са лишени от стереотипи.
В тях даваме изява на всички деца, като основната ни цел е те да се забавляват и да се
чувстват щастливи, че имат възможност да се представят пред своите родители, близки
роднини и приятели.
През последните години в училището неизменно действа и се прилага училищна
политика за междукултурно образование.
Фокусирането върху проблематиката на образователната интеграция даде тласък на
редица интеркултурни инициативи на училищно ниво, най-често в рамките на проекти,
финансово подкрепени от европейски и други международни източници или
реализирани с активното участие на граждански организации. Повечето педагогически
специалисти в училището са обучени за прилагане на интеркултурни подходи и
програми.
Въпреки това може да се посочат редица нерешени проблеми в сферата на
интеркултурното образование, най-важните от които са:
не се стимулира повишаване качеството на образование и търсенето на
иновативни подходи за работа в мултикултурна среда, което се дължи и на липсата на
критерии и механизми за оценяване дейността на педагогическите кадри в тази насока;
в недостатъчна степен се отчита и използва натрупваният опит при
осъществяване на проекти за педагогическа работа в мултикултурна среда;
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необходимо е МТБ в училището да бъде осъвременена, особено с
нова компютърна техника.
При реализацията на нова стратегия е абсолютно наложително отстраняването на
следните слабости:
непълното
обхващане
на
деца
от
уязвимите
етнически
общности
в
предучилищното възпитание и подготовка;
недостатъчното владеене на български език при постъпване в първи клас;
липсата на методически инструментариум за намаляване на
стреса и осигуряване на плавен преход от майчиния към овладяване на официалния
език;
отсъствието на връзка на институциите с местните общности при търсене на
обществена подкрепа за провеждане на интеграционните политики;
недостатъчното ефективно сътрудничество на институциите с родители
и привличането им като партньори в провеждането на интеграционните политики.
Поради икономически причини много български граждани, включително от
етническите малцинства, мигрират в държави от ЕС, в които стандартът на живот е
по-висок. В някои случаи става дума за сезонна миграция в рамките на няколко месеца, а
в други - за целогодишна миграция като в много случаи част от семействата се
завръщат в България след няколкогодишен престой. Често децата и учениците
мигрират заедно със своите семейства, което е свързано с определени
предизвикателства пред тяхната образователна интеграция - както в държавите, в които
се заселват, така и в България при тяхното завръщане. Всяка учебна година
средно около 4 000 ученици, включително от етническите малцинства, които
са били записани в началото на съответната година, напускат националната
образователна система по причина „заминаване за чужбина". В тази връзка като
сериозни проблеми се очертават:
липсата на механизъм за проследяване на миграцията на деца и ученици в други
държави и записването им в училища в съответната държава;
наличие на сериозни бюрократични нормативни трудности при записването им в
училищата в България, след тяхното завръщане;
ниският брой ученици от семейства на български граждани, живеещи извън
Република България, включително и от етническите малцинства, които се възползват от
правото си да се обучават и да имат извънкласни занимания в българските неделни
училища в чужбина, както по Националната програма „Роден език и култура зад
граница".
Комуникацията между различните институции от образователната среда (МОН,
РУО, общини, училища) и отделните педагогически специалисти, които работят по
образователната интеграция, не е достатъчно ефективна и не се
използват съвременните възможности на комуникационната техника. По-конкретно: 3
за работещите в институциите от образователната система, за директорите на училища,
учителите, възпитателите, педагогическите съветници не е осигурен достъп до единна
база от информация за осъществяване па образователно-интеграционните дейности.
1 не е създадена организация за централизирано събиране, обработка и планиране на
проектни дейности, свързани с образователната интеграция, □ не се използват
възможностите на съвременните технологии за: методическо взаимодействие между
педагогическите специалисти по места; осигуряване на актуална
информация относно образователната интеграция с оглед на оценка на ситуацията в
различни аспекти; взимане на управленски решения на различни институционални
нива.

III. РЕЗУЛТАТИ
В края на учебната 2019 - 2020 г. IV ОУ „Христо Ботев" град Лом е училище, в което
успешно се интегрират деца и ученици от етническите малцинства, съхранява и
развива
е тно култури ат а им идентичност и спомага за изграждането им като пълноценни
граждани и за успешната им личностна, професионална и социална реализация.
IV. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ:
□ Законосъобразност - съответствие на целите и на предлаганите дейности на
законите и нодзаконовите нормативни актове
□ Кохерентност - осигуряване на координираност и взаимна обвързаност на
предлаганите политики и дейности при сътрудничество на всички заинтересовани
страни
П Партньорство - активно и координирано участие на институциите за образование и
обучение, другите държавни институции и гражданското общество, на учителите и
родителите в реализацията на политика за образователната интеграция на деца и
ученици от етническите малцинства.
П Прозрачност и популяризиране на дейностите и резултатите - значимостта
на проблема предполага висока степен на информираност на обществото
П Приемственост - осигуряване на непрекъснато действие на стратегията, независимо
от управленски или други социални промени и гарантиране на постоянство в усилията
и политиките за изпълнение на стратегическите цели
3 Устойчивост на резултатите - осигуряване на трайно и дългосрочно въздействие
на постигнатите резултати
□ Своевременност - осигуряване на навременни адекватни мерки за предотвратяване
на възможни рискове за осъществяване на образователната интеграция на деца и
ученици от етническите малцинства
□ Отчетност, мониторинг и контрол на реализацията на целия
процес на
образователна интеграция, включваща в себе си анализ и оценка на постигнатите
резултати
□ Иновативиост - разработване на нови подходи за равен достъп до качествено
образование и успешна образователна интеграция на деца и ученици от етническите
малцинства
V. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:
1. Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от
етническите малцинства.
2. Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса
на образование в IV ОУ „Христо Ботев" град Лом.
3. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от
етническите малцинства.
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У1.ПР0ВЕДЕ1-1И ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ
Дейност
Очаквани резултати
Отговорни Срок
к
В изпълнение на Стратегическа цел № 1:
Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците
от етническите малцинства.
Дейност 1. Естетизиране на вътрешната и Създадени приятни
външната училищна среда, включително с условия за обучение и
елементи от културата на различните
труд на учениците.
етноси, живеещи в България.

Учителите

01.11.2020г01.09.2021г

Дейност 2. Осигуряване на безплатни
пособия за деца от семейства с тежко
социално положение.

Осигурен достъп до образ
децата от социално-слаби

Дейност 3. Прилагане на системата за
ранно предупреждение за риск от
отпадане от училище

Превенция на ранното
отпадане от училище.

Учителите

01.11.2020 г.14.09.2021 г.

Дейност 4. Организиране на различни
форми за изучаване на културата и
историята на етническите малцинства,
чрез работа по образователни проекти и
други.

Взаимно опознаване на
културите на етносите в
училището. Установена
междуетническа
толерантност.

Учителите

01.01.2020 г.,
14.09.2021г.

Дейност 5. Организиране и провеждане
на извънучилищни дейности с цел
задоволяване интересите и
потребностите на учениците
-организиране на: конкурси, изложби,
спортни състезания, тържества и др.

Уплътняване на
свободното време на
учениците, развитие на
техните таланти и
способности.

Дейност 6. Формиране на групи за
преодоляване на обучителните
затруднения иа учениците по Проект
„Подкрепа за успех".

Допълнителна работа с
ученици от ромски
произход, застрашени от
отпадане и/или
преждевременно
напускане на училище.

Учителите

18.05.2021.-1
1.2021 г.

Дейност 7. Привличане на родителите на
децата и учениците от етническите
малцинства за участие в училищното
настоятелство.

Разширено участие на
родителите в училищния
живот.

Учителите

2020 г.-2021 г.

Дейност 8. Осигуряване на допълнителна
квалификация на педагогическите

Повишени
чувствителност на

Директор

2020-202Н.
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•

специалисти за работа в мултикултурна
образователна сред, включително за
преподаване на български език на деца,
за които той не е майчин

учителите към
етнокултурното
разнообразие и
човешките права и
повишена компетентност
за реализиране на
интеркултурни
образователни политики.
Повишена
чувствителност и
компетентност на
учителите да
противодействат на
етнически мотивирани
конфликти в класната
стая.

Дейност 9. Създаване на групи от
активни родители за подпомагане на
културните изяви на децата.

Засилена активност и
интерес на родителите
към учебния процес и
повишена мотивация за
продължаване на
образованието на
техните деца.

Учителите

2020-202] г.

Дейност 10. Разработване на училищна
политика за ефективна работа с
родители, които възпрепятстват децата
си да посещават подготвителна група и
училище. Съвместна работа на общините
и институциите от системата на
народната просвета .с представители на
ромската общност.

Разработена ефективно
действаща политика за
работа с родителите.

Учителите

м. 01.2021 г.

Дейност 11. Усъвършенстване и
осъвременяване на учебния процес чрез
прилагане на интерактивни и
нетрадиционни методи на преподаване и
на иновационни педагогически
технологии в класната стая.

Подобрено качество на
образованието, което
получават децата в
училището.

Учителите

2020-2021 г

Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от
образователния процес в IV ОУ „Христо Ботев " град Лом
Дейност 12. Създаване на възможности
Интеркултурното
Учителите

2020-2021 г.

Развитие на социалното
посредничество

В изпълнение на Стратегическа цел № 2:
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за взаимно опознаване на културите на
етническите общности, чрез участие в
съвместни прояви - концерти, изложби.
празници и други.

образование е неизменна
част от образователния
процес.

Дейност 13. Разработване и прилагане на
механизми за стимулиране на
педагогическите специалисти заприлагане
на успешни подходи за работа в
мултикултурна образователна среда

Интеркултурното
образование е неизменна
част от образователния
процес.

Директор

2020 г.

ПЛАН УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
ПО ПЪТИЩАТА за учебната 2019/2020 година
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Председател:
Дафин Петров Данаилов
Членове:
Липа Иванова Димитрова, Удостоверение за професионална квалификация рег. №
БДП-К135/31/04.07.2006 г.
Дора Кирилова Христова, Удостоверение за професионална квалификация
№
007334, рег. № БДП-К135/13/04.07.2006 г.
Училищната комисия е избрана с решение на Педагогическия съвет от Протокол №
3/11.10.2012 г.
Комисията е назначена със Заповед № 100/12.10.2012 г. на директора на IV ОУ
„Христо Ботев" гр. Лом
II. ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Извършва се от директора на Четвърто основно училище „Христо Ботев"Лом
със съдействието и участието на длъжностни лица от местните организиции на
МВР, Противопожарна охрана. Бърза медицинска помощ и др.
2. Подготовката по БДП се осъществява от учители, определени със заповед на
директора.
3. Занятията се провеждат от класните ръководители в Часа на класа през учебната
година, съобразени с конкретните специфични условия за обучение.
4. При подготовката на учебните занятия но БДП и за реализирането на настоящия
план се използва специализирана литература, учебно — методически помагала и др.
III. ЦЕЛИ
Цели:
1. Опазване живота и здравето на учениците не само в училище, но и на пътя.

2. Формиране на сензорни умения за защита у всеки ученик.
3. Формиране и усъвършенстване на интелектуални умения за ориентиране в пътната
обстановка, екологично мислене, анализиране и оценяване на дадена пътна обстановка.
4. Формиране и усъвършенстване практически умения за решаване на казуси,
планиране на собствено поведение на пътя, етичност и дисциплинираност.

IV. ЗАДАЧИ
1. Задълбочаване на знанията за безопасно движение и за
особеностите и
опасностите на движението по пътищата.
2. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за
успешната адаптация към условията на движението по пътя.
3. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез
изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на
родители и учители.
V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ
1. Изготвяне на план и график за работа на УКБДП.
Отг. Членовете на УКБДП
Срок: м. септември
2. Обсъждане на родителските срещи в началото на учебната година на безопасен
маршрут за движение на учениците от дома до училището и обратно.
Отг. Членовете на УКБДП Срок: м. септември 3.Запознаване на Педагогическия
колектив с дейността на Комисията по БДП, нейната роля и място в обучението на
учениците.
Отг. Председателя на УКБДП
Срок: м. септември
4. Изготвяне на списък на преподаватели, нуждаещи се от обучение и повишаване на
квалификацията по БДП.
Отг. Членовете на УКБДП
Срок: м. октомври
5. Във връзка със Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни
произшествия подреждане на изложба на рисунки, макети на кръстовища, пътни
знаци, изработени по класове. Поканване на лектор от КАТ гр. Гоце Делчев на тема:
„Безопасно движение по пътищата" и изготвяне на информация за класните
ръководители за часа на класа.
Отг. Членовете на УКБДП
Срок: м.ноември
б.Училищната комисия по БДП подпомага изпълнението на предложенията
за
обезопасяване района на училището (ако има такива).
Отг. Членовете на УКБДП
Срок: през учебната година
7. Посещение на седмокласници в час по теория и кормилна практика в ПГ по МСС
,,ПК. Яворов" в Деня на специалностите.
Отг. Членовете на УКБДП
Срок: м. май
8. Провеждане на периодични заседания на УКБДП по предварително изготвен график.
Отг. Членовете на УКБДП
Срок: през учебната година
9. Изготвяне на отчет за извършените дейности.
Отг. Председателя на УКБДП
Срок: м.юни
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ПЛАН
НА КОМИСИЯТА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА И
РАЗВИВАНЕ ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ НА УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ
2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА
Състав на комисията: Светлана Илиева и учителите в начален етап.
1. Общи положения:
Настоящият план е изготвен от членовете на Комисията и е в съответствие с
Националния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване
и повишаване на грамотността. Резултатите от изпълнението му се отчитат в края на
първи учебен срок и края на учебната година.
П.Основни цели:
1. Да се повиши мотивацията на учениците за четене чрез прилагане на
иновативни методи.
2. Да се създаде благоприятна среда за насърчаване на четенето и
повишаване грамотността на учениците.
3. Да се развиват творческите заложби на учениците.
4. Да се формира и развива естетическо отношение към заобикалящата ни
среда.
III. Задачи:
1. Привличане на повече ученици за участие в състезания и конкурси на
училищно, общинско, областно и национално ниво.
2. Включване на учениците в осъществяване на извънкласни дейности.
3. Осигуряване на лесен достъп до книги и други четива.
4. Популяризиране на дейностите със средствата на местните медии.
5. Включване на родители като участници в предвидените дейности.
IV. Дейности за постигане на поставените задачи:
1 .Популяризиране на училищния план за насърчаване и повишаване па грамотността
чрез публикуването му на сайта на Училището.
Срок: м.септември
Отг.членовете на Комисията,
2. Обновяване на читателските кътове в класните стаи „Класна библиотека"и
читателски кът - фоайе 2 етаж - дарителска кампания
Срок: м.септември Отг.
кл.ръководители
Св.Илиева
3. Седмица на четенето
Срок: по график от РУО
Отг.Комисията,кл. ръководители
1-4 клас и преподавателите по БЕЛ

4.Изработване на коледни картички за детските градини.
Срок: м.ноември Отг.
Лина Иванова на 4 клас
5.Четене на авторски приказки от четвъртокласници пред бъдещи първокласници
при посещение в детски градини и подаряване на мартеници.
Срок: февруари Отг.
Учителите на 4 клас
6.Организиране на училищно състезание „Пиша вярно и красиво".
Срок:м.февруари
Отг.Св.Илиева и нач.учители
7.Празник на буквите в първи клас
Срок:м. март
Отг. Цв.Лозанова на 1
клас
8..Посещение на читалищната библиотека от първокласниците - „ Среща с
книгите".
Срок:м.април Отг. Цв.Лозанова на 1 клас 9. Мотивиране за участие и подготовка на
ученици в състезания и конкурси на училищно, общинско, областно и национално
ниво.
Срок:пост.
Отг. Комисията
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УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНСКОТО
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.
Гражданското образование и възпитание в училище се осъществява от класните
ръководители, учителите и се подпомага от обществени органи и организации. То е
насочено към формиране на знания и личностни умения на учениците за активно
взаимодействие със социалната среда, изграждане на култура на поведение.
уважение към гражданските права и отговорности. Гражданското образование се
реализира чрез учебното съдържание на общообразователните учебни предмети, в
часа на класа, в извън класните форми на работа, училищните настоятелства и
правителствените организации.
За реализирането му е необходимо да се акцентира върху:
г* Превенция на зависимости
> Сексуално образование
> Умение за решаване на конфликти и водене на спорове
> Икономическа култура
> Професионално ориентиране и подготовка за кариерно развитие ^*
Образование и възпитание за околната среда и опазването и
> Физическа култура и спорт
> Превенция и противодействие срещу настъплението на секти и
нови
религиозни движения
'г- Противодействие срещу проявата на агресия и насилие
г- Безопасност на движението
У Действия при природни бедствия
Главна цел на гражданското образование е подпомагане развитието и
утвърждаването на младия човек като пълноценен гражданин, осъзнаващ своите
права и отговорности, както и успешното му интегриране в социалната структура
чрез усвояване на знания, умения и компетентности за участие в обществения
живот.
За да се подготвят учениците за тяхната бъдеща роля като информирани и
отговорни граждани, техния училищен живот и учебния процес трябва да бъдат
основани върху духа на равенство, гъвкавост и отговорност. Ползват се
възможности и богатство от творчески идеи за практическа реализация на
демократическите принципи в училищния живот.
Главната цел на настоящата програма в съответствие с приетата стратегия за
развитие на IV ОУ „Христо Ботев" град Лом е : Формиране на социално
ангажирани личности с изградени умения и компетентности за пълноценна
реализация в съвременното демократично общество.
Специфични цели ;
Насърчаване и подкрепа на децата и учениците в процеса на социализация и
утвърждаването им като достойни граждани.
Придобиване на нагласи, знания и умения, необходими за всички, за да учат
цял живот, за да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание.
Максимално развитие потенциала на всяко дете и ученик и възможност за
самореализация, като зачита правата и не накърнява правото на другите да
осъществяват плановете си.
Основни задачи ;
1. Създаване на благоприятна обстановка , която да осигури на децата и
учениците да осъзнаят и осмислят аспектите на гражданското образование.
2. Изграждане на гражданска култура 5&>ез овладяване на граждански знания и
формиране на навици и добродетели, позитивна ценностна система и обективен
светоглед.

3.Противодействие на агресивността и прояви на тормоз в училище и извън него.
Очаквани резултати ;
1 .Изразяване на отношение към семейните празници и традиции.
2. Изразява позитивно отношение към старите български обичаи.
3.Посочване ролята на приятелството и толерантността в живота на човека.
4.Посочване връзката на трудовата дейност на хората с особеностите
на
природната среда - въздействие на човешката дейност.
5. Грижи за опазване на околната среда.
6. Грижи за опазване на здравето по време на пандемия.
7. Познаване и разбиране на правата и задълженията в училище.
8. Проявява уважение и съпричастност към традициите на училището.
ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ
А) Възпитаване отговорност и гражданско поведение чрез:
1 .Учебна, извънкласна и извънучилищна дейност.
Срок: постоянен Отг.: класните
ръководители
2.Спазване правилника на IV ОУ „Христо Ботев" град Лом.
Срок: постоянен
Отг.: класните ръководители
3.Спазване на правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание,
обучение и труд в училище.
Срок: постоянен Отг. :
кл. ръководители
4.Изпълнение на дейностите от плана на класния ръководител с активно участие
на учениците.
Срок: постоянен Отг: кл.
ръководители
5.Изграждане на ученически съвет и техни представители, които да участват на
заседания на педагогическия съвет при разглеждане на проблеми, свързани с
учебно-възпитателния процес, социално поведение и личностно развитие на
учениците.
Срок: постоянен
Отг: кл. ръководители
Б) Възпитаване
национално самочувствие и продължаване на националните
традиции.
Честване всички национални , официални и училищни празници.
1. Откриване учебната 2020/2021 година.
Срок: 15.09.2020г. Отг:
Цв.Лозанова и Св .Илиева
2.Честване деня на народните будители
Срок30.10.2020г.
Отг: кл. ръководители

3. Чествахме 3-ти март- Ден на освобождението на България от османско
робство.
Срок: 03.03.2021г Отг: учител
по БЕЛ , В. Яков
4. Патронен празник на IV ОУ „Христо Ботев'' гр. Лом
Срок: 02.02.2021г
Отг: учител по БЕЛ , В. Яков
5. 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
Срок: 24.05.2021г Отг: учител по БЕЛ , В. Яков и
класните ръководители
6.Тържествено честване завършването на начален етап на образование и
раздаване на удостоверения и грамоти на отличниците
Срок:01.06.2021г Отг: директор и класните
ръководители
7. Тържествено изпращане на седмокласниците. Наградите „Феникс" и „ученик
на годината" за начален и прогимназиален етап
Срок:30 .06.2021г
Отг: директор и класните ръководители
В) Здравно образование и екологично възпитание
1. Разглеждане на здравни теми в часа на класа - живот по време на пандемия СОУШ - 19, сексуална култура, наркомания, алкохолизъм и здравословен начин
на живот.
Срок: по план Отг. кл.
ръководители
2. Ден на чистите ръце.
Срок: по план Отг. кл. ръководители и
медицинското лице 3.Отбелязване Деня на планината и Деня на природните
паркове.
Срок: по план Отг. кл. ръководители,
Дора Христова и Елка Ангелова 4. Отбелязване Деня на водата на 22.03.2021 г.
Срок: 22.03.2021г Отг. кл. ръководители и Елка Ангелова 5.
Отбелязване Деня н Земята
Срок23.04.2021г
Отг. кл. ръководители и Елка Ангелова
6.Честване Международния ден за опазване на околната среда
Срок 04.06.2020г
Отг. кл. ръководители и Елка Ангелова
Г) Възпитаване на учениците в християнски добродетели и традиции

1. Провеждане на Коледно тържество.
Срок18.12.2020г. Отг. Учител по БЕЛ и кл.
ръководители
2. „Баба Марта бързала- мартеници вързала".
Срок01.03.2021г. Отг. Цв. Лозанова и кл.
ръководители начален етап
3.Отбелязване международния ден на жената- 08.03.2021г
Срок08.03.2021г. Отг. Цв. Лозанова и
кл. Ръководители
4.Провеждане на Пролетен бал и състезание „Мини Мис и Мини Мистър"
Срок22.03.2021г. Отг. : М. Илиева и кл.
ръководители
Д) Развитие на Физическата активност и спорт
1.Участие в междуучилищни, общински, областни и национални състезания и
турнири.
Срок по график
Отг. Д. Петров
2.Отбелязахме Европейски ден на спорта.
Срок 25.09.2020г.
Отг. Д. Петров
3.Провеждане на училищен турнир по тенис на маса.
Срок по график
Отг. Д.Петров
Е) Стимулиране творческата активност на учениците и развиване на техните
интереси и възможности
1.Изготвяне училищни изложби.
..

Срок постоянен
Отг. кл. ръководители

2.Участие в регионални и национални конкурси.
Отг. кл. ръководители
Срок постоянен
3.Провеждане на математическо състезание.
Срок по график Отг. кл. ръководители
и В. Рангелов
4.Инициатива „Деца четат на деца".
Срок по график Отг.
кл. Ръководители
5..Провеждане допълнителна работа с ученици чрез : •
Участие в консултации по предмети
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•
•

Участие в проекти
Участие в група по интереси
Срок м.Х - м. VI
Отг. Учителите
ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ
ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
през учебната 2020/2021 година

УВОД
Училището като институция, наред с други държавни институции и
неправителствени организации, заема изключително важно място в процесите:
- гарантиране на равни възможности за достъп до добро образование;
здравеопазване;
- социална реализация без разлика на етнос и религия.
Училищната програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване
на децата и учениците от уязвимите групи е съобразена и съответства на
Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012
-2020г.), Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите
малцинства ( 2015 - 2020г.),
План за действие по изпълнение на националната стратегия за образователната
интеграция на деца и ученици от етническите малцинства ( 2015 - 2020г.), Закон за
предучилищното и училищно образование и Наредбата за приобщаващото
образование.
Образованието у нас и в световен мащаб днес е изправено пред сериозни
предизвикателства: все по-често се сблъскваме с представители на различни
култури, различни от нашите ценности и норми, традиции и гледни точки.
Глобализацията създаде условия хората да пътуват, да живеят на различни места по
света, да са граждани на света, да учат в интернационална среда и да работят в
мултииационални институции. Това налага изграждането на нови умения за
общуване и познания за другите; за възможните гледни точки на различие и
начините за тяхното преодоляване; за толерантност към другите - и понякога към
самите себе си.
Един от основните проблеми пред приобщаването на етническите
малцинства се оказва ограниченият достъп до качествени грижи и образование за
най-малките. Безработицата, бедността, ниските заплати, езиковите проблеми,
сложни семейни ситуации (например самотни родители, непълнолетни родители,
многодетни родители, родители на деца и ученици с увреждания и пр.) създават
бариери пред възможността да се намери адекватна грижа за деца и учениците, така
че родителите да се завърнат на работа или да предприемат обучение. Това дава
възможност за ранна социализация и приобщаване към местната културна среда;
създава възможности за деца и учениците, особено тези от семейства с ниски
доходи, да растат в защитена, безопасна среда и да се развиват наравно със своите
връстници; на родителите пък се осигурява възможност за обучение или намиране
на подходяща работа и по-лесна интеграция в обществото.

VII.

Аналитична част

В IV ОУ „Христо Ботев" се обучават деца и ученици от ромски произход. З
тях образованието не е приоритет. Семейната среда не подтиква къ
любознателност и самоусъвършенстванс. Децата и учениците не се стараят да с
подготвят за следващия ден и в съзнанието им остава само това, което се работи
клас и бързо се забравя. Поради различни, главно икономически причини, мног
деца и ученици отсъстват от училище.
Училището осигурява ефективна, качествена и достъпна подкрепа за деца
ученици. Гарантира пълноценна личностна реализация в училищния живот н
всички ученици чрез осъществяването на:
> Разнообразни дейности, насочени към удовлетворяване на желанията
потребностите на учениците.
> Висококвалифицирани и мотивирани учители, работещи като екип о
отговорни и развиващи се личности, проявяващи толерантност, загриженос
и зачитане на човешкото достойнство.
>■ Достъп до съвременни информационни технологии и използване на ИКТ
учебния процес.
> Работа с талантливи деца.
'г- Работа с деца в неравностойно социално положение.
> Работа с деца със специални образователни потребности.
> Работа с деца с различна етническа принадлежност.
Уязвимите групи могат да бъдат обособени както следва:
13. Деца и ученици, които са от крайно бедни и мизерстващи семейства;
14. Деца и ученици, чиито семейства са икономически емигранти и за тях се
грижат роднини и настойници;
15. Деца и ученици, които заедно със своите родители пребивават много дълго
време в чужбина и отсъстват от училище;
16. Деца и ученици със СОП;
17. Деца и ученици с влошено психическо и физическо здраве;
18. Деца и ученици жертви на насилие и психически и физически тормоз в
семейството, в училище или на улицата;
19. Деца и ученици, на които член от семейството е настанен или е бил в
специализирана институция;
20. Деца и ученици на разведени родители;
21. Сираци и полусираци;
22. Деца и ученици, отглеждани от приемни родители;
23. Деца и ученици регистрирани с противообществени прояви;
24. Деца бежанци и деца емигранти.
VIII.

Цели на програмата

Училищната програма за предоставяне на равни
възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи има
следните цели:
> Да се осигури обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие на
децата и учениците в училище.
> Да определи мерките за преодоляване на проблемите с прояви на
нетолерантно отношение и дискриминация.
^ Да насърчи решаването на проблема с дефицита на знания и свързаните с
тях компетентности, бедния речников запас и недоброто владеене на
книжовния български език у учениците от целевата група.
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> Да популяризира мерки за решаване на проблемите с липса на мотивация
за самоусъвършенстване и склонността към изолация.
> Да определи дейностите, чрез които да бъдат привлечени родителите като
важно звено в образователния процес.
> Да определи подходящи дейности за привличане на незаинтересованите
родители и решаване на проблемите при затруднената комуникация учители
-родители - ученици.
> Да осигури равен достъп до образованието на деца и ученици в риск и от
уязвими групи.
^ Да работи с деца и ученици за предотвратяване на отпадане от училище.
> Да повиши ролята на училището за изграждане на приобщаваща
образователна среда и за осъществяване на качествено образование,
съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик.
)► Да повиши капацитета на училището за обучаване на деца и ученици от
непълни семейства, от семейства с неравностойно икономическо
положение, от семейства, работещи в чужбина с цел подобряване на
семейния статус.
> Да работи с деца и ученици в риск и от уязвими групи.
Приоритетите и дейностите, които си поставя настоящата програма за
предоставяне на равни възможности на децата и учениците от етническите
малцинства са важен механизъм за постигане на равноправно интегриране на
представителите на различните етнически общности в българското общество.
Образователната интеграция е процес, в който участват както децата от
малцинствените етноси, така и тези от българския.
IX.

Направления на програмата
работа с родители на деца и учениците в риск и от уязвими групи;
работа със съответните институции и постигане на широка обществена
подкрепа;
работа с деца и учениците в риск и от уязвими групи.

X. Задачи на програмата
9.
Изграждане на нов функционален модел на работа за подкрепа на
включващото обучение на деца и ученици от непълни семейства, от семейства с
неравностойно икономическо положение, от семейства, работещи в чужбина с
цел подобряване на семейния статус;
10.
Създаване на благоприятна среда в училището за адаптивно обучение
на деца и ученици от уязвими групи.
11.
Равен достъп до качествено образование, пряко свързан със създаване
на условия за устойчиво развитие - създаване на условия и среда на училищно
равнище и изграждане на система от услуги и подходяща инфраструктура с цел
да се подпомогне и улесни упражняването на правото на образование за всеки.
12.
Включване в клубове и занимания по интереси, в общоучилищни и
извънкласни дейности.
13.
Възлагане на самостоятелни задачи, поощряване и похвала пред
всички за добре свършената работа.
14.
Възпитаване на ученика за работа в екип, другарство и взаимопомощ.
15.
Индивидуална работа със семействата на деца и ученици от уязвими

групи, с цел подкрепа от родителите и навременно уведомяване за възникнали
проблеми и постигнати успехи.
16. Работа с отделните институции, с цел съдействие, подпомагане и
подкрепа на деца и ученици от уязвими групи.
Подкрепа на личностното развитие

XI.

Подкрепата на личностното развитие е въз основа на анализ и необходимостта от
обща и допълнителна подкрепа и е във връзка с разработените областни стратегии
за подкрепа на личностното развитие.
Обща подкрепа
Общата подкрепа е насочена към развитието на потенциала на всяко дете и
ученик. Тя включва екипна работа между различни специалисти с цел осигуряване
и насочване към занимания по интереси, които могат да се организират в
училището или от други институции.
В училището е сформиран екип от специалисти, който осъществява дейностите
за реализиране на обща и допълнителна подкрепа.
Част от общата подкрепа е и кариерното ориентиране, провеждано от консултант
от кариерния център.
Моралните и материалните награди също са част от общата подкрепа.
Допълнителна подкрепа
Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка на
индивидуалните способности на определен ученик. Оценката на способностите се
извършва от специално назначен екип от специалисти, съобразно необходимостта
на детето и след това се потвърждава от Регионалния център за подкрепа на
личностното развитие.
Тя се реализира чрез план за действие за всяко конкретно дете. Родителите
задължително се включват в плана за действие като активни участници в
дейностите. Ако Регионалния център за подкрепа на личностното развитие
препоръчат допълнителна подкрепа, но родителите откажат училището уведомява
отдел „Закрила на детето" за съдействие и помощ на родителите за осъзнаване
нуждите на детето.
При необходимост се изработва индивидуална учебна програма по съответните
учебни предмети с цел по-лесното възприемане на ученика.
XII.

Очаквани резултати

сведен до минимум процент на деца и ученици застрашени от
отпадане от училище;
- ранно идентифициране на деца и ученици от застрашени групи за
успешното им включване в образователната система;
- повишена роля на училището за изграждане на приобщаваща
образователна среда;
- повишен капацитет на училището за обучаване на деца и ученици от
непълни семейства, от семейства с неравностойно икономическо положение
и от семейства, работещи в чужбина;
- привлечени родители на деца и ученици в рискови групи в различни
училищни дейности;
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реинтеграция на деца и ученици отпаднали от
училище или повтарящи съответен клас по една или друга причина.

I. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА
За да се осъществи превенция на възникващи дефицити и проблеми през учебната
2020/2021 година, както и за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа на
децата и учениците в IV ОУ „Христо Ботев", град Лом се предвижда да се
предприемат следните стъпки:
1. Извършване на анализ на потребностите на всяко дете и ученик в IV
ОУ „Христо Ботев" (изработване на бланка съобразно изискванията на
наредбата на приобщаващото образование.)
Срок: 30.09.2020 г. Отг.: Училищен психолог и
класни ръководители
2. Определяне на децата и учениците, за които е необходимо да се
извърши оценка на индивидуалните им потребности за предоставяне на
допълнителна подкрепа за личностно развитие.
Срок:16.10.2020г. Отг.:
Класни ръководители
3. Сформиране на екипи за подкрепа на личностното развитие за всяко
едно дете с установени потребности от допълнителна подкрепа и изготвяне
на план за действие за всяко едно дете по отделно.
Срок: 17.11.2020г. Отг.: Председател на екипите за подкрепа на
личностното развитие
4. Синхронизиране на мерките за преодоляване на проблема с
грамотността на учениците чрез включването им в групи за допълнително
обучение за подобряване на грамотността и покриване на ДОИ.
Срок: Учебна 2020-2021г.
Отг.: Учителите по БЕЛ
5. Методики за повишаване на образователните резултати на учениците,
чрез открити уроци.
Срок: Учебна 2020-2021г.
Отг.: Учителите
6.

Насърчаване работата по образователни проекти, които да благоприятстват
активното участие на учениците от целевата група.
Срок: Учебна 2020-2021г. Отг.: Ръководство на
училището, преподаватели
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ПЛАН ЗА
РАБОТА НА УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА
УЧЕНИЦИТЕ За учебната
2020/2021 година
Настоящият план е е неразделна част от годишния план на училището, и с
приет на заседание на Педагогическия съвет.
ЬСЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
1. Училищната комисия е изградена на основание чл.2, ал. 1 и т.ба от Закона за
борба срещу ППМН.
2. УК е избрана на редовно заседание на педагогическият съвет в състав:
Председател: Дафин Данаилов
Членове: Цветана Лозанова
Рени Емилова
3. Училищната комисия е помощен орган на училищното ръководство за
организиране и ръководене на специална възпитателна работа с учениците в
училището и извън него.
4. Работата на УКБППМН се наблюдава и ръководи от директора на
училището.
И. ЦЕЛ
1. Да се сведат до минимум противообществените прояви на учениците в
училището и извън него.
2. Да се възпитат у учениците съвременни и коректни взаимоотношения
ученик-ученик, учител-ученик, ученик-родител. ученик-общество.
3. Да привлече родители и обществеността за подпомагане на борбата с
ППМН.
III. ЗАДАЧИ
1. Чрез организиране на повече извънкласни дейности в училището активно да
се работи за гражданско възпитание и образование на учениците.
2. Постоянна координация на дейността на УК с държавните и обществени
органи и организации, имащи отношение към към борбата с ППМН.
3. Проучване на конкретните причини и условия за отклонения в поведението
на учениците и набелязване на мерки за индивидуална възпитателна работа.
4. Включване на ученици с противообществсии прояви в извънкласни дейности
в училище, с цел превенция на по-нататъшни прояви.
1У .ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ.
4.1 Дейности с учениците.
4.1.1

Провеждане на индивидуална възпитателна работа с провинилите се
ученици чрез постоянни контакти с техните родители.
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Срок: постоянен Отговорник: Данаилов и Лозанова 4.1.2
Въвеждане на мерки за безопасно присъствие в училище по време на пандемия
и намаляване на риска от заразяване с СОУГО-Г9.
Срок: постоянен Отговорник: Данаилов
и Лозанова
4.1.3 Провеждане на семинар „Как да се държим на обществено място".
Срок: Септември 2020 Отговорник:
класните ръководители
4.1.4 Провеждане на семинар „Как да се държим в градски транспорт и
ученически автобус".
Срок: Октомври 2020
Отговорник: класните ръководители
4.1.5 Провеждане на семинар „Как да се държим на кино, театър, концерт*'.
Срок:Ноември, Декември 2020 Отговорник: класните ръководители 4.2.
Дейности с родители
4.2.1 Среща на комисията с родители на ученици носители на голям брой
отсъствия от минали учебни години.
Срок: Октомври 2020
Отговорник: Данаилов
4.2.2 Постоянен контакт с родители на провинили се ученици
Срок: постоянен
Отговорник: Данаилов и Лозанова
У.ВЗАИМОДЕЙСТИЯ
1. УК да сигнализира на Агенция за закрила на детето и Общинската
комисия в случаите, когато се установят проявено нехайство от страна на
родителите и използване на антипедагогически средства при
възпитанието на децата си.
2. Да сигнализира органите на МВР, когато установи, че ученик/малолетен
или непълнолетен/ употребява или разпространява
' наркотични вещества.
3. Да сигнализира общинските власти при установяване на продажба на
алкохол на лица под 18 годишна възраст
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VI. КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ.
Дейност

Срок
Отговорник
м. септември 2020 г.
Елка Георгиева, Цветана Лозанова
Изготвяне на седмично разписание за първия 17.09.2020
учебен срок
В началото на учебната година се изготвя
седмично разписание за учениците от ПГ, 1 VII клас
17-28.09.2020 Класните ръководители
Оформяне и представяне на директора на
ЗУД за началото на учебната година
Международен ден на езиците
25.09.2020
Мирослава Илиева
28.09.2020
Учителите в прогимназиален етап
Изготвяне на указания за изпитите
-конспекти и критерии за оценяване
Учителите от прогимназиален етап
изготвиха в началото на учебната 2019/2020
година конспекти и критерии за
оценяването на учениците.
28.09.2020
Изработване и представяне на различните
Учителите, класните
графици за учебната 2019/2020 година В
ръководители
началото на учебната година учителите и
класните ръководители изготвиха графици
за контролните работи, графици за
консултации по отделните учебни
предмети, график за родителските срещи,
график по БДП, график по ЗБ
Отбелязване на Европейки ден на спорта.
28.09.2020
Д. Петров
„Деца четат на деца"

28.09.2020
24.04.2020
м. октомври 2020г.
16.10.2020
Преглед на състоянието на учебната и
училищната документация
Международен ден на музиката
02.10.2020
м. ноември 2020г.
м. 11.2020
Популяризиране на добрите практики и
постижения на учениците и учителите чрез
табла, постери и изложби.
07.11.2019
Презентация за Деня на народните
будители.
м. декември 2020г.
14.12.2020
Провеждане на среща на ученици с лоша
дисциплина и противообществени прояви и
техните родители с представители на ДПС и
Отдел „Закрила на детето".
Провеждане на Коледно тържество
21.12.2020
м. януари 2021 г.
25.01.2021
Изготвяне на седмично разписание за II
учебен срок
Международен ден на прегръдката
21.01.2021
Изготвяне на график за класните и

25.01.2021

Класните ръководители в начален
етап
Директорът, класните
ръководители, учителите
Учителите по музика
Валери Яков
Класните ръководители

Дафин Петров и класните
ръководители
учители по БЕЛ и класните
ръководители в начален етап
Елка Георгиева, Цветана Лозано)
Дора Христова, Наталия
Георгиева
учителите

контролните работи през втория учебен
срок
Състезание по правопис изпълнено

30.01.2021

м. февруари 2021г.
м.02.2021
Популяризиране на добрите практики и
постижения на учениците и учителите чрез
табла, постери и изложби. - изпълнено
Отбелязване на Деня на влюбените
14.02.2021
м.01.2021
Отбелязване на международния Ден на
безопасен интернет
Състезание за „Най-добър четец""

20.02.2021

Конкурси за рисунка на тема ..Апостолът
на свободата Васил Левски"" - 5-7 клас
- за есе, посветено на Васил Левски
- 5-7клас.
Отбелязване на Деня на розовата
-фланелка

19.02.2021

25.02.2021

м. март 2021 г.
01.03.2021
Отбелязване на 1 март - Баба Марта -.,Баба
Марта бързала, мартенички вързала"'
м.03.2021
Състезание по спелуване по
Английски език - 8реШп§ Вее.
01.03.2021
Тържествено отбелязване на 3-ти март
-Национален празник на Република
България - художествен рецитал
08.03.2021
Отбелязване на Международния ден на
жената - поздравителна програма
м.03.2021
Популяризиране на добрите практики и
постижения на учениците и учителите чрез
табла, постери и изложби.
Седмица на отворените врати
18-22.03.2021
Провеждане на ..Пролетен бал"
22.03.2021
22.03.2021
Изготвяне на заявка за ЗУД за началото на
новата учебна година
27.03.2021
Анализ на състоянието на училищната
документация
м. април 2021 г.
Отбелязване на Ден на космонавтиката
10.04.2021
19.04.2021
Организиране на Ден на ученическото
самоуправление
Отбелязване на Ден на Земята
22.04.2021
„Деца четат на деца""
25.04.2021
Математически състезания

30.04.2021

Учител по БЕЛ и класните
ръководители в начален етап
Валери Яков
учители по БЕЛ
Елка I 'еоргиева, Дора Христова
Класните ръководители в начален
етап
Валери Яков, учители по БЕЛ. Н.
Иванов
Директор
Лина Иванова
Мирослава Илиева
Учител по БЕЛ и Валери Яков
Наталия Георгиева и Дора
Христова
Николай Иванов, Валери Яков
Директор, класни ръководители
Лина Иванова
Директорът
Директорът
Елка Георгиева
Директорът и класните
ръководители
Елка Ангелова, Дора Христова
Класните ръководители в начален
етап
Владимир Рангелов и класните
ръководители в начален етап

м. май 2021 г.
Провеждане на училищен турнир по тенис на
09.05.2021
маса
Провеждане на училищен турнир по шах
15.05.2021
14.05.2021
Подаване на заявления за ЗИП от учениците в
начален етап за новата учебна година17.05.2021
Програма по случай патронния празник на
училището и 156-та годишнина от
създаването му
17.05.2021
Провеждане на традиционните спортни
състезания по случай патронния празник на
училището22.05.2021
Подаване на заявления за ЗИП от учениците в
прогимназиален етап за новата учебна година
22.05.2021
Ден на българската просвета и култура и на
славянската писменост
31.05.2021
Приемане на заявления и записване на
ученици в първи клас и на деца в ПГ
м. юни 2021 г.
01.06.2021
Провеждане на традиционен футболен турнир
за Купата на IV ОУ „Христо Ботев" -Лом
01.06.2021
Връчване на наградите ..Феникс" и ..Ученик
на годината" за учениците в начален етап
20.06.2021
Определяне на часовете по учебни предмети
за ЗУЧ и ИУЧ на основание подадени от
учениците заявления
03.07.2021
Тържествено изпращане на седмокласниците .
Присъждане на наградите ..Феникс" и
„Ученик на годината" за прогимназиален
етап.
28.06.2021
Изготвяне на учебен план и на проект на
Списък-образец № 1 за учебната
2020/2021 година
м. септември 2021 г.
09.09.2021
Докладване на ПС на резултатите на
учениците в самостоятелна форма на
обучение
10.09.2021
Изготвяне на седмично разписание на
часовете и графици
Дейности по организацията на новата учебна
04.09.2021
година
11.09.2021
Организация за откриване на новата учебна
година
13.09.2021
Изготвяне на годишните тематични
разпределения и учебните програми
Изготвяне на планове за работа с класа
13.09.2021
Изготвяне на тематичен план за работата на
13.09.2021
Педагогическия съвет
13.09.2021
Изготвяне на основните документи за
учебната 2020/2021 година
Откриване на новата учебна година
16.09.2021

Дафин Петров
Дафин Петров
Класните ръководители
Учител по БЕЛ, учители по му
Дафин Петров, Цветана Лозаш
Класните ръководители
Лина Иванова и класните
ръководители начален етап
Директорът
Дафин Петров .Валери Яков
Лина Иванова и УН**Феникс"
Директорът
Дафин Петров и УЕРФеникс"

Директорът

Директорът
Директорът
Директорът
Екип: Учител по БЕЛ, Л. Иван
Учителите
Класните ръководители
Директорът
Директорът

Екип

X. ТЕМАТИЧЕН ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

I. м. СЕПТЕМВРИ 2020 г.
Срок: на 11.09.2020 г.
1. Отчет за изпълнението на решения на Педагогическия съвет от предишни заседания.
докладва: директор
2. Приемане на училищните учебни планове за учебната 2020/2021 година.
докладва: директор
3. Приемане на Правилник за дейността на училището за учебната 2020/2021 година.
докладва: директор
4. Приемане на Годишен план за дейността на училището.
докладва: комисия
5. Приемане на мерки за повишаване качеството на образованието за учебната 2020/2021
година.
докладва: директор
6. Приемане на Програма за превенция на ранното напускане на училище през учебната
2020/2021 година.
докладва: директор
7. Приемане на Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на
децата и учениците от уязвими групи през учебната 2020/2021 година.
докладва: директор
8. Приемане на Тематичен план за работата на Педагогическия съвет в IV Основно
училище „Христо Ботев" град Лом през учебната 2020/2021 година.
докладва: директор
9. Приемане на Календар с инициативи за предотвратяване на училищния тормоз между
децата и учениците в IV ОУ „Христо Ботев" град Лом и ограничаване на агресията през
учебната 2020/2021 година.
докладва: директор
10.Приемане на училищната политика за подкрепа на гражданско образование през
учебната 2020/2021 година
11.Приемане на училищната политика за здравното образование през учебната 2020/2021
година
12.Приемане на училищната политика за екологично образование през учебната 2020/2021
година
13.Приемане на училищната политика за подкрепа на интеркултурното образование през
учебната 2020/2021 година
II. М. ОКТОМВРИ 2020 г.

3.Отчет за дейността на постоянните комисии и методичните обединения в училището
през учебната 2020/2021 г.
Отг.: председателите на комисии
4.Отчет за изпълнението на контролната дейност на директора през учебната 2020/2021 г.
Отг.: директор
5. Отчет за изпълнението на Стратегията за развитие на училището през учебната 2020/2021
година.
Отг.: директор
б.Приемане на формите на обучение на учениците през учебната 2020/2021 година
Отг.: директор
План за контролната дейност на директора за
учебната 2020/2021г.
I. Цел на контролната дейност: Да осигури максимална степен на съответствие между
ДОС и изискванията /стандартите, нормативите, нормите, показателите/, отразени в
плановите документи за управление на ОВП и реално постигнатите резултати.
II. Приоритети:
1. Водене на училищната документация.
2. Задържане на учениците в училище и работа с родителите.
3. Резултати от образователно-възпитателната дейност.
4. Прилагане на новите държавни образователни стандарти в
системата на предучилищното и училищното образование.
III. Задачи:
Задача 1. Осъществяване на превантивен контрол, прогнозиране на
възможните
отклонения от ДОС и намаляване на вероятността от възникването на такива.
Задача 2. Определяне на причините за отклоняване от ДОС.
Задача 3. Осъществяване на мониторинг на информацията от ръководството на
училището за реалното състояние на ОВП и своевременното и трансформиране в
управленски решения.
Задача 4. Провеждане на оперативен контрол за степента на постигане на ДОС от
управление на училището и ОВП.
IV. Обект на контролната дейност:
1. Своевременно и точно изпълнение на Закона за предучилищното и училищното
образование. Държавните образователни стандарти. Стратегията за развитие на
училището и вътрешно-училищните правила и нормативи, фиксирани в Правилника за
дейността на училището, приетите и действащи училищни планове и програми.
2. Съдържанието, организацията и качеството на образователно-възпитателния процес и на
резултатите от него.
3. Съдържанието, организацията и качеството на извънкласните дейности.
4. Прибирането и задържането на учениците в училище. Индивидуалната работа с
изявените, учениците в риск от отпадане и - с ученици с отклонения в поведението.
5. Организацията на работа и състоянието на училищната документация.
6. Дейността и ефективността на МО и училищните комисии.
7. Пълняемост на паралелките и посещаемост в учебните часове.
V. МЕТОДИ НА КОНТРОЛ
Методи и а контрол
1.Методи за изучаване на резултатите от
обучението.
- тестове, контролни и класни работи;

Начини на документално оформяне
- констативни протоколи, тестове.
контролни работи и др.; сравнителни
таблици и диаграми;

2.Наблюдение и анализ на
- констативни протоколи:
педагогически дейности.
- анализи
- уроци, упражнения, занятия, часове
на класния
ръководител.
извънкласни
и извънучилищни дейности,
родителски
срещи.
- констативни протоколи;
3.Проверка на документацията.
- водене на документацията на класа /дневници и - анализи
др./; попълването на задължителните книги
/главна, на подлежащите на
задължително обучение/, дневници на
паралелките
и др. методи.
- анкети;
4.Социологически
- анкетиране /с ученици, учители и родители/:
- констативни протоколи;
- беседа /е ученици, учители и родители/.
- въпросници;
5.Сгатист ически и математически методи.
- диаграми
Чрез
тях
се
обработват
и
- графики
анализират количествени данни за изпълнение
- таблици
на различни показатели от образователната
- протоколи
дейност.
У1.ВИДОВЕ КОНТРОЛ
/.

Педагогически контрол. Видове проверки.

Тематични проверки:
1. Планиране, организация и резултати от образователно-възпитателния процес по история и
цивилизации и география и икономика в прогимназиален етап.
2. Спазване на новите учебни програми в трети и седми клас.
Текущи проверки:
1. Диагностика на входното, изходното и междинното равнище в I. II. III. IV и V. VI. VII клас.
2. Организация на образователно-възпитателния процес по български език
и литература в I. IV и VII клас.
3. Организация и практическо осъществяване на образователно-възпитателния процес по
математика I. IV и VII клас.
4. Провеждане на часовете на класния ръководител за консултиране на родители и работа със
ЗУД.
5. Провеждане на часа на класа.
6. Проверка
на' дейността на учителите, които
водят учебни
часове
като неправоспособни учители по даден учебен предмет.
7. Проверка на дейността на новоназначените учители.
8. Посещаемост на учениците и отразяване на отсъстващите ученици в училищната
документация.
2.

Административен контрол. Видове проверки.

Тематични проверки:
1. Спазване на СФУК на училището и на Закона за счетоводството. 2. Изпълнение на
дейностите във връзка с намаляване на дела на учениците, отпаднали от училище и
намаляване на броя на отсъствията на учениците от училище.
Текущи проверки:
1. Реализиране на дейностите по Национална програма ..Без свободен час".
2. Периодичен контрол на документите за дейността на училището.
3. Периодичен контрол на документите за децата и учениците.

VII. КАЛЕНДАР на контролната дейност на директора за учебната 2020/2021 година
№

1.

2.

4.

ТЕКУЩИ ПРОВЕРКИ
Диагностика
на
констативен
входното. изходното и междинното
протокол. проверка на
равнище в I, II. III. IV и V. VI. VII
тестовете за входно ниво.
клас.
за изходно ниво
и
на
класните работи.
анализ
на
резултатите, изготвен от
учителите
Организация
на
наблюдение
на
образователно-възпитателния процес урок. писмени
по български език и литература в I.
работи
на
IV и VII клас.
учениците, проверка на
тематичното
разпределение, дневник
на
паралелката.
Организация
и
наблюдение констативен
на
протокол
практическо осъществяване на
урок. писмени
образователно-възпитателния
работи
на
процес
по математика I. IV учениците, проверка на
и VII клас.
дневника на паралелката.
проверка на спазване на
графика и тематичното
разпределение.
констативен
Провеждане на часовете на класния
посещения протокол
в
ръководител за консултиране
на родители и работа със ЗУД.

5.

Провеждане на часа на класа.

6.

Проверка
на
дейността
на учителите,
които
водят
учебни часове
като
неправоспособни учители по даден
учебен предмет.
Проверка
на
дейността
на новоназначените учители.

7.

8.

ФОРМИ НА
ПРОВЕРКА

ДЕЙНОСТ

Посещаемост
на
учениците
и отразяване
на
отсъстващите ученици
в
училищната документация.

часовете. наблюдение,
проверка на
документацията.
констативен
посещения протокол
в
часовете. проверка на
годишния план
на
класа.
констативен
протокол.
дневник
наблюдение
на на
паралелката
урок. тематично
разпределение, дневник
на
паралелката, констативен
протокол
наблюдение на урок.
тематично
разпределение, дневник
на паралелката.
констативен протокол
посещения в часовете.
проверка на дневника на
паралелката.
констативен протоко:
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ГРАФИК

м.октомври 2020 г.. м.
февруари 2021 г.. м.
май 2021 г.. м. юни
2021 г.

м. октомври 2020 г.. м.
ноември 2020 г.. м. м.
февруари 2021 г.. м.
март 2021 г.. м. април
2021 г.

м. ноември 2020 г., м.
декември 2020 г.. м.
февруари 2021 г.. м.
март 2021 г.

м. ноември 2020 г.. м.
януари 2021 г.; м. март
2021 г.
м. декември 2020 г.. м.
февруари 2021 г.

м. октомври 2020 г.. м.
ноември 2020 г.. м.
януари 2021г.. м. март
2021 г.
м. октомври 2020 г.. м.
ноември 2020г.. м.
декември 2020 г.. м.
февруари 2021 г.
два пъти седмично

при заместване по
мярката

посещения на занимание
на групата, констативен
протокол.анкета с
ученици .родители
констативен протокол.
проверка на училищната
документация

съгласно утвърдените
графици за дейността
на групите

Реализиране
на
по Национална
..Без
свободен
час".

10.

Реализиране
на дейностите
по Национална програма ..С грижа
за всеки ученик". Модул 2.

11.

Периодичен
на документите
на училището.

12.

Периодичен
контрол
на документите за децата и
учениците.

13.

Реализиране
на дейностите
констативен протокол.
по Проект „Подкрепа за успех" по
наблюдение на
ОП „Наука и образование за
занимание на група
интелигентен растеж" 2014 -2020
Реализиране
на дейностите
посещение на занимание.
по Национална програма ..Развитие констативен протокол,
на системата
на
анкета с родители
предучилищното образование".
ТЕМАТИЧНИ ПРОВЕРКИ

14.

1.

дейностите
програма

посещения, констативен
протокол

9.

контрол
за
дейността

Планиране.
организация
и резултати
от
образователно-възпитателния
процес но история и цивилизации
и
география
и икономика в
прогимназиален етап.

9

Спазване
на
новите
учебни програми в трети и седми
клас.

->

Спазване на СФУК на училището и
на Закона за счетоводството.

4.

Изпълнение на дейностите
във връзка с намаляване на дела
на учениците, отпаднали от училище
и намаляване на броя на
отсъствията на учениците от
училище

констативен протокол.
проверка на училищната
документация

наблюдение на урок.
преглед на писмените
работи на учениците,
дневници на
паралелките, тематично
разпределение.
констативен протокол
наблюдения на уроци.
преглед на ЗУД.
констативен протокол.
преглед на училищната
документация
проверка на
счетоводната
документация.
наблюдения,
анкети.
въпросници.
проверка на документи.
проверка върху
изпълнение на планове.
програми.върху
спазване на
длъжностната
характеристика, анкети.
анализи, таблици.
протоколи и др.
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млюември 2020 г..
м.февруари 2021 г..
м.юни 2021 г.. м.
септември 2021 г.
м. декември 2020 г.. м.
февруари 2021 г.. м. мак
2021 г.. м.юни 2021 г..
м. септември 2021 г.
съгласно утвърдените
графици за дейността
на групите
съгласно утвърдения
график за дейността
на групата

м. февруари 2021 г.. м.
март 2021 г.. м. април
2020 г.

м. ноември 2020 г. - м.
юни 2021 г.

м. януари 2021г. - м.
февруари 2021 г.

м. октомври 2020 г.
-м. юни 2021 г.

План за квалификационната дейност за
учебната 2020/2021г.
I. ЦЕЛИ
Основна цел: Развитие на персонала, чрез постоянно подобряване на педагогическите
умения на учителите.
1. Усъвършенстване и обогатяване на компетентностите на педагогическите
специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и
за кариерно развитие.
2. Формиране на устойчиви навици за постоянна рефлексия между педагогическия
процес и резултатите му.
3. Мотивиране на педагогическите кадри за кариерно и професионално развитие.

II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1. Създаване на условия за индивидуално професионално развитие на учителите в
съответствие с потенциала им и техните интереси.
2. Съживяване на професионалното творчество, духа на конкуренцията
и педагогическите умения.
3. Удовлетворяване на потребността на учителите да търсят и развиват съвременен
педагогически опит, педагогически иновации и научни постижения

III. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ
Въвеждаща квалификация
Тема

Форма
/семинар,
обучение,
тренинг,

Време на
провеждане

Продължаваща квалификация
Целева
група
/брой/

Тема

„Актуални
промени в
ДОС"

Време на
провеждане

Целева
група
/брой/

Брой
акаде
мични
часове

ДР-/

ДР-/

..Прилагане на
новите учебни
програми в IV
клас"

Форма
/семинар,
обучение,
тренинг,

семинар

октомври
2020

4

„Умения за
работа с
електронни
таблици"

обучение

декември
2020

11

4

семинар

при
необходи
мост

11

„Иноватив Ни обучение
практики в
образовани
ето"

февруари
2021

11

16

„Участие в
обучение
за придобива
не на
по-висока
ПКС"

обучение

при
наличие на
подходяща
възможност

4

16

„Изготвяне
на
портфолио
на учителя"

тренинг

април 2021

И

4

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНАТА
КВАЛИФИКАЦИЯ И ЗА ОТЧИТАНЕ
НА УЧАСТИЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В
ПРЕДЛАГАНИТЕ ФОРМИ
ЗА
ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
1.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.
Този документ определя правилата за организиране и провеждане на вътрешно институционалната
квалификация на персонала в IV ОУ „Христо Ботев" град Лом за учебната 2020/2021 г.
1.2.
Тези правила определят начина и реда за отчитане на участието на педагогическите специалисти в
предлаганите форми за повишаване на квалификацията през учебната 2020/2021 година.
1.3.
Педагогическият и непедагогическият персонал на училището има право да повишава
образованието и професионалната си квалификация и да получава информация за възможностите за
повишаване на образованието и професионалната си квалификация.
1.4.
Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудово правни, финансови и
др.) се договарят от една страна между Педагогическите кадри и Директора на училището и от друга
между Директора на училището и обучаващата институция по реда на чл. 234 от Кодекса на труда и в
съответствие със ЗПУО.
2.
УЧАСТНИЦИ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ.
2.1.
Педагогически персонал.
2.2.
Непедагогически персонал.
3.
ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ.
3.1.
Адекватност на обучението.
3.2.
Актуалност на обучението.
3.3.
Обвързаност на обучението с професионалното и кариерно развитие.
3.4.
Осигуряване на равен достъп до обучение на персоната в зависимост от заеманата длъжност.
3.5.
Индивидуализация, предполагаща учебни форми и курсове, съобразени с личните възможности и
интереси на преподавателите и служителите.
3.6.
Ефективност на обучението - резултатите от обучението да допринасят за
повишаване на качеството на дейността на служителите.
4.
ЕТАПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ.
4.1
Анализ на кадровия потенциал.
4.2
Проучване на потребности от обучение и квалификация.
4.3
Определяне на приоритетите за обучение и квалификация.
4.4
Планиране на обучението.
4.5
Финансово осигуряване на обучението.
4.6
Организиране и провеждане на обучението.
4.7
Анализ и оценка на ефективността на обучението.
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5. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В
КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ.
5.1. Квалификационната дейност се ръководи от Съвет по квалификационната дейност /СКД/.
който е в състав: председателите на методическите обединения на начален и прогимназиален
етап и един представител на непедагогическия персонал. Съветът се избира от
Педагогическият съвет за срок от три години. Решенията на СКД се съгласуват с Директора
на училището.
5.2. Квалификационната дейност на педагогическия персонал на Училищно равнище се
осъществява по План за квалификационната дейност на училището, който се изготвя в
началото на всяка учебна година от СКД и се приема на заседание на ПС.
5.3. В началото на учебната година СКД проучва мнението на преподавателите за избор на
теми и форми за квалификация, както и предложенията на обучителни организации;
5.4.Гювишаването на квалификацията на педагогическия персонал има за цел:
да осигури съответствие между социалната практика, образователната система и
равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри;
да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическите
кадри и за тяхното професионално развитие.
5.5. Квалификационната дейност на регионално и национално равнище се реализира със
съдействието на РУО Монтана, университети, колежи, квалификационни институции,
центрове за продължаващо обучение, неправителствени организации, участие в проекти и
програми за квалификационни дейности.
5.6. Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически кадри,
които работят в училището.
5.7. Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на
квалификацията:
по собствено желание
по препоръка на работодателя
по препоръка на експерти от РУО гр. Монтана и МОН.
5.8. За участие в процедурите за придобиване на професионално-квалификационни степени
директорът на училището осигурява ползването на поисканата от учителя част от редовния
платен годишен отпуск за предишната година.
5.9. Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията се включват педагогически
кадри, които:
преподават по учебни предмети или направления, за които са въведени нови
държавни образователни изисквания
заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на народната просвета
преминават на нова педагогическа длъжност
заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си стаж по специалността за
повече от три учебни години
при обявяване на повече от един квалификационен курс да се ползва с приоритет този
преподавател, който предходната учебна година не е посещавал такъв и има желание да
участва в такъв квалификационен курс
всеки преподавател участва в поне една квалификационна форма на обучение през
учебната година
преподавателите, преминали даден квалификационен курс, се задължават да
разпространят резултатите от квалификационните обучения.

