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ПЛАН  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ КЪНЧОВ“ ГРАД ВРАЦА 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА 

 

Годишният план за дейността на училището е приет на заседание на ПС с Протокол №12 /09.09.2022г. 

и е утвърден със заповед №РД-12- 1386/09.09.2022г. на директора на училището. 
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I. Приоритетни области съгласно Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и 

ученето в Република България (2021 – 2030) 

1. Ранно детско развитие 

2. Компетентности и таланти 

3. Мотивирани и креативни учители 

4. Сплотени училищни общности и системна работа с родителите 

5. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция 

6. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие 

7. Реализация на професиите в настоящето и бъдещето 

8. Учене през целия живот 

9. Ефикасно управление и участие в мрежи 

 

II. Приоритети на национално ниво за учебната 2022/ 2023 година 

1. Ранно детско развитие. Разширяване на обхвата на децата в задължителното предучилищно образование. Ефективна соци-

ализация, качествено образование и грижи за всяко дете в задължителна предучилищна възраст.  

2. Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. Меж-

дуинституционално сътрудничество и създаване на условия за ефективно включване в образователния процес на всяко де-

те и ученик.  

3. Подкрепа на деца и ученици с изявени дарби, от уязвими групи, на търсещи или получили международна закрила и на деца 

със специални образователни потребности. 
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4. Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите 

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

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

5. Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на педагогическите спе-

циалисти за развиване на дигитални компетентности на участниците в образователния процес, за стимулиране на активно-

то учене и за формиращо оценяване на учениците, с акцент български език и литература, математика и профилирана под-

готовка.  

6. Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професио-

нални компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, компетентностен подход и инова-

тивни методи на работа.  

7. Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професио-

нална подкрепа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди (дуално об у-

чение). 

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

лог. Ефективно включване на семейството като партньор, в частност и при обучението от разстояние в електронна среда. 

 

III.  Други приоритети на институцията 

1. Организиране и реализиране на училищния и държавния план-прием чрез обвързване със състоянието на пазара на труда, възмож-

ностите на училището, подобряване на гражданската информираност и взаимодействието на институциите и организациите, отговор-

ни за професионалното и профилирано образование и обучение. 

2. Осигуряване на здравословна и безопасна среда на обучение в условията на Ковид-19. 

3. Повишаване на качеството на образователния процес като предпоставка за развитие на личността на всеки ученик и постигане на 

трайни резултати.  

4. Организиране  на дейностите по провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания. 
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IV. Дейности за реализиране на националните и институционалните приоритети: 

№ Цели/мерки/дейности по: 
Срок за из-

пълнение 

Индикатори за изпълнение 

Отговорник Забележка 

Мерна 

единица 

(брой, %) 

Текуща 

стойност 
(Базови 

стойности) 

Целева стой-

ност края на 

2022/ 2023  
(Планирани 

стойности) 

1. 
Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. Междуинститу-

ционално сътрудничество и създаване на условия за ефективно включване в образователния процес на всяко дете и ученик . 

1.1 

 

Ефективно реализиране на целодневната органи-

зация на учебния процес за ученици от I до VII 

клас  

 

Учебна 

2022/2023 г. 

Бр. гру-

пи 
7 7 

Директор, въз-

питатели 

 

1.2 

Подаване на отсъствията на учениците в модул 

„Отсъствия“ в НЕИСПУО и предприемане на 

мерки. 

Учебна 

2022/2023 г. 

Бр. уче-

ници 
100% 

При необхо-

димост 

ЗДУД, Педаго-

гически съвет-

ник, класни ръ-

ководители 

 

1.3 

Прилагане на система за кариерно ориентиране 

и консултиране в различните възрастови групи за 

мотивиране за продължаване на образованието 

и ранно кариерно ориентиране на ученици в риск 

от отпадане /преждевременно напускане на учи-

лище/ 

 

Учебна 

2022/2023 г. 

Бр. па-

ралелки 
5 5 

Педагогически 

съветник; класни 

ръководители 

 

1.4 

Идентифициране и оценка на ученици, с които 

ще се осъществяват дейности по обща и допъл-

нителна подкрепа /ученици в риск, с дарби и с 

хронични заболявания/. Сформиране на екипи за 

допълнителна подкрепа. 

Съобразно 

спецификата 

на конкрет-

ния случай, 

не по късно 

от 3 месеца 

от иденти-

Бр. еки-

пи 
Непр.  

При необхо-

димост 

Педагогически 

съветник; класни 

ръководители 
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фицирането 

1.5 

Включване на учениците в извънкласни и извъну-

чилищни форми, дейности по интереси и др. с цел 

развитие на интересите и личностното им раз-

витие. 

Учебна 

2022/2023 г. 

% обх-

ванати 

ученици 
60% 60% 

учители  

1.6 

Планиране, организиране и провеждане на съв-

местни дейности с родителите, Училищно нас-

тоятелство, Обществен съвет с насоченост към  

ранна превенция на отпадането от училище 

Учебна 

2022/2023 г. 

Бр. дей-

ности 

При необ-

ходимост 

При необхо-

димост 

Директор,  

Педагогически 

съветник 

 

1.7 

Включване на учителите в квалификация за по-

вишаване на професионалната компетентност в 

областта на приобщаващото образование 

Учебна 

2022/2023 г. 

Брой 

обуче-

ния 
1 1 

Директор, ЗДУД  

1.8 

Осъществяване на приобщаващо образование за 

учениците със СОП  чрез активно взаимодейст-

вие с РЦПППО – Враца  

Учебна 

2022/2023 г. 

Брой 

ученици  
14 14 

Директор, 

ЗДУД, класни 

ръководители 

 

1.9 

Осъществяване на дейности /тържества, ден на 

отворени врата, срещи с ученици и учители/за 

подкрепа на учениците при прехода между ета-

пите на училищното образование 

Учебна 

2022/2023 г. 

Брой 

дейнос-

ти 
4 4 

Класни ръково-

дители 1., 4., 7. и 

8. клас 

 

 

1.10 

Поддържане на постоянни контакти с УН, 

МКБППМН, Комисия за противодействие на 

училищния тормоз, ДПС и отдел „ЗД” за успеш-

но решаване на възникнали проблеми и наруше-

ния.  

 

Учебна 

2022/2023 г. 
Брой 

При необ-

ходимост 

При необхо-

димост 

Директор, 

Педагогически 

съветник 

 

1.11 

Развитие на ученическото самоуправление чрез 

ученически съвет с подкрепа от училището. Учебна 

2022/2023 г. 
Бр.  1 1 

Директор, 

ЗДУД,  

Педагогически 

съветник 

 

1.12 

Осигуряване на допълнително обучение в лятно 

училище за учениците с идентифицирани образо-

вателни дефицити  

Учебна 

2022/2023 г. 

Бр. уче-

ници  

след диаг-

ностика 

след диаг-

ностика 

Учители начален 

етап 

 

1.13 Провеждане на обучителни дейности с ученици Учебна % 100% 100% Класни ръково-  
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за  начина на предпазване и рисковете от ранна 

бременност, от заболявания, предавани по полов 

път и др .в гимназиален етап. 

2022/2023 г. дители, учили-

щен фелдшер 

2. 
Подкрепа на деца и ученици с изявени дарби, от уязвими групи, на търсещи или получили международна закрила и на деца със специ-

ални образователни потребности. Дейности за превенция на агресията и тормоза. 

2.1 

Провеждане на външноинституционална квали-

фикация на тема: Разпознаване и превенция на 

гнева и агресията. Форми и методи на противо-

действие 

Учебна 

2022/2023 г. 

Брой 

участи-

ци 

42 42 

Директор 

 

 

2.2 
Формиране на училищни екипи за подкрепа за 

личностно развитие съгл. чл.188 от ЗПУО 

м. септември 

2022г. 

Брой 

екипи 
13 13 ЗДУД 

 

2.3 
Изготвяне на индивидуални учебни програми за 

ученици със СОП  

м. октомври 

2022г. 

Брой 

програ-

ми  

При необ-

ходимост 

При необхо-

димост 

ЗДУД, 

Членове на 

ЕПЛР 

 

2.4 

Приобщаващо образование за учениците със 

СОП  чрез поддържане и ефективно функциони-

ране на център, предоставящ адекватна подкре-

па за всеки ученик.   

Учебна 

2022/2023 г. 

Брой 

ученици 
13 13 

ЗДУД, 

Членове на 

ЕПЛР 

 

2.5 

Изготвяне на стандартизирани изпитни мате-

риали и провеждане на входни равнища по учеб-

ните предмети. Анализ на резултатите, иден-

тифициране на учениците с дефицити в знания-

та. 

м. октомври 

2022г. 

Брой 

образов. 

степени, 

бр. ра-

ботни 

срещи 

4 4 
ЗДУД, председа-

тели МО 

 

2.6 

Системно проследяване на резултатите от 

учебната дейност на учениците с цел включва-

нето им в групи за обща и допълнителна подкре-

па при констатиране на необходимост. 

Учебна 

2022/2023 г. 

Бр. па-

ралелки 
21 21 

ЗДУД, педагоги-

чески съветник, 

кл. ръководите-

ли 

 

2.7 

Провеждане на допълнителни консултации с 

ученици от всички степени, показали ниски ре-

зултати в обучението. 

Учебна 

2022/2023 г. 

Бр. уче-

ници 

% 

обхванати 
100% 

ЗДУД, Класни 

ръководители 

 

2.8 
Организиране на работни срещи в МО по БЕЛ и 

математика за обмен на добри практики за пре-

Учебна 

2022/2023 г. 

Бр. раб. 

срещи 

При необ-

ходимост 

При необхо-

димост 

ЗДУД, председа-

тели МО 
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одоляване на дефицити в обучението на учени-

ците. 

2.9 
Провеждане на пробни изпити във формат на 

НВО – IV,VII и X клас и  ДЗИ – XII клас. 

м. април 

2023г. 

Бр. 

пробни 

изпита 

8 8 

ЗДУД, учители 

по учебните 

предмети 

 

2.10 

Включване в състезания и регионални инициати-

ви по математика и БЕЛ за всички етапи на учи-

лищното образование: 

- „Маратон на четенето, „Мисия 7“ 

- Коледно математическо състезание 

- Великденско математическо състезание и др. 

Учебна 

2022/2023 г. 

Бр. ини-

циативи 
Непр. 

Според пла-

новете на 

МО 

ЗДУД, председа-

тели МО 

 

3. 

Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на подкрепа на педагогическите специалисти за осъщест-

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

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

3.1 

Включване на учители и педагогически специа-

листи в разнообразни форми –присъствено или 

онлайн, на вътрешна и външна квалификация, 

насочена към разнообразяване на методите на 

преподаване и  разработване на учебни ресурси. 

Учебна 

2022/2023 г. 

Брой 

участи-

ци 

42 42 

Директор, 

ЗДУД, председа-

тели на МО 

 

3.2 
Включване на проекти и творчески дейности при 

обучението в начален етап  

Учебна 

2022/2023 г. 

Бр. па-

ралелки 
4 4 

ЗДУД, начални 

учители, възпи-

татели  

 

3.3 
Допълване на професионалното портфолио от 

всеки педагогически специалист 

Учебна 

2022/2023 г. 

Бр. учи-

тели 
42 42 учители 

 

4. 

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

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

на учениците, с акцент български език и литература, математика и профилирана подготовка. 

4.1 

Анкетно проучване за техническата обезпече-

ност на ученици и учители за работа в ОРЕС 

м. септемв-

ри, 

 2022г. 
% 100% 100% 

ЗДУД 

Класни ръково-

дители 

 

4.2 

Обезпечаване с лаптопи учениците без устройс-

тва и осигуряване на включването им в ОРЕС по 

НП „Равен достъп до образование в условия на 

Учебна 

2022/2023 г. 
% 100% 100% 

Директор, 

ЗДАСД 
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кризи“ 

4.3 

Обучение на учениците от 1. клас и техните ро-

дители за работа в платформите Тиймс и 

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК.   

м. октомври 

2022г. 

Брой 

ученици 
23 23 

Класен ръково-

дител 1.а клас, 

Учители ИТ 

 

4.4 

Анкетно проучване и мониторинг на обучението 

в ел. среда с цел идентифициране на дефицитите 

и организиране на квалификационна дейност по 

НП „Равен достъп до образование в условия на 

кризи“ 

Учебна 

2022/2023 г. 

% анке-

тирани 
Непр. 100% 

Директор, 

ЗДУД 

 

4.5 

Провеждане на информационна кампания и обу-

чение за използване на съвременни информацион-

ни технологии, електронни учебници и образова-

телни онлайн платформи в учебния процес 

Учебна 

2022/2023 г. 

Брой 

учители 
42 42 

ЗДУД, 

Учители ИТ 

 

4.6 
Обмен на добри педагогически практики, използ-

вани при ОРЕС   

Учебна 

2022/2023 г. 

Брой 

учители 
42 42 

Председатели на 

МО 

 

4.7 

Комуникация с родителите за информиране и 

обсъждане на проблемите, постиженията и ре-

зултатите при обучение в ОРЕС 

Учебна 

2022/2023 г. 
брой 

При необ-

ходимост 

При необхо-

димост 

Класни ръково-

дители 

 

4.8 

Диагностициране на четивната техника и уме-

нието за четене с разбиране по български език и 

литература. 

м. октомври 

2022г. 

Бр. па-

ралелки 

прогим-

наз. етап 

12 12 
ЗДУД, 

Учители БЕЛ 

 

4.9 

Организиране на допълнителни занимания по че-

тене, български език и математика в ГЦОУД в 

начален етап. 

Учебна 

2022/2023 г. 

Бр. гру-

пи 
3 3 

ЗДУД, възпита-

тели 

 

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

петентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, компетентностен подход и иновативни методи на работа . 

5.1 
Разработване на Правила за квалификационна 

дейност  

м. 09.2022г. 
бр.  1 1 Директор, ЗДУД  

 

5.2 

Разработване на План за квалификационната 

дейност на образователната институция, 

сформиране на комисия 

м. 09.2022г. 

бр.  1 1 Директор, ЗДУД 

 

5.3 Мотивиране, подпомагане и участие на учители Учебна Бр. учи- Непр. Според гра- Директор,  
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по различни учебни предмети в обучения за пови-

шаване на квалификацията и в работни срещи 

организирани от РУО или други институции. 

2022/2023 г. тели фика на инс-

титуциите 

ЗДУД, председа-

тели МО 

5.4 
Споделени практики: „Онлайн оценяването. Он-

лайн платформи за дистанционно оценяване“ 

Учебна 

2022/2023 г. 

Бр. учи-

тели 
42 42 ЗДУД, учители 

 

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

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

6.1 

Формиране на методически обединения и про-

веждане на заседания в МО за обмен на добри 

практики.  

м. септември 

2022г. 
% 100% 100% 

Директор, 

ЗДУД, председа-

тели МО 

 

6.2 Провеждане на открити уроци  
Учебна 

2022/2023 г. 
брой 100% 

Според пла-

новете на 

МО 

Председатели 

МО 

 

6.3 
Създаване на уеб базирана банка с учебни мате-

риали, достъпна за всички учители от МО 

Учебна 

2022/2023 г. 
% 100% 100% 

Председатели 

МО 

 

6.4 

Прилагане на системата на наставничеството 

на новоназначени и с малък педагогически стаж 

учители. 

Учебна 

2022/2023 г. 

% 

нужда-

ещи се 

100% 100% Директор, ЗДУД 

 

6.5 

Разширяване на тематичния обхват на срещите 

в рамките на инициативата   Гост-лекторски 

институт „Училището и бизнесът“. 

Учебна 

2022/2023 г. 

Бр. ини-

циативи 
2 2 

Директор, учи-

тели 

 

6.6 

Утвърждаване на контактите с обществени, 

културни и научни институции с цел ефективно 

подпомагане на многообразните форми на соци-

ални взаимодействия с учениците 

Учебна 

2022/2023 г. 

Брой 

участ-

ници 

Всички 

желаещи 

Всички же-

лаещи 

Директор, 

ЗДУД, учители 

 

6.7 

Сътрудничество с ВТУ „Св. св. Кирил и Мето-

дий“-  филиал Враца, за наставничество и хос-

питиране на студенти  

Учебна 

2022/2023 г. 

Брой 

учители 

настав-

ници 

1 1 Директор 

 

7. 
Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и диалог. Ефек-

тивно включване на семейството като партньор, в частност и при обучението от разстояние в електронна среда. 

7.1 
Планиране дейността на УН. Учебна 

2022/2023 г. 

Брой 

заседа-
3 3 

Директор, пред-

седател на УН 
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ния 

7.2 

Участие на родители в училищни, извънкласни и 

извънучилищни мероприятия, включване в дей-

ностите по реализиране на проекти. 

Учебна 

2022/2023 г. 

Брой 

дейнос-

ти 

При необ-

ходимост 

При необхо-

димост 

Класни ръково-

дители 

 

7.3 

Планиране, организиране и провеждане на съв-

местни дейности с родителите, Училищно нас-

тоятелство и Обществен съвет с насоченост 

към  сътрудничество, диалог и взаимопомощ 

Учебна 

2022/2023 г. 

Брой 

заседа-

ния 

3 3 

Директор, чле-

нове на УН и на 

ОС 

 

7.4 

Изграждане на родителски активи по паралелки 
м. септември 

2022 г. 

Брой 

род. ак-

тиви 

21 21 
Класни ръково-

дители 

 

7.5 

Провеждане на родителски срещи и включване в 

дневния ред на разглеждане проблемите на раз-

витието на децата, взаимоотношенията по 

между им, между поколенията и др.  

Учебна 

2022/2023 г. 

Брой 

род. 

срещи 

2 2 
Класни ръково-

дители 

 

8. Реализиране на институционалните приоритети 

 
Планиране и осъществяване на училищния 

план-прием 
      

1. 

Планиране на училищния прием на базата на из-

вършен анализ на демографското състояние и 

училищната мрежа в града 

м. септември 

2022г. - яну-

ари 2023г. 

% реа-

лизиран 

прием 

100% 100% 
Директор, 

ЗДУД, ЗДАСД 
 

2. 
Изготвяне на график за дейностите, комисии и 

утвърждаване на училищния план- прием. 

януари 

2023г. 

Брой 

комисии 
4 4 

Директор, 

ЗДУД, ЗДАСД 
 

3. 
Анкетно проучване сред учениците от VII клас и 

техните родители. 

До м. сеп-

тември 

2022г. 

% уче-

ници в  

VII клас 

100% 100% 

Педагогически 

съветник, класни 

ръководители 

 

4. 
Организиране на тематични родителски срещи в 

IV  и VII клас 

м. април 

2023г. 

Брой 

род. 

срещи 

1 за всяка 

паралелка 

1 за всяка 

паралелка 

ЗДУД, класни 

ръководители 
 

5. Информационни кампании, публични изяви  
Учебна 

2022/2023 г. 

Брой 

кампа-

нии и 

изяви 

неопр. неопр. 

ЗДУД, педагоги-

чески съветник, 

класни ръково-

дители 
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6. 
Съвместни дейности с детските градини в райо-

на: Коледа, Баба Марта, 8-и март и др. 

Учебна 

2022/2023 г. 

Бр. дей-

ности 
3 3 

Ученически съ-

вет 
 

 
Осигуряване на здравословна и безопасна сре-

да на обучение в условията на Ковид-19 
     

 

1. 

Изготвяне и запознаване с Насоки за обучение и 

действия в условията на извънредна епидемична 

обстановка за ученици, учители и непедагогичес-

ки персонал.  

м. септември 

2022г. 

бр. пра-

вилници 
1 1 Директор 

 

2. 
Въвеждане на адекватен пропускателен режим с 

цел ограничаване на контактите с външни лица 

Учебна 

2022/2023 г. 
% 

при епиде-

мична обс-

тановка 

при епиде-

мична обс-

тановка 

Директор, 

ЗДАСД 

 

3.  

Създаване на организация и контрол на входове-

те на училището за дезинфекция и измерване на 

температура 

Учебна 

2022/2023 г. 
бр.  2 2 

Директор, 

ЗДАСД 

 

4. 

Осигуряване на дезинфектанти за входовете на 

училищните корпуси, санитарни помещения и 

класните стаи, осигуряване на  лични предпазни 

средства за персонала 

Учебна 

2022/2023 г. 
%  100% 100% 

Директор, 

ЗДАСД 

 

 
Повишаване качеството на образователния 

процес 
     

 

1.  

Разработване и приемане на задължителната 

училищна и учебна документация 

 

15.09. 

2022г. 

бр. учи-

тели 
42 42 

Директор, 

ЗДУД, учители  

 

2.  
Запознаване на учениците с ПДУ 15.09. 

2022г. 
% 100% 100% 

класни ръково-

дители 

 

3.  

Осигуряване и предоставяне на познавателни 

книжки, учебници и учебни помагала за безвъз-

мездно ползване от І-ви до VІІ-ми клас 

15.09. 

2022г. 
% 100% 100% Директор, ЗДУД 

 

4.  

Актуализиране и разнообразяване на темите, 

разглеждани в часовете на класа с оглед повиша-

ване на социалните умения съгл. Наредбата за 

гражданското, здравното, екологичното и ин-

теркултурното образование 

15.09. 

2022г. 

бр. кла-

сове 
21 21 

Педагогически 

съветник, класни 

ръководители 
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5.  
Актуализиране на Етичен кодекс на училищната 

общност. Функциониране на Етична комисия. 

15.09. 

2022г. 
бр.  1 1 

Директор, чле-

нове етична ко-

мисия 

 

6.  

Разработване на програма за гражданско обра-

зование съгл. Наредбата за гражданското, 

здравното, екологичното и интеркултурното 

образование 

15.09. 

2022г. 
бр.  1 1 Директор, ЗДУД 

 

7.  

Развиване на ученическото самоуправление, съз-

даване и функциониране на ученически актив във 

всеки клас и на ученически съвет съгл. изисквани-

ята на Приложение №6 на Наредбата за граж-

данското, здравното, екологичното и интеркул-

турното образование  

Учебна 

2022/2023 г. 

бр. уче-

нически 

активи  

21 21 

Педагогически 

съветник, класни 

ръководители 

 

8.  

Ритуализация на училищния живот чрез про-

дължаване на традициите за отбелязване на 

различни празници – присъствено или в онлайн 

среда. 

Учебна 

2022/2023 г. 

% 

дейнос-

ти 

100% 100% 
Директор, клас-

ни ръководители 

 

9.  
Контрол на консултациите по предмети и на 

часовете за допълнителна индивидуална работа 

Учебна 

2022/2023 г. 

бр. про-

верки 

според 

плана  
според плана Директор, ЗДУД 

 

10.  
Мотивиране на учениците за участие в олимпиа-

ди, състезания, конкурси и др. 

Учебна 

2022/2023 г. 

бр. уче-

ници 
  ЗДУД, учители 

 

11.  
Стимулиране на изявени ученици с материални и 

морални награди. 

Учебна 

2022/2023 г. 

бр. наг-

радени 
 

според пос-

тиженията 
Директор, ЗДУД 

 

 
Организиране  на дейностите по провеждането 

на държавните зрелостни изпити и национал-

ните външни оценявания 

     

 

1.  

Работни срещи за запознаване със заповеди и 

изисквания за организиране и провеждане  на 

НВО в 4., 7. и 10. клас и ДЗИ.  

М. 03.2023 г.  

бр. сре-

щи 

 

2 

 

2 Директор, ЗДУД  

 

2.  

Определяне на училищни екипи за организиране и  

провеждане на НВО в 4., 7. и 10. клас, ДЗИ – 12. 

клас. 

М. 04.2023 г. 
бр. еки-

пи 
8 8 

Директор, 

ЗДУД, ЗДАСД 

 

3.  Организиране на разяснителна кампания за НВО М. 04. 2023г. бр. кла- 7 7 Директор,  
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и ДЗИ: 

Провеждане на родителски срещи за запознаване 

на учители, ученици и родители с реда, срокове-

те  и условията за провеждане на НВО и ДЗИ 

сове ЗДУД, 

класни ръково-

дители 

4.  

Провеждане на организационен инструктаж на 

учениците в ЧК 

М. 05. 2023г. 

бр. кла-

сове 
7 7 

Директор, 

ЗДУД, 

класни ръково-

дители 

 

5.  

Създаване на информационен кът, публикуване 

на цялата информация за НВО и ДЗИ на сайта 

на училището. 

М. 05. 2023г. 

 непр. непр. Директор, ЗДУД 

 

6.  

Работни срещи по МО за осигуряване на дидак-

тически средства и материали за подготовка на 

учениците за НВО и ДЗИ. 

Учебна 

2022/2023 г. 

бр. ра-

ботни 

срещи 

1 1 
ЗДУД, председа-

тели МО 

 

7.  

Дискусии и обсъждане на форматите за първи 

ДЗИ и втори ДЗИ от ПП по МО. 

Учебна 

2022/2023 г. 

бр. ра-

ботни 

срещи 

1 1 
ЗДУД, председа-

тели МО 

 

8.  

Анализ на резултатите от НВО и ДЗИ. Диаг-

ностика на пропуските и набелязване на корек-

ционни мерки за постигане на ДОС – по МО. 

 

м. 07.2023г. 

бр. ана-

лизи 
8 8 

ЗДУД, председа-

тели МО 

 

9. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование през учебната 2022/2023 година  

9.1 

НП „ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА 

МРЕЖА” модул „Оптимизация на вътрешната 

структура на персонала от институцията от 

системата на предучилищното и училищното 

образование ” 

 

Учебна 

2022/2023 г. 
  бр. заявили 

Екип за изпъл-

нение 

 

9.2 НП „Без свободен час” 
Учебна 

2022/2023 г. 

бр. учи-

тели 
42 42 

Екип за изпъл-

нение 

 

9.3 

НП „Информационни и комуникационни техноло-

гии (ИКТ) в системата на предучилищното и 

училищното образование“ 

Учебна 

2022/2023 г. 
   

Екип за изпъл-

нение 
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10. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

10.1 

Проект „Подкрепа за успех“ 

Дейност 6: „Осъществяване на обща подкрепа 

чрез кариерно ориентиране“ 

Учебна 

2022/2023 г. 

ученици 

прогим-

назиа-

лен етап 

  
Екип за изпъл-

нение 

 

10.2 
Проект „Равен достъп до училищно образование 

в условията на криза“ 

Учебна 

2022/2023 г. 

бр. уст-

ройства 
  

Екип за изпъл-

нение 

 

10.3 
ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА„ЕРАЗЪМ+” „Проект 

за артикулация на думи (CARES)“ 

Учебна 

2022/2023 г. 
   

Екип за изпъл-

нение 

 

11. Изпълнение на дейностите в Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН  

11.1 Участие в Ученически игри  
Брой 

отбори 
  Учители ФВС 

 

11.2 Участие в ученическите олимпиади    

Брой 

олимпи-

ади 

7 7 

ЗДУД,  

Учители по 

предмети 

 

11.3 Участие в състезания по БЕЛ и математика  

Брой 

състеза-

ния 

2 2 

ЗДУД,  

Учители по 

предмети 
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ПЛАН 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ  

НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ КЪНЧОВ“ ГРАД ВРАЦА  

за учебната 2022/2023 година 

 

  Настоящият план се изготвя на основание чл. 44, ал. 5 от Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното раз-

витие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в съответствие със:  

• Стратегията за развитие на образователната институция.  

• Установените потребности за повишаване на квалификацията.  

• Годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с приоритетните области за продължаваща ква-

лификация, определяни ежегодно от МОН.  

• Правилата за организиране и провеждане на вътрешноинституционалната квалификация, съгласувани с педагогическия съвет, 

утвърдени от директора, които са част от настоящия план.  

• Възможностите за участие на образователните институции в международни и национални програми и проекти.  

• Установени или споделени дефицити. 

 

І. Цели, приоритети, очаквани резултати  

1. ОСНОВНА ЦЕЛ:  

 Оптимизиране на условията за устойчиво качество във всички аспекти на образователно-възпитателния процес като част от общото 

модернизиране на училището в съответствие със стратегията за развитието му и приоритетите на съвременната образователна система.  
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2. ПОДЦЕЛИ: 

2.1. Повишаване на научната и методическата подготовка на педагогическите кадри и създаване на мотивация за саморазвитие и самоу-

съвършенстване на учителите; 

2.2. Усъвършенстване на професионалните, общи и специални умения, промяна и развитие на професионалните ценности, качества и 

нагласи; 

2.3. Постигане на позитивни промени в личностното развитие на учениците и висока степен на резултатност в ОВП.  

3. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ: 

3.1. Самоусъвършенстване чрез индивидуални, групови и колективни дейности, утвърдени във вътрешноучилищната система за квали-

фикация; 

3.2. Утвърждаването на методическите обединения като форма за усъвършенстване на учителите и създаване на система за съхраняван е 

на документацията на методическите обединения; 

3.3. Проучване, използване и прилагане на съвременните тенденции в преподаването, контрола, проверката и оценката на знанията на 

учениците. 

3.4. Създаване на условия за стриктно спазване на ДОС и функциониране на училището в съответствие с нормативните изисквания чрез: 

3.4.1. обучение и самообучение за по-добро равнище на владеене и прилагане на ДОС от педагогическия персонал;  

3.4.2. провеждане от директора и заместник-директорите на системен административен и педагогически контрол по спазване на норма-

тивната уредба и прилагане на своевременни мерки за отстраняване на възникнали нарушения;  

3.4.3. актуална, точна и навременна информация за промени в нормативните документи и методическите насоки.  

3.5. Квалификационна дейност за актуализация на научната и методическа компетентност. 

3.6. Педагогически контрол и методически консултации с експерти от РУО – Враца. 

3.7. Обмяна на добри практики. 

3.8. Функционалност и активност на МО. 

3.9. Осъществяване на профилирано обучение с използване на съвременните технологии;  

 

4.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ : 

 
1. Разработена система за квалификационна дейност в училище;  

2. Квалифицирани педагогическите специалисти, отговарящи на изискванията на съвременните условия;  
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3. Високо мотивирани преподаватели за усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите им в контекста на ученето през целия 

живот.  

4. Активно преподаващи учители, чрез ефективно използване на съвременни информационни и мрежови технологии, чрез въвеждане на ино-

вации и обмяна на добри педагогически практики в образователния процес.  

5. Делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми;  

6. Успешно усвоено учебно съдържание по предмети и покрити ДОС от повече ученици;  

7. Мотивирани за учене учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисква-

ния.  

8. Действащи методически обединения като форма за самоусъвършенстване и професионално израстване на кадрите;  

9. Създаден регистър на проведените квалификационни дейности и популяризиране на резултатите от тях. 

 

 

ІІ. Календарен план на институционалните квалификационни дейности  

 

1. Вътрешноинституционална квалификационна дейност 

 

 

 

Тема на квалификационната дейност 

Форма на 

провежда-

не / Брой 

часове 

 

Целева  група 

участници 

 

Ръководител на ква-

лификационната 

форма от педагоги-

ческия екип 

Планиран пе-

риод на про-

веждане  

Отговорник за 

организиране на 

дейността  

Дискусии и обсъждане на нови нормативни 

документи, учебни планове, програми, учеб-

ници и учебни помагала 

Вътрешно- 

училищна 

       2ч. 

учители Директор, ЗДУД м. септември 

2022г. 

Директор 

Основни  насоки за организиране на образо-

вателния процес  през учебната 2022/2023 г . 

в условията на COVID-19 

Вътрешно- 

училищна 

2ч. 

учители Директор м. септември 

2022г. 

Директор 

Профилираната подготовка – предизвика-

телства и перспективи 

Вътрешно- 

училищна 

2ч. 

учители гимна-

зиален етап 

Директор, ЗДУД м. октомври 

2022г. 

ЗДУД 
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Работа на класните ръководители в НЕИС-

ПУО. ЛОД на ученика- създаване, актуали-

зиране и приключване. 

Вътрешно- 

училищна 

2ч. 

учители Цветана Цветкова – 

старши учител по ИТ, 

 Поля Ценова -  

м.X 2022г. ЗДУД 

Оказване на обща подкрепа за личностно 

развитие на учениците и формиране на еки-

пи  

 

Вътрешно- 

училищна 

2ч. 

учители, членове 

на ЕПЛР 

Директор, ЗДУД м.IX - м.X 

2022г. 

координатор 

екипи 

Вътрешна квалификация за обучение на 

учители по методически обединения за 

 изготвяне на програмите по ИУЧ.  Избор на 

учебни помагала, които ще се използват в 

УВР през учебната година.  

Вътрешно- 

училищна 

2ч. 

учители ЗДУД, председатели 

МО и учители 

м. септември 

2022г. 

председатели  

МО 

Изготвяне и провеждане на входни равнища, 

критерии и показатели за оценяване на уче-

ниците  

Вътрешно- 

училищна  

2ч. 

учители ЗДУД, председатели 

МО и учители 

м.IX- м. X 

2022г. 

ЗДУД 

Сравнителен анализ на резултатите от вход-

ни равнища и набелязване на корекционни 

мерки за учебната 2022/2023г.  

 

Вътрешно- 

училищна 

2ч. 

учители ЗДУД, председатели 

МО и учители 

м. октомври 

2022г 

ЗДУД 

Нови моменти и тенденции при  провеждане 

на ДЗИ в 12 клас. Дейности за повишаване 

на резултатите. 

Вътрешно- 

училищна 

2ч. 

учители втори 

гимназиален етап 

ЗДУД, председатели 

МО и учители 

м. октомври 

2022г. 

ЗДУД 

Добри практики при подготовка за НВО в 4., 

7. и 10. клас 

Вътрешно- 

училищна 

2ч. 

учители ЗДУД, председатели 

МО и учители 

м. януари 2023г. председатели  

МО 

Открити уроци, организирани по методичес-

ки обединения – по график за всяко метод. 

обединение и по всички учебни предмети. 

Вътрешно- 

училищна 

2ч. 

учители МО, учители учебна 2022/ 

2023г. 

председатели  

МО 

Утвърждаване на Гост-лекторската институ-

ция като иновация в образованието по мени-

джмънт, популяризиране на инициативата 

„Училището и бизнесът” като форма на пе-

дагогическо взаимодействие 

Вътрешно- 

училищна  

2ч. 

учители Директор, пр. на УН, 

пр. на УС 

учебна 2022/ 

2023г. 

Директор 
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2. Квалификация за придобиване на квалификационни кредити по програми на организации – извънинституционална  квали-

фикационна дейност 

 

 

Тема на квалификационната дейност 

Форма на 

провеждане / 

Брой часове 

 

Целева  група 

участници 

 

Обучител и обучител-

на организация по 

чл.222, ал.1 от ЗПУО 

Планиран пе-

риод на про-

веждане  

Отговор-

ник за ор-

ганизира-

не на дей-

ността 
Профилираната подготовка по БЕЛ в 11. и 12. 
клас 

Присъствена; 

Частично 

присъствена 

16 часа 

педагогически 

специалисти 

преподаващи в 

гимназиален 

етап 

НЦПКПС м. септември 

2022г. 

МОН и 

РУО 

Новите учебни програми в 6. клас по компю-

търно моделиране и информационни техноло-

гии 

Присъствена; 

Частично 

присъствена 

16 часа 

педагогически 

специалисти 

преподаващи 

КМИТ в 6.клас 

 м. септември 

2022г. 

Директор, 

ЗДУД, 

ЗДАСД 

Разпознаване и превенция на гнева и агресия-

та. Форми и методи на противодействие 

Присъствена; 

Частично 

присъствена 

16 часа 

учители РААБЕ м. октомври 

2022г. 

Директор, 

ЗДУД, 

ЗДАСД 

 

 

 

3. Участие във форми за квалификация и методическа подкрепа, организирани от РУО, МОН и общините:  

 

3.1. Участие във форми за квалификация, организирани от РУО.  

    Срок: учебна 2022/ 2023г. съгл. плана на РУО 

    Брой участници: съгласно квотата 

3.2. Участие на педагогически специалисти в квалификационни курсове по проекти и програми на МОН  
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Срок: учебна 2022/ 2023г.  

    Брой участници: съгласно квотата съгл. изискванията на проекта / програмата  

 

 

 

III. Финансиране на квалификационната дейност 

 

 

 Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна година и са в размер на 1,2 % от годишния 

ФРЗ.  

 Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището.  

 Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в рамките на бюджета на училището, дарения по во-

лята на дарителя, средства от проекти и програми за квалификационна дейност.  

 Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава финансовия лимит за квалификация в учи-

лището, финансирането става с лично участие на служителя.  

 При наличие на заявено желание от определен учител за участие в квалификационен курс на собствени разноски, след съгласува-

не с директора на училището, му се предоставя тази възможност.  

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

 

 ІV. Контрол и мониторинг на квалификационната дейност 
 

  Контролът по изпълнение на плана се възлага на заместник директора по учебната дейност в СУ „Васил Кънчов”, гр. Враца. 

Проведената  вътрешноинстуционална квалфикация  се отчита чрез карта, която  се съхранява на хартиен и магнитен носител.  

 Училищната документация за квалификационна дейност се съхранява в кабинета на ЗДАСД за текущата учебна година, след което се 

архивира. Отговорник за документацията е Маргарита Гешева – ЗДАСД.  

  


