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“ Всеки, който не се интересува от 

           бъдещето си, рискува да изостане                
в живота.” 

Б. Франклин 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 
             Стратегията за  развитие  на  училището е  изработена  в  съответствие  с  

изискванията  на чл.263, ал.1, т.1 от ЗПУО и е гласувана на заседание на 

Педагогическия съвет на 09.09.2020 г.  Стратегията за развитие на ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий" с. Камен, община Сливен обхваща периода от 2016 до 2020 година, като се 

актуализира на две години или при необходимост.  Стратегията  за  развитие  на ОУ 

„Св. Св. Кирил и Методий” - с. Камен,  за  периода  2021-2025   година  е  разработена  

въз  основа  на документите,  отразяващи държавната политика в областта на 

образованието: 

1. Закон за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/. 

2. Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и 

училищното образование (ДВ, бр. 79 от 2015 г.) Обн. ДВ. бр.82 от 18 септември 2020 г. 

3. Наредба за институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, 2016 

4. Наредба за информацията и документите за системата за предучилищното и 

училищното образование, 2016 

5. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното 

образование (ДВ, бр. 66 от 2016 г.) Обн. ДВ. бр.75 от 10 септември 2021 г. 

6. Наредба №10 / 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование, 2016 г. 

7. Наредба № 5 / 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка, в сила от 

08.12.2015 г., издадена от министерството на образованието и науката, обн. дв. 

бр.95 от 8 декември 2015 г. 

8. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за 

предучилищното образование (ДВ, бр. 46 от 2016 г.) Обн. ДВ. бр.75 от 10 септември 

2021 г 



9. Наредба № 11 / 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците 

10. Наредба № 15  / 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти 

11. Наредба №  6 /  11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език 

12. Наредба № 4 / 30.11.2015 г. за учебния план в сила от 04.12.2015 г., 

издадена от министерството на образованието и науката, обн. дв. бр.94 от 4 

декември 2015 г.  

13. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния 

план (ДВ, бр. 94 от 2015 г.) В сила от учебната 2021 - 2022 година Обн. ДВ. бр.75 от 10 

септември 2021 г. 

14. Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене 

през целия живот 

15. Национална референтна рамка. 

16. Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства 

17. Национална програма за интеграция на деца със специални образователни 

потребности /Стандарт за приобщаващо образование/ 

18. Стратегия на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж, „ЕВРОПА 2020” 

19. Нацинална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността 2014 – 

2020 

20. Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014-2020 

21. Национален план за изпълнение на дейностите по Национална стратегия за 

развитие на педагогическите кадри 2014-2020 

22. Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 

23. Интегриран план за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на 

детето 2006-2009 

24. Национална програма и план за по-пълно обхващане на учениците в 

задължителна училищна възраст. 

25. Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в училищата 

26. Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта. 

27. Регионални приоритети на средното образование.- чл. 196. ЗПУО 

28. Общински политики в средното образование.- чл.197 от ЗПУО. 



29. Специфика на конкретното училище от стандарта за институциите. 

30. Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в 

Република България (2021 - 2030), публ. 11.03.2021г 

             В унисон с посочените документи в центъра на образователно-възпитателния 

процес се поставя детето с неговите заложби, интереси и потребности. В съответствие с 

принципа за приемственост, стратегията е продължение на предходните стратегии и 

отразява основната цел и приоритетите на училищната образователна политика –

осигуряване на високо качество на образование, непрекъснато надграждане на знания и 

умения у всички ученици и насърчаване развитието на способностите им в процеса на 

обучение и възпитание. Настоящата  стратегия формулира  приоритетните  задачи  за  

развитие  на  училището  в  периода  2020-2024  г.,  планира  действия  за реализация на 

желаните промени, интегрира действията на различните институции, структури и лица, 

които имат влияние върху развитието на училището, за да се превърне то в 

благоприятна среда за образование и възпитание на учениците, ангажира в по-голяма 

степен родителите като активна страна в процеса на обучение и възпитание на 

учениците. Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции на 

училищната среда и представят вижданията ни за европейско развитие на училището, 

изграждащо личности и творци. Нашият екип поема отговорност да провежда 

училищна политика, в която водеща роля имат образованието, възпитанието и 

творческото  развитие  на  децата  и  се  ангажира  с  постигането  на  планираните  

резултати  при  пълна  прозрачност  и  отчетност  на управлението. 

 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА 

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ 

Кратки исторически данни. Материална база. Ученици. 

Кадрови ресурс.  

            ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е създадено през 1979  година. От 1960 година то 

се помещава в настоящата сграда.. За  своята 140 годишна история образователната 

институция има създадени свои традиции, изоювала си е достойно място в живота на 

жителите на населеното място, защото тук заедно със знанията и уменията, децата и 

учениците развиват и обогатяват своя талант.   



           В образователната институция  се обучават 144 ученика от 1 до 7 клас в дневна 

форма на обучение, 2-ма ученика в самостоятелна форма и 14 деца в подготвителна 

група с полидневана организация.. Съгласно промените в  чл.31, ал.1 и ал.3, чл. 39 и 

чл.311, ал.2, от ЗПУО и възможността за училищна автономия при избора на 

наименование /чл.28,ал.2/ – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ не променя 

наименованието си и остава със статут на  неспециализирано общинско училище. За 

развитието на интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо 

развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, 

потребностите, способностите и интересите му  в училището са сформирани  клубове 

по интереси. Училището работи в партньорство с Обществн съвет, Училищно 

настоятелство, Ученически съвет и Синдикална организация към СБУ, както и с 

органите на местната власт и неправетилствени организации.          

           Училището е съставено от две сгради – малка и голяма /осносна/ сграда, всяка от 

които е с отделен вход . Основната сграда е двуетажна. Има компютърен кабинет, 8 

класни стаи, 3 служебни кабинета, помещение за столово хранене и помещение за 

обслужващия персонал.. В малката сграда са разположени: ПГ, класна стая на I-ви клас, 

кабинет на психолога и помещение пригдено за физкултурен салон. Училището и в 

двора на училището има видеонаблюдение. Ежегодно със собствени средства се 

извършват текущи ремонти, закупува се обзавеждане и оборудване. Проблем за 

училището са немодернизираните санитарни помещения /тоалетни/, които се намират в 

задната част на двора на образователната институция 

           Ярък пример за демократичния дух на образователната институция е 

приобщаването на родителите като активни участници в образователния процес и 

разгръщането на възможностите им за граждански контрол чрез участие в обществени 

съвети. През 2020 година се избра нов Обществения съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий". Училищното  настоятелство е регистрирано през 06.04.1999 година по 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Ученическият съвет в ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий е форма за ученическо самоуправление  чрез която учениците 

участват в обсъждането при решаването на въпроси, засягащи училищния живот и 

училищната общност и дават мнения и предложения за училищните дейности, 

включително за избираемите и факултативни часове и училищния учебен план. 

Училищното ръководство съдейства на учениците от училищния парламент да 

получават подкрепа и от органите на местно самоуправление при техни инициативи, 

свързани с живота на общността. Най-често тези инициативи засягат тяхното 



гражданско самосъзнание, екологичната култура и преодоляването на агресията и 

насилието сред младите хора. 

            Автономията на училището да разработва училищни учебни планове, учебни 

програми за разширена и допълнителна подготовка, както и да разпределя учебната 

програма в рамките на съответния етап в зависимост от потребностите на учениците е 

истинско предизвикателство, носещо след себе си и свобода, и отговорност, защото 

резултатите от избора стават известни след години. В този контекст училището поема 

предизвикателството да разработва интердисциплинарни учебни програми, свързани с 

природните и обществени науки, новите технологии и чуждите езици, в резултат на 

които да се подобрят резултатите от ученето по съответните учебни предмети. 

            Училището осъществява и задължително предучилищно образование, 

подчинено на прилагането на програмна система на подготвителна група. Програмната 

система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми за 

педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел. 

            Новите предизвикателства пред традиционните образователни модели и 

традиционните форми на общуване са продиктувани от динамично променящите се 

обществени отношения и стремглавото навлизане на информационните и 

комуникационни технологии в човешкия живот. Единствен начин за справяне с 

предизвикателствата пред ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“  е изграждането на 

автономни и инициативни личности, уважаващи другите, способни да работят 

съвместно, владеещи ключови компетентности, с нагласи за учене през целия живот, 

осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза 

на общността. За тази цел училището прави своя избор да се развива като съвременна 

конкурентноспособна образователна институция, на която целите и резултатите от 

ученето са подчинени на образователните стандарти, обвързани с условията и 

процесите за тяхното постигане.  

       В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ работят 17 педагогически специалисти, от 

които –  директор, 1 заместник директор учебна дейност, 1 психолог, 1 ресурсен учител, 

1 главен учител, 4 старши учители и 8 учители. Непедагогически персонал – 5 души – 1 

главен счетоводител, 1 ЗАС, 2 чистачки и 1 социален работник. По проект Подкрепа за 

успех е назначен 1 Образователен медиатор. По проект Подкрепа за приобщаващо 

образование е назначен 1 ресурсен учител. 

           Усилията на педагогическите специалисти  са  насочени  към  поставяне  

основите  на овладяване на ключовите компетентности от учениците – практическо 



владеене на българския език; математически познания и знания в областта на науката и  

технологиите; умение да се учи;  междуличностни,  междукултурни  и  социални  

познания,  гражданска  култура; предприемачество; изразяване чрез изкуство.. ОУ „Св. 

Св. Кирил и Методий“ предприема политики и мерки за подготовката на учениците за 

участие в социалния живот и пригодността им за реализация на пазара на труда като ги 

ориентира към професионална реализация за продължаване на средното образование в 

профилирани и професионлани гимназии за овладяване на компетентности в 

съответствие с Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене 

през целия живот. Образователната институция осигурява възможности за 

приобщаващото образование като неизменна част от правото на образование, като  

процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете и на 

всеки ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и ученици. В 

контекста на приобщаващото образование ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ дава ясен 

знак за хуманизъм и толерантност, тъй като дава възможности  в него да се интегрират 

ученици със специални образователни потребности /СОП/ от 1 до 7 клас. 

          Важен фактор за гаранция на качествено образование е непрекъснатото 

повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и превръщането й не 

само в право, но и в задължение. В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ квалификацията и 

кариерното развитите на педагогическите специалисти се реализира чрез обучения по 

специализирани международни и национални програми и повишаване на 

компетеностите на конкретния педагогически специалист. В съответствие с 

професионалния профил на изпълняваната длъжност, се търси път за професионалното 

му развитие, адекватно на националната, регионалната, общинската и училищната 

политика. То е насочено и към напредъка на децата и учениците. Очакванията са тези 

политики и мерки за кариерно развитие на педагогическите специалисти да 

благоприятстват атестацията им като оценка на съответствието на дейността им с 

постигнатите резултати. Гаранция за добро управление е и умението за управление на 

делегиран бюджет и осигуряване алтернативни източници на финансиране, което 

училищното ръководство поставя като една от приоритетните си оперативни задачи. 

         . 

SWOT анализ 

Целта на SWOT-анализа е да се определи състоянието на училището като система. 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА - Подкрепяща национална политика 



- Наличие на квалифициран  

ръководен персонал – директор.  

- Автономия по отношение на 

управление на делегиран бюджет 

- Автономия по отношение на 

училищни учени планове и програми 

- Обективнос, публичност и 

достъпност при разработване и 

управление на бюджета.  

ПЕДАГОГИЧЕСКИ И 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СПЕЦИАЛИСТИ 

- Обезпеченост с висококомпетентни  

и  мотивирани учители; 

- Професионално отговорен и 

подготвен училищен психолог 

- Добра система за библиотечно и 

информационно обслужване 

- Единодействие  на  педагогическата  

колегия  при планиране и организиране на 

дейности с учениците; 

- Реализиране на плана за вътрешна 

квалификация на 90% . 

- Формирани  са  методически  

обединения,  в  които  се обменят  добри  

практики,  идеи  и  обсъждат  се 

трудностите, които  срещат  учениците  

при  усвояването  на  учебното 

съдържание;  

- Наличие на квалифициран и 

компетентен непедагогически персонал, 

отдаден на задълженията си в полза на 

развитие на учебното заведение 

УЧЕНИЦИ 

за развитие на образованието 

- Единни европейски стандарти за 

качество на образованието 

- Промяна  на  процеса  на  

обучение,  насърчаващ  развиване  и 

придобиване на ключовите 

компетентности и ориентирането му към 

провокиране   на   самостоятелното   и   

критично   мислене, самостоятелност,  

към  формиране  на  практически  умения  

и  към интелектуално развитие на 

личността; 

- Подкрепа на личностното 

развитие на учениците, превенция на 

обучителните трудности и ранно 

оценяване на риска –ранно 

идентифициране на учениците в риск 

чрез проучване и оценка на 

потребностите и интересите им, 

откриване и предотвратяванена 

причините, които биха довели до 

отпадане от училище;  

- Превенция на агресията и 

противообществените прояви. 

- Създаване на благоприятни 

условия за обучение и развитие в 

системата на училищното образование 

чрез изграждане на модерна 

образователна  среда,  базирана  на  

съвременни  информационни  и 

комуникационни технологии и STEM 

образование; 

- Осигуряване  на  достъп  до  

модерни  училищни  библиотеки –



- Условия  за  позитивни  мотиви  за  

учене  у  учениците: индивидуален подход, 

дейности за изява на способностите и 

възможно; 

- Добро  равнище  на  получените  

знания  и  изградени умения, съобразени с 

държавните образователни изисквания; 

- Няма отпаднали ученици поради 

слаб успех 

- Увеличава се броят на учениците 

завършили основно образование и 

продължаващи обучението си в следващ 

етап  

- Желание от страна на учениците за 

участие в училищни дейности; 

- Добри изяви на учениците в 

областта на изобразителното изкуство,  

музиката; 

УПРАВЛЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И 

ВЪЗПИТАНИЕ 

- Приложение на  иновационни  

интерактивни  методи  на работа от всички 

учителите. Приложение на ИКТ в УВД; 

- Създадени условия за въвеждането 

на информационните технологии  в  

организирането  и  провеждането  на  

учебния процес по всички учебни 

предмети; 

- Развиване на създадено доверие 

между учители, ученици и родители. 

Приета система за взаимодействие с 

родителите; 

- Разработване на Програма за 

интеграция на децата и учениците от 

медиатеки; 

- Засилени  мерки  за  контрол  на  

отсъствията  и  успеха  на учениците;  

- Изграждане на ефективно 

ученическо самоуправление;  

- Провеждане  на  индивидуални  

консултации  с  педагогическите 

съветници на ученици и родители;  

- Оптимизиране на училищните 

учебни планове 

- Използване на портфолиото като 

инструмент за професионално развитие и 

оценка. 

- Използване на съвременни 

образователни технологии за мотивиране 

на учениците и прилагане на усвоените 

знания в практиката 

- Възможност за кариерно развитие. 

- Прилагане на принципа „Учене 

през целия живот”; 

- Превръщане на училището в 

желана територия чрез въвеждане на 

нови, желани от учениците извънкласни 

и спортни дейности; 

- Продължаване внедряването на 

иновациина базата на ИКТ;  

- Разширяване   възможностите   

завътрешноучилищна   и извънучилищна 

квалификационна дейност;  

- Включване на родителите в 

училищни инициативи и съвместни 

дейности;  

- Достъп до Национални програми 

ипрограми на ЕС и активно включване 



етническите малцинства 

- Добра  координация  и  обмен  на  

информация  между класните   

ръководители,   психолога   и 

ръководството  на  училището  при  работа  

с  ученици  с проблемно поведение или в 

риск; 

- Разработване  на  индивидуални  

програми  за  работа  с учениците със 

специфични образователни потребности; 

- Пълноценно функциониране на 

УКБППМН, разглеждане на всеки случай 

на провинено дете; 

- Системен контрол  върху 

качеството на УВР; 

- Професионално и компетентно 

решаване на проблеми и казуси, 

възникнали в текущата УВР; 

- Поддържанена  интернет  страница  

на  училището  с възможности  за  

поставяне  на  въпроси,  даване  на  мнения  

и предложения,   публикуванена   

вътрешно-училищни нормативни  

документи,  бланки,  съобщения,  

постижения  на учители и ученици,галерия 

със снимки; 

- Изграден ресурс за работа по 

проекти 

- Коректно  и  редовно  обезпечаване  

на средствата  за заплати и 

възнаграждения, осигурителни вноски 

МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ 

- Подобрена материална база 

- Персонални преносими компютри 

на учители и ученици в разработване на 

проекти;  

- Оптимизиране на работата с 

изоставащи ученици в ЗП и ИП;  

- Дейности за издигане имиджа на 

училището;  

- Използване  на  системата  за  

диференцирано  заплащане  на 

педагогическите и непедагогическите 

специалисти;  

- Стимулиране на дарителската 

дейност;  

- Разширяване   на   партньорства   с   

правителствени   и неправителствени 

организации и представители на бизнеса;  

- Включване  на  общинската  власт  

катоактивен  партньор  на училището. 

- Усъвършенстване на  системата  

на  делегираните  бюджети  в 

образованието и увеличаване на единния 

разходен стандарт. 

- Актуализиране на училищните 

политики във връзка със ЗПУО 



за всички учители; 

- Разширена INTERNET мрежа ;WiFi; 

- Библиотека с добър библиотечен 

фонд; 

ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ 

- Процедура по разделянето на 

отговорностите по вземане на решение, 

осъществяване на контрол и изпълнение 

- Процедура по осигуряването на 

пълно, вярно, точно и своевременно 

осчетоводяване на всички операции 

- Система за двоен подпис 

-  Инструкция за вътрешния контрол 

във връзка с поемането на задължения и 

извършване на разход. 

- Инструкция за предварителния  

контрол във връзка със завеждането и 

изписването на краткотрайни и 

дълготрайни активи 

- Работна инструкция за контрол 

върху общинската собственост. 

- Разработване на бюджета  

съобразно действащата нормативна база 

- Осигуряване на прозрачност и 

публично отчитане на средствата от 

бюджета и извън бюджетните приходи. 

- Училището прави тримесечни 

отчети, които публикува на интернет 

страницата си и представя своевременно  в 

РУО-Сливен. 

- Осигуряване на алтернативни 

източници на финансиране – чрез работа 

по проекти и програми.  

- Осигуряване на средства от наеми. 



СЛАБИ СТРАНИ ЗАПЛАХИ 

- Недостатъчна мотивация на 

учениците за усвояване на трайни знания; 

- Недостатъчна съвременна 

материална база 

- Липса на добре оборудвани 

специализирани кабинети 

- Липса на санитарни 

помещения/тоалетни/ в сградата на 

училището 

 

- Наличие на безработица и 

икономическа несигурност; 

- Постоянен ръст на миграция; 

- Отрицателно  влияние  на  

обкръжаващата  среда  върху 

образователно-възпитателния процес; 

- Нисък социален статус и 

недостатъчен авторитет на българският 

учител  

- Увеличаващ   се   процент   на 

незаинтересовани   и   неактивни 

родители; 

 

 

Аспекти на усъвършенстване 

1. Динамично  управление  на  образователния  процес  по  отделните  

учебни  предмети,  обвързването  му  с  конкретните резултати, оценка на миналия опит 

и бъдещото развитие; 

2.  Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на 

личностното им развитие; 

3.   Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към насилие и 

агресия, утвърждаване на позитивни модели на поведение; 

4.     Разработване  на  съвременни  програми  за  факултативни  и  избираеми  

форми  за придобиване  на  компетентности  в съответствие с потребностите и 

интересите на учениците;  

5.    Прилагане на различните форми на обучение – самостоятелна, 

дистанционна и комбинирана, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп 

до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно 

напускане на училище. . 

6.   Развитие на включващото образование за децата и учениците със специални 

образователни потребности. 

7.   Участие в национални и международни програми и проекти 



8.    Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време 

на учениците и създаване на условия за тяхната пблична изява, инициатива и тврчество. 

9.     Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот” 2014-

2020. 

10.    Поддържане на интернет страница на училището с възможности за 

поставяне на въпроси, даване на мнения и предложения, публикуване  на вътрешно-

училищни  нормативни  документи,  бланки,  съобщения,  постижения  на  учители  и  

ученици,  предстоящи събития в училището, галерия със снимки; 

11.   Засилен диалог със заинтересованите страни; 

12.    Високо развитие на: подготовката по български език, подготовката в 

областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети. 

13.    Формиращо оценяване и самооценяване. 

14.    Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната 

общност – ученици, учители иродители. 

15.    Висок професионализъм на педагогическия екип. 

16.    Добро  взаимодействие  със  социалната  среда  и  държавните  и  

обществените  организации,  свързани  с  проблемите  на образованието и възпитанието 

на младите хора. 

17.    Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в 

училищния живот. 

18.    Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците. 

19.    Възпитаване на устойчиви навици и умения за здравословно хранене и 

активно спортуване; 

20.    Създаване на условия за повишаване притока на публични и частни 

средства към училището 

 

Принципи, на които ще се реализира стратегията 

Ориентираност към личността Най-важната задача за нас, е успехът на отделната 

личност, разбиран като формиране на  знания  и  

умения  за  индивидуална  предприемчивост у всеки  

ученик  ,  за  справяне  и личностна реализация в 

динамично променящия се живот. 

Равен достъп Всеки ученик постъпил в училището има право да 

получи качествено образование, което отговаря на 



нуждите и способностите му 

Сътрудничество Успешната  образователна  и  възпитателна  

политика  се  основава  на  широко  участие  в 

сътрудничество с други институции  

Отговорност Всички  членове  на  педагогическата  колегия  и  

помощно-обслужващия  персонал, ангажирани в 

образователната, възпитателната и обслужващата 

дейност, осъществявана в училището, носят 

отговорност за постигане на трайни ефекти с 

дългосрочно въздействие. 

Гъвкавост Образователната и възпитателната дейност е 

ориентирана към многообразните личностни 

потребности и предоставя възможности за свободен 

избор на обучаваните 

Единство в многообразието Обучението, подготовката и възпитанието на децата 

и младите хора се осъществяват в рамките на 

единна културно-образователна среда, която създава 

гаранции за защита и развитие  на  отделните  

култури  и  традиции  в  рамките  на  училищната  

образователна политика. 

Новаторство Административното  ръководство  и  педагогическата  

колегия  демонстрира  воля  и възможности за 

възприемане на нови подходи и философии с цел 

постигане на по-добри резултати 

Автономност Образователната институция, като част от системата 

на образованието ползва  автономия  да  провежда 

собствена политика, отговаряща на държавните 

образователни стандарти. 

Отчетност Всички участници в образователната и 

възпитателната дейности отговарят и се отчитат за 

своите действия с цел осигуряване на резултатност 

на политиките 

Ефективност Динамично управление, реализация и обвързване на 

ресурсите с конкретни резултати, оценка на миналия 

опит и бъдещото въздействие 

Законосъобразност Всички цели, приоритети, мерки и конкретни 

действия съответстват на Конституцията на 



Република България, на законите и другите 

нормативни актове. 

 

СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ 

„СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

Мисия 

1. Превръщането на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в модел на съвременно 

училище на единството с високо качество на образованието.  

2. Усвояване  и формиране на национални и общочовешки ценности, 

развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби 

3. Изграждане на стабилни партньорства и взаимоотношения на 

толерантност и разбирателство 

4. Спечелване и успешна реализация на различни национални и 

международни проекти 

5. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за 

активен и здравословен начин на живот 

Визия 

1. Училище, което приобщава учениците към училищния живот, формира 

знания и умения за XXI век, успешно сътрудничи със семействата и местната общност; 

2. Училище, в което се провежда социално, морално и практически 

ориентирано обучение с помощта на интерактивни подходи и базирани на общността 

методи, при зачитане на културните и етнически различия на учениците и поминъка 

им; 

Основни цели  

1. Повишаване качеството на обучение и осигуряване на условия за 

пълноценно развитие на подрастващите 

2. Да се подобрят резултатите от обучението по всички учебни дисциплини 

3. Повишаване квалификацията на учителите във връзка с прилагането н 

ИКТ и съвременни методи на преподаване 

4. Преодоляване на дигиталната изолация на учениците и възможност за 

придобиване на дигитални умения  

5. Ефективно и качествено провеждане на дистанционнно обучение 

Главна цел  



Развитие на ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” като благоприятна, насърчаваща и 

подкрепяща среда за ученици, педагогически специалисти и родителите като партньори 

на образователната институция. Поставяне на ученика в центъра на образователно-

възпитателния процес и организиране на цялостната педагогическа дейност  в 

съответствие с личностно-ориентирания  подход  и спазване на държавните и 

европейски стандарти за качество.  

Задачи 

1. Грижа и внимание за личностното развитие на ученика 

2. Специални мерки за осигуряване на безопасни условия на учене и работа, 

регламентирани в Правилник за дейността на образователната институция 

3. Повишаване качеството на обучение по различните дисциплини чрез 

включване на интерактивни методи и техники 

4. Осигуряване на многообразие от дейности и възможности за избор на 

ученика 

5. Привличане и приобщаване на родителската общност за активно участие 

в решаване на училищните проблеми 

6. Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции 

7. Участие в европейски и национални проекти 

8. Използване на електронен дневник 

9. Развиване на социалните умения на учениците и уменията им за работа в 

екип 

Приоритетни области 

1. Управление на образователната институция  

2. Повишаване на качеството и ефективността в учебната дейност чрез 

засилване на интерактивния и интердисциплинарен подход в преподаването и 

обучението. 

3. Усъвършенстване системата за квалификационна и 

вътрешноквалификационна дейност, преквалификация и обучение. 

4.    Ефективно внедряване на ИКТ; 

5.    Насърчаване и повишаване на грамотността. 

6.     Участие в национални и международни програми и проекти 

7.     Осигуряване на ред, стабилност и сигурност на учениците в училище  



8.    Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време 

на учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и 

творчество  

              9.   Взаимодействие с родителската общност и приобщаването и за активно 

сътрудничество в решаване на училищните проблеми, сътрудничество и активни 

връзки с общественост, НПО и други организации.  

              10.    Модернизация  и  технологично  обновление  на  учебно-техническата  и 

материалната база на училището 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, 

ЗАДАЧИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

За осъществяване на основните цели се определят следните приоритетни направления: 

 

I. Управление на образователната институция 

Цели: 

1.  Разработване и утвърждаване на единна и непротиворечива система за 

ефективно управление на институцията 

2. Издигане рейтинга на институцията 

Дейности: 

1. Успешно управление на делегирания бюджет 

2. Утвърждаване на учебни планове в раздел ИУЧ 

3. Създаване на работни групи и комисии от педагози  при  решаване  на  

казуси, разработване  на  правилници  и  другидокументи 

4. Сформиране на квалифициран и мотивиран педагогически екип, обединен 

от общата цел за утвърждаване престижа на училището  

5. Контрол по изпълнение на ДОС, активно въвеждане на системата за оценка 

и контрол на качеството на образованието 

6.   Откритост и прозрачност на управленската дейност 



  

II. Повишаване на качеството и ефективността в учебната дейност чрез 

засилване на интерактивния и интердисциплинарен подход в преподаването и 

обучението. 

Цели: 

1.    Осигуряване на качествено и ефективно образование. 

2.    Успешно участие във външното и доразвиване и усъвършенстване на 

системата за вътрешно оценяване.  

3     Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед 

пълноценно личностно развитие 

4.    Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на 

демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, 

потребителска култура, физическа активност и спорт 

5.    Развитие на компютърните умения на училищната общност. 

6.   По-широко навлизане на нови методи на преподаване и обучение 

(интерактивност, проектна работа). 

9. Въвеждане на нови процедури по оценяване и самооценяване 

/портфолио/.Самооценяването е насочено към изготвяне на вътрешна оценка на 

качеството на предоставяното образование. 

Дейности: 

1.    Повишаване качеството на обучение по всеки учебен предмет и 

съществено повишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към различни 

форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание и овладяване на 

компетентности. 

2.    Създаване на условия за изяви на учениците и конкретизиране на работата 

с ученици със специфични образователни потребности, ученици, срещащи затруднения 

в усвояването на учебния материал. 

3.    Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на 

заложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област,в която то ще изяви 

най-добре своя потенциал.  

4.     Прилагане  на  подходи,  основани  на  демократични  принципи  и  

развити  образователни  модели,  свързани  с  повишаване успеваемостта на учениците 

в обучението: 

5.     Използване на иновативни педагогични методи и форми; 



6.     Реализация на дейности за повишаване на резултатите от външното 

оценяване; 

7.     Засилване взаимодействието с родителите участници избрани за членове 

на училищното настоятелство и Обществения съвет; 

8.     Използване на образователни платформи за целите на дистанционно 

обучение 

9.    Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на 

физическото, социалното и личностното им развитие. 

10.    Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и 

утвърждаване на позитивни модели на поведение. 

11. Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно 

личностно развитие. 

12. Оценяването ще се извършва чрез самооценяване и инспектиране, като 

второто ще се осъществява от Националния инспекторат по образованието.  

 

III. Усъвършенстване системата за квалификационна и 

вътрешноквалификационна дейност, преквалификация и обучение. 

Цели: 

1.    Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на 

учителите работещи в училището. 

2.    Оптимизиране структурата на изградената система за квалификация. 

3.    Повишаване на изискванията към работата на учителя. 

4.    Квалификация на учителите за работа с родителите на ученици в риск.  

Дейности: 

1.    Усъвършенстване на създадената система за квалификация, повишаване 

личната квалификация от всеки учител или възпитател. Провеждане на въвеждаща, 

поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическите специалисти. 

2.    Използване на разнообразни форми на квалификационна работа –

проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лектория,  дискусия, участие в научна-

практическа конференция, открити педагогически практики. 

             3.  Обвързване на постигнатите професионални резултати с допълнително 

материалното стимулиране предвидени във вътрешните правила за работна заплата. 



             4.   Осигуряване  на  обучения  за  продължаваща  квалификация,  насочени  към  

осъвременяване  и  разширяване  на  ключови компетентности на учителите 

(чуждоезикови, дигитални, предприемачески и др.). 

             5.   Повишаване ефективността на педагогическия контрол. Повишаване на 

изискванията към работата на учителя, чрез засилване на вътрешно-училищната 

контролна дейност. 

     6.    Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни 

компютърни програми и изготвяне на продукти, предполагащи интегрирането  на  

отделни  предметни  области  и  междупредметни  връзки  чрез  интерактивни  методи  

на  преподаване  и информационните технологии. 

    7.    Работа с образователни платформи 

8.  Създаване и използване на електронни документи от задължителната 

училищна документация 

9. Усъвършенстване на условията и реда за провеждане на вътрешното 

оценяване, в това число квалификация на учителите за прилагане на нови форми за 

оценяване на знанията и уменията на учениците. 

10.    Създаване на условия за квалификация на учителите за използване на 

различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание. 

     11.   Изработване на  План за квалификация, съобразен с изискването 

педагогическите специалисти  да повишават квалификацията си с не по-малко от 48 

академични часа за всеки период на атестиране и не по-малко от 16 академични часа 

годишно за всеки; 

 

IV. Ефективно внедряване на ИКТ 

Цели: 

1. Продължаващо внедряване на ИКТ в обучението с цел повишаване 

ефективнстта на образователно-възпитателния процес 

2. Продължаващо модернизиране и развитие на материално-техническата база 

на образователната институция в сферата на ИТ 

Дейности: 

1. Включване в национална облачна ИКТ инфраструктура за нуждите на 

образованието 

2. Внедряване на нови технологии – интерактивни дъски/дисплеи, технологии 

за видеоконферентни връзки и екипна работа 



3. Подготовка и сертифициране на учители за иновативно използване на ИКТ в 

класната стая 

4. Продължаващо създаване и използване на електронни документи от 

задължителната училищна документация 

5. Осигуряване на трайна оптична високоскоростна свързаност 

6. Виртуална класна/конферентна стая за онлайн  уроци, семинари, работни 

срещи и презентации 

7. Използване на онлайн библиотеки в учебните часове 

 

V. Насърчаване и повишаване на грамотността 

Цели: 

1. Решаване на проблема с дефицита на знания, умения и компетентности у 

учениците, на които българският език не е майчин език. 

2. Приобщаване на родителите към училищната общност и работа по проекти 

Дейности: 

1. Разработване на училищна програма и план за интеграция на деца  и 

ученици от етническите малцинства / Приложение 3/ 

2. Включване на учители от начален етап и учители по български език и 

литература в обучения за усвояване на практики за изработване на инструментариум за 

оценяване на четивната грамотност на учениците. 

3.  Организиране на тематични родителски срещи, свързани с ролята на 

функционалната грамотност и възможностите за постигането й от деца и възрастни. 

4. Публикуване в сайта на училището на тестове и насоки за диагностика на 

езиковото развитие. 

5.  Организиране на публични четения във връзка с различни събития –

годишнини на творци, Международния ден на детската книга –2 април, 

Международния ден на книгата и авторското право –23 април. 

6.  Провеждане на инициатива „Подарък за училищната библиотека“. 

7.  Провеждане на инициативи за подаряване и размяна на книги.  

8. Организиране и провеждане на състезания по четене с разбиране и 

граматика. 

9.  Изготвяне на портфолио на учениците във връзка с равнището на 

грамотност. 

 



VI. Участие в международни програми и проекти 

Цели: 

1. Разработване на проекти  

2. Проекти за модернизиране на материалната база и подобряване на 

учебната среда 

3. Продължаване на вече съществуващи проекти 

Дейности: 

1. Създаване на екипи за разработване на проекти в различни области; 

2. Участие в националните програми: „Информационни и комуникационни 

технологии в училище”  

3. Участие в проект „Подкрепа за успех”, „Активно приобщаване в 

системата на предучилищното образование”; „Участвай и променяй – родителят, 

активен партньор в училиния живот”, :Здрав дух в здраво тяло” 

4. Участие в НП „На училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час“. 

5.     Осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците в I -VІІ клас в 

училището”; 

    

VII.  Осигуряване на ред, стабилност и сигурност на учениците в училище 

Цели: 

1. Реализиране на стратегия за закрила здравето и безопасността на децата и 

младежите 

2. Провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното образование, 

физическата култура, гражданските права и творческите дейности на 

подрастващите, отнасящи се до непосредствената сигурност и безопасност на 

децата в училището 

3. Реализиране  наконкретни  мерки,  основаващи  се  на  принципите  на  

превантивен  контрол  и  дейности  за  ограничаване  и преодоляване на 

опасностите 

Дейности: 

1. Поддържане на управленска информационна система на училищно ниво с 

въвеждане на данни за всички ученици –Admin-Pro. 

2. Стриктно спазване системата на дежурство в училище, осъществяване на 

самоконтрол чрез създаване на комисии по спазването на дежурството. 



3. Подготовката на училищните нормативни актове да е съобразена с целта -

постигане на яснота и стабилност на училищната организация. 

 

4. Засилен  контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване 

безопасни условия на обучение, дейността на комисиите по безопасност на 

движението, противопожарна охрана, гражданска защита и провеждане часа на класа. 

5. Изготвяне и реализиране на здравно-образователна програма. 

6. Изпълнение на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на обучение и труд в училището. 

7. Възпитаване на умения и поведение при кризи и екстремни ситуации. 

Периодично, два пъти годишно, провеждане на практическо обучение –проиграване на 

основни бедствени ситуации (земетресение, наводнение, пожар, производствена авария, 

терористичен акт). 

8. Поддържане на системите за видеонаблюдение и охрана на училището и 

подобряване на безопасността на материалната база. 

9. Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към насилие 

и агресия. Превенция на насилието и агресията сред учениците. 

10. Превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотични 

вещества сред учениците. 

 

VIII.   Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното 

време на учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, 

инициатива и творчество 

Цели: 

1. Създаване на условия за активна извънкласна дейност с учениците. 

2. Усъвършенстване и представяне на добри педагогически практики за 

работа с децата. 

3. Развиване форми на ученическо самоуправление. /9 май/ 

4. Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни 

дейности. 

5. Популяризиране постиженията на учениците и учителите. 

Дейности: 



1. Осъществяване оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците чрез 

съдържателна учебно-възпитателна работа, свързана с училищни и извънучилищни 

мероприятия и дейности: 

-    състезания, екскурзии с учебно-възпитателна цел, изложби, спортни 

форуми; 

-    отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния и 

религиозния календар; 

-  .участие в обявени регионални, национални и международни конкурси и 

състезания. 

2.     Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, които 

спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие 

на творческия потенциал на учениците. 

3.     Оптимизиране работата на ученическия училищен съвет. 

4.   Активно съдействие и подпомагане инициативите на учениците от 

педагогическата колегия. 

5.    Избор на иновативни и съдържателни форми за представяне на резултатите 

от работата с децата пред родителите.. 

6. Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите 

на учениците чрез обучение извън задължителното учебно време и ангажиране на 

свободното им време за: 

-     Здравно образование –развитие на училищната политика към 

комплексно здравно образование, включващо всички възрастови групи и класове, 

ориентирано към превенция на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и наркотици 

и насочено към развитие и подкрепа на здравословен начин на живот; 

-    Гражданско  образование –усвояването  на  базисни  умения  за  

разбиране  и  стратегии  на  отговорно  поведение в гражданското общество. 

Противопоставяне на насилието в училище; 

-    Развиване на творческите способности и нтереси; 

-    Професионално ориентиране –подготовка на подрастващите за 

самастоятелен и информиран избор на професия; 

 

IX. Взаимодействие с родителската общност и приобщаването и за активно 

сътрудничество в решаване на училищните проблеми, сътрудничество и активни 

връзки с общественост, НПО и органи  чл.2 ал.2 от ЗПУО 



Цели: 

1. Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на 

учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите. 

2. Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в 

съответствие с ЗПУО. 

3. Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на 

гражданското образование. 

4. Спазване на единни педагогични изисквания за поведение и успеваемост. 

5. Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация 

за поведението и успеваемостта на учениците. 

6. Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема 

с безпричинните отсъствия. 

Дейности: 

1.  Развиване на способностите и нагласите за конструктивно решаване на 

проблемни ситуации. 

2. Повишаване на уменията на учителите за работа с родители. 

3. Изграждане на съдържателен и многообразен учебно-възпитателен 

процес. 

4. Изпълнение на Правилника за дейността на училището за ограничаване 

на безпричинните отсъствия. 

5. Стриктно спазване графика за консултации и приемно време. 

6. Планиране на съвместни дейности с родителите. 

7. Педагогическата колегия периодично и своевременно да предоставя 

информация на родителите: 

- за успеха и развитието на учениците в образователно-възпитателния 

процес; 

- за спазването на училищната дисциплина; 

- уменията на децата за общуване с учениците и учителите; 

- интегрирането им в училищната среда; 

- за посещаемостта на учебните часове от учениците; 

- за отсъствията на ученика от учебни часове, 

- при започване процедура за налагане на наказание; 



- консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна 

работа с  ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за 

възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, 

когато това се налага; 

8. Училището да предоставя възможност и да оказва необходимото 

съдействие на родителите за: 

- среща с класния ръководител и преподавателите по предмети в 

определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време; 

- участие в родителските срещи; 

- изразяване на  мнение и  предложения за развитие на училището; 

- присъствие и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се 

решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им; 

- участие в училищното настоятелство; 

- консултиране по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците 

от специалист; 

- .осигуряване на посещаемостта на ученика в училище; 

- запознаване срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за 

дейността на училището при записване на детето или ученика; 

- явяване в училището, когато важни причини налагат това и бъдат 

поканени от класния ръководител или директора; 

- намиране на нови форми за общуване; 

- правата на родителя в процедурата по налагане на наказание; 

- присъствие на родител приизслушванена ученики да изрази мнениепри 

налагане на наказания на ученик 

 

X. Модернизация  и  технологично  обновление  на  учебно-техническата  и 

материалната база на училището 

Цели: 

1. Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда. 

2. Естетизация на училищната и околната среда.  

Дейности: 

А.     Подобрения във външната среда: 



1.    Подобряване състоянието на външната среда. Планиране, реализация, 

поддръжка. 

2.    Подобряване на откритата спортна база. 

3. Оформяне на училищния двор. 

Б.     Подобрения във вътрешната среда: 

1. Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която 

се работи –кабинети, класни стаи. 

 

2. Промяна облика на кабинетите и класните стаи в училището. Всеки 

учител с помощта на училищното ръководство, реализира дейности за подобряване на 

интериора на работната среда. 

3. Повишаване нивото на технологично развитие. Стремежът е - 

предоставяне на учителите на модерна и достъпна техника за осъществяване на 

интерактивно обучение. 

4. Всеки учител с помощта на училищното ръководство, реализира дейности 

за подобряване интериора на училищната среда 

В.      Поддържане на модерна ИКТ среда:     

          Технологиите играят водеща роля в образованието и науката. Те дават 

възможност за нови подходи при преподаването и ученето, улесняват  обучението  и  

развитието  на  преподавателите  и  ефективността  на  администрацията.  Развитието  и  

съчетаването  на традиционните добри преподавателски практики с използването на 

технологии подпомага изграждането на умения, които ще осигурят на младите хора 

успех в съвременното общество, основано на знанието. 

1. Участие в Националната образователна мрежа (НОМ). 

2. Развитие на благоприятна среда за развитие на електронно образователно 

съдържание. 

3. Обновяване на скоростите на интернет свързаност. 

4. Осигуряване на ефективна  ИКТ среда за съхраняване и използване на 

електронно съдържание. 

5.     Активно участие в електронната свързаност на българските училища. 

6.     Поддържане на изградената надеждна и гъвкава ИКТ инфраструктура с 

цел обезпечаване и повишаване на ефективността на учебния процес и управлението на 

административната дейност. 



7. Poddyrvane на безжичната инфраструктура (тип Wi-Fi свързаност) на 

територията на училището. 

8. Дооборудване и поддръжка на комуникационната инфраструктура на 

училището - ежегодно обновяване и допълване на част от хардуера. 

9. Въвеждане на иновативни технологии в образованието  реализирано в 

училището (интерактивни дъски, специализирано ИТ оборудване по предмети -музика, 

технологии и чужди езици). 

 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е едно от училища в страната, поели по пътя на 

управлението на делегиран бюджет. Управелнието на делегирани средства позволява 

оперативна самасотятелност при планирането и разходването на финансовите средства.      

Изградената система за финансово управление и контрол на публичните средства в 

образователната институция от 2009 година насам като план от дейности, обхващащ 

управленски задължения и политики и методи гарантира сигурност при управлението 

на финансовите средства и  включва: 

  - Поставяне на целите и посочване на това,  какви ресурси се изискват за 

да бъдат постигнати тези цели; 

  - Работна дейност и практики; 

  - Мерки за контролиране на потенциалния риск. 

         Част от предвидените процедури в плана предвиждат именно актуализиране на 

процедурите по СФУК, които се нуждаят от обвързването със Стандарата за 

финансиране по чл.22, ал.2, т.17 от ЗПУО. 

            Голяма част от предвидените мерки и дейности за постигане на оперативните 

цели не изискват финансиране. Те са обвързани от активната намеса на човешки фактор 

чрез осъществяването на меки мерки, политики и дейности.  

          Дейностите, които предполагат финансови средства се осигуряват от: 

- Делегирания бюджет на институцията; 

- Целеви средства от първостепенния разпоредител с бюджета – 

Кмета на общината; 

- Собствени средства; 

- Средства от проекти и програми, финасирани от ЕС; 

- Други източници. 

 



 

ИНДИКАТОРИ   ЗА   ИЗМЕРВАНЕ   ЕФЕКТИВНОСТТА   

ОТ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ 

 
1. Повишен срочен и годишен успех на учениците по учебни предмети и 

класове. 

2. Подобрени резултати от НВО. 

3. Брой  участници  и  резултати  от  олимпиади,  национални  и  

международни конкурси, състезания и други творчески изяви. 

4. Брой отсъствияна учениците от учебни занятия. 

5. Брой на изоставащите ученици.Бройученици на поправителни изпити. 

6. Брой ученици с наложени санкции. 

7. Брой ученици със СОП, с изявени дарби, с обучителни трудности и в риск 

от отпадане от училище, за които е осигуренаподкрепа за личностно развитие. 

8. Брой на ученици, преждевременно напуснали образователната система. 

9. Брой учители участвали в квалификационни форми и придобили по-

висока ПКС. 

10. Брой  разработени  и  реализирани  национални  и  международни  

проекти  и програми. 

11. Брой проведени публични изяви в полза на училището и общността с 

активното участие на родители и заинтересовани страни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
ЗА 

РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА COVID – 19  

В ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕОДИЙ” С. КАМЕН 

2020 - 2021 
          

            

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Планът е приет с решение на заседание на Педагогически съвет с  протокол №РД-06-

13/09.09.2020 г. и е утвърден със заповед на директора  № РД-07-349/04.09.2020 г. 

 

         Училищното  образование  има  за цел   да включи и приобщи всяко едно дете, да 

го подготви за пълноценен живот, като му даде възможност  да  придобие  

необходимия  набор  от  знания  и  умения,  да  го  възпита  и  да подкрепи личностното 

му развитие.                       

            Пред предстоящата учебна година в училищата стои друга, също толкова важна 

цел – да опазим здравето на децата, на работещите в системата, на семействата и на 

всички ни около нас в условията на продължаваща епидемиологична обстановка, 

обусловена от разпространението на COVID-19. Във връзка с това ръководството на 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Камен  координира допълнителни мерки в отговор на 

пандемията, които спомагат за предотвратяване разпространението на болестта в 

училище.  

 I.  ЗДРАВНИ МЕРКИ: 

1. Спазване на общите здравни мерки. 

2. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). 

Носенето на маска или шлем е задължително: 

- в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, 

коридори, учителска стая и столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, 

в т.ч. от външните за институцията лица; 

- в класните стаи и другите учебни помещения (физкултурен салон) – от учителите, 

които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от 

прилагания в училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи).  

3. Дезинфекция на повърхностите и проветряване. 

Тоалетни/санитарни помещения 



 Свободен режим за ползване на тоалетните 

 Осигурена е течаща топла вода и сапун на всяка мивка. 

 Поставени са дозатори за дезинфектант за ръце на входа на училището, в 

учителската стая и в класните стаи, като тяхната употреба следва да се контролира от 

съответния учител и/или класен ръководител.  

 Класните ръководители контролират спазването на хигиенни навици от 

учениците /миене на ръце преди хранене, след ползване на тоалетна, при кихане и 

кашляне, след отдих на открито, правилно използване на дезинфектант/ и елиминиране 

на вредни такива, свързани с докосване на лицето, устата и очите. 

 Всеки ден лицата отговарящи за хигиената в училището извършват 

трикратно /преди началото на учебния процес, след приключване на учебния процес и 

след приключване на дейностите в  целодневна организация/ почистване и дезинфекция 

на всички критични точки – подове, бюра, чинове, маси, дръжки на врати и прозорци, 

парапети, санитарни помещения и тоалетни и др.. 

Столова 

 Хранене в училищния двор, в шатри, беседки и др., когато 

метеорологичните условия позволяват това. 

 При лоши метеорологични условия храненето да се осъществява  по 

график в столовата или под формата на кетъринг в класните стаи с индивидуални 

прибори. 

Училищен двор 

 Максимално ще е ограничено влизането на външни лица в двора и 

сградата на училището чрез лицето осигуряващо пропускателния режим. 

 Ще има възможност за повече изнесени занятия на открито и осигуряване 

на безопасно разстояние на паралелките. 

 Провеждане на занятия извън училището и училищния двор, когато това е 

удобно, мястото е по–широко и по–безопасно и не е свързано с риск, и много време за 

придвижване /например в парка/. 

4. Засилена лична хигиена и условия за това: 

 Осигурена е течаща топла вода и сапун на всяка мивка за всички ученици 

и работещи. 



 Поставени са автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на хода на 

училището, в учителската стая и в коридорите, и в класните стаи, като тяхната 

употреба се контролирана от съответния учител и/или класен ръководител. 

 Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след 

посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа 

култура, при кихане и кашляне. 

 Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху 

чисти ръце. 

 Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, 

устата и 

 очите. 

5. Спазване в столовата на публикуваните на интернет страницата на МЗ и 

БАБХ „Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес“ 

6. Създаване на вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във 

връзка с епидемията 

 Определено от директора лице, отговорно за организация и спазване на 

правилата във връзка с епидемията – Мариана Димова Богданова ст.учител 

 Разпределени са отговорностите в училищния екип и задълженията на 

останалия  персонал, в т.ч. и графици за дежурства. 

  Персонала е запознат със здравните изисквания. Учениците и външните 

посетители ще бъдат запознати при първо постъпване в сградата на училището 

със здравните изисквания. 

 В санитарното помещение на персонала отговарящ за хигиената има 

изготвен и поставен технически фиш с инструкциите за начина на ползване на 

съответните биоциди, вкл. и правилното приготвяне на дезинфекционните 

разтвори, за биоцидите, които не са готови за употреба, съгласно издадените от 

МЗ разрешения. 

7. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни 

паралелки при осъществяване на заниманията по интереси. 

 Ще се организират групи за занимания по интереси в рамките само на 

паралелката. 

 При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се 

прилагат изискванията на МЗ. 



II. ПРОЦЕДУРА ПРИ ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

Входове 

 На входа на училището лицето от СОТ охраната осигурява 

пропускателния режим и не допуска влизане на външни лица и струпване на ученици 

 При влизане в училището всички ученици, учители и служители ще 

преминават през специално напоена с дезинфектанти стелка. 

Класни стаи и организация на учебния процес 

 Отделяне на ПГ и първи клас в отделно крило 

 При влизане в училищната сграда учениците задължително си поставят 

защитна маска/шлем в общите части. Носенето на маска в класната стая от учениците е 

по желание. Маските за учениците се осигуряват от техните родители,  а в случаите, 

когато ученикът няма такава – се осигурява от училището. 

 В коридорите има поставени информационни табла във връзка със 

спазване на правилата за социална дистанция и хигиенни навици. 

 При влизане в класната стая ще бъде измервана телесната температура на 

учениците от съответния учител и/или класен ръководител.   

 Провеждане  на  максимален  брой  часове  на  открито,  когато  

метеорологичната обстановка позволява това в обособените за целта места. 

 Класните стаи ще бъдат проветрявани всяко междучасие и при 

възможност в часовете (съобразявайки се с метеорологичната обстановка). 

Комуникация. Учителска стая 

 Ограничаване  на  близката  комуникация  между  учители  и  на  престоя 

им в учителската стая.  

     По-голяма част от комуникацията ще се осъществява в електронна среда 

(по телефон, електронна поща, платформи, viber групата на училището др.), а при 

необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и 

носене на защитни маски или шлем.  

     Комуникация  с  родителите  ще се  осъществява  предимно  с  електронни  

средства,  а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна 

уговорка и при спазване на изискванията на МЗ.  

     Провеждането на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, 

общи събрания и заседания на педагогически съвети ще става в електронна среда, а при 



нужда от пряка комуникация това ще става в по-голямо помещение, което гарантира 

спазване на правилата на МЗ. 

 На всеки ученик, учител и служител ще бъде проведен инструктаж срещу 

подпис. 

Коридори и стълбища 

                 Създадена е организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по 

стълбите. В коридорите ще има разделителна линия и символи, указващи посоката на 

движение за влизане и излизане от сградата. 

 Изготвен е график за дежурство – по двама дежурни на етаж, които да 

следят за максималното ограничаване на контактите между учениците. 

III. ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА НА СЪОТВЕТНАТА РЗИ И 

УЧИЛИЩЕТО 

 Предварително уточняване между училището и съответната РЗИ при 

съмнение или случай на COVID-19 в училището на имената, телефоните за връзка и 

електронните адреси на лицата за контакт в двете институции. 

1. Действия при съмнение за коронавирус.  

 Създаден е дневник за регистриране на съмнителни лица с един или 

повече симптоми /повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в 

гърлото, умора, мускулн болки, гадене, повръщане, диария и др./, който се води от лице 

избрано на педагогически съвет. 

 Ученикът се отделя незабавно в предназначено за такъв  случай 

помещение. Незабавно се уведомява директора, осъществява се връзка с родителите и 

се изисква да вземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки. 

 На родителите се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се 

консултират със семейния лекар на ученика първо по телефона за преценка на 

здравословното му състояние и последващи действия, включително провеждане на тест 

за коронавирус. 

 След като ученика напусне помещението се извършва щателна 

дезинфекция. 

 Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само 

срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо. 

2. В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на 

възрастен човек  



 Лицето  информира  директора  на  училището,  който  незабавно  се  

свързва  със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел 

оценка на риска от разпространение на инфекцията в училището и в семейството и в 

зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния 

случай.  

     Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с 

учителите и  учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията 

на РЗИ.  

    Идентифицирането  на  контактните  лица,  както  и  мерките,  които  следва  

да  се предприемат  в  училището,  се  разпореждат  от  РЗИ  и  се  предписват на  

директора  на съответното училище.   

 В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица 

мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото 

училище.  

    Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от 

съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но 

като правило под 14-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на 

риска и определени като високорискови контактни:  

- Учениците  от  паралелката  в  начален  курс,  на  които  учителят  е  

класен ръководител – родителите/настойниците се инструктират за провеждане на 

наблюдение  за  поява  на  клинични  симптоми  и  признаци  за  COVID-19 и 

навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.  

-  Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със 

заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене 

на защитна маска за лице.  

- Други  ученици,  осъществили  незащитен  контакт  със  заразеното  лице  

на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене  на защитна 

маска за лице.  

       Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в 

период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен 

асимптомен носител на  

 11 COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за 

изследване по метода PCR.   



      Всички  контактни  лица  се  инструктират  за  провеждане  на  

наблюдение  по  време  на домашната  карантина  за  поява  на  клинични  симптоми  и  

признаци  за  COVID-19  и  за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.  

       След  отстраняване  на  заразеното  лице  се  извършва  продължително 

проветряване,  влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните 

стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 

часа, след което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни 

занятия или други цели.  

      Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в 

зависимост от конкретната ситуация. 

IV. ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В 

ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ В СЛУЧАЙ НА КОРОНАВИРУС 

 Образованието в електронна среда се осъществява от учителите в 

училището, в което се обучават учениците 

 Когато учениците от отделна паралелка,  по решение на РЗИ в резултат на  

положителен  PCR  т ест  на  ученик  от  паралелката,  са  поставени под  карантина, 

паралелката продължава обучението си в електронна среда от разстояние по 

утвърденото седмично разписание за периода на карантината, след което се завръща 

обратно в училище. 

 Ако по решение на РЗИ няколко или всички паралелки в училището са 

поставени под карантина, обучението на учениците в тези паралелки продължава в 

електронна среда от разстояние по утвърденото или по ново седмично разписание за 

периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище. 

 В  случаите  на  отстраняване  от  работа  на  начален  учител  поради  

положителен резултат от  PCR тест учениците от паралелката продължават обучението 

си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание със 

заместващ учител за периода на карантината, след което се завръщат обратно в 

училище. 

 В  случаите  на  отстраняване  от  работа  на  учител,  преподаващ  в  

повече  от  една паралелка, поради положителен резултат от  PCR тест, при 

осъществяван близък контакт на учителя с ученици от повече паралелки, учениците от 

всички тези паралелки преминават към ОЕСР за времето на карантината, след което се 

завръщат обратно в училище. При спазени  изисквания  за  осъществена  дистанция  с  



учениците  обучението  на  учениците продължава присъствено в училище със 

заместващ учител. 

 При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона или 

страната на извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени 

обстоятелства  учениците  в  училищата  съответно  на  населеното  място,  региона  

или  цялата  страна преминават  към  ОЕСР  за  срока  на  извънредната  обстановка  

или  на извънредните  и непредвидени обстоятелства, след което се завръщат обратно в 

училище. 

 Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен 

ученик се допуска по здравословни причини в случаите, ако отсъствието му е за период 

до 30 дни, когато има желание, разполага с необходимите технически и технологични 

възможности и физическото му състояние позволява да се включи в уроци заедно със 

съучениците си от класа, като: 

- Ученикът наблюдава, без обаче да може да участва активно в урока 

- Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие 

само с учениците в реалната класна стая (включването на ученик чрез виртуална връзка 

не пречи на учителя  да  осъществи  пълноценно  педагогическо  взаимодействие  с 

учениците  в реалната класна стая)  

- Ученикът не подлежи на оценяване  

- Формата на обучение на такъв ученик не се променя и остава дневна  

Тази  възможност  за  компенсаторно  обучение  се  осъществява  чрез  камера  и 

микрофон  на  или  свързано  с  електронно  устройство.  Камерата  в  класната  стая 

задължително е насочена към учебната дъска и/или към учителя, но не и към 

учениците. Такъв ученик може да бъде включен в допълнителни консултации и да му 

се окаже обща подкрепа за преодоляване на образователните дефицити. 

- При невъзможност училището да осигури на ученика наблюдение на 

урока, може да се организира предоставяне на материали на хартия в дома на ученика, 

в т.ч. и с подкрепата на медиатор. 

Задължителните мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към 

обучение в електронна среда от разстояние включват:  

      Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и 

сигурността на информацията в електронна среда.   

      Събиране на база данни в училището с актуални профили и имейли на 

учениците.  



- Използване на единна платформа за цялото училище – Microsoft teams. 

 Начин за осъществяване на обучението и комуникацията:  

-     Редуване на синхронно и асинхронно ОЕСР (отсъствия се поставят 

само за часовете на синхронно ОЕСР)  

само за часовете на синхронно ОЕСР)  

-     Алтернативни  начини,  в  т.ч.  чрез  предоставяне  на  материали  на  

хартия (възможно е и оценяване)  

 Определен е  Екип  за  подкрепа  при  осъществяването  на  ОЕСР  и  на 

Организационен екип: в състав Ангелина Цанева, Екатерина Тодорова, Анита Божкова. 

       Разработени са алтернативни седмични разписания за прилагане в 

случаите, когато учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина  

       Изготвен е списък със заместващи учители и на учители, които имат 

умения и възможности  да  осъществяват  ОЕСР  (в  т.ч.  студенти  от  висшите  

училища, обучавани за учители) 

Задължителните организационни мерки за осигуряване на възможности за 

обучението на ученици от рисковите в здравословно отношение групи включват:    

     Организиране  на  информационна  кампания  за  родителите  с  

разясняване  на конкретните условия, при които ученик може да се обучава в различна 

от дневната форма, в т.ч. запознаването им със списъци със заболявания, при които 

ученик и/или негов родител/настойник попада в  рискова група.      

      Определяне  на  учителите  от  училището,  които  биха  могли  да  се  

включат  в реализацията на дистанционна форма на обучение и/или да предоставят 

обучение и/или  консултации  в  електронна  среда  от  разстояние,  тъй  като  

разполагат  с техническа и технологична възможност, имат необходимите умения, 

позволява го нормативът им, попадат в рискова група и имат желание.  

      Подаване към РУО на информация за учителите от училището, които биха 

могли да се включат в реализацията на дистанционна форма на обучение, тъй като 

разполагат с техническа и технологична възможност, имат необходимите умения, 

позволява го нормативът им, попадат в рискова група и имат желание.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

 

 

 

 

ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА 

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 

„ЛЮБОЗНАЙКО“,  

КЪМ ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – 

С. КАМЕН 

ЗА ПЕРИОДА 2020/2024 Г. 

                                                                                                                                                                                                                                

 

         Програмната система е неотменна част от Стратегия за развитие на 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с.Камен, за периода 2020-2024 г. и 

реализира част от подцелите и дейностите на групата и глобалната цел при 

осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености 



и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за 

опазване на физическото и психическото му здраве. 

         Съгласно чл. 70, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование процесът на предучилищното образование е подчинен на 

прилагане на програмна система като част от стратегията за развитие на 

учебното заведение, което извършва задължително предучилищно 

образование, и което съответства на изискванията на Държавния 

образователен стандарт за предучилищно образование. Програмната 

система е цялостна концепция за развитието на децата с подходи и форми 

на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел. Основната цел 

за учебната 2020/2021година, с която ще се осъществява програмната 

система е: Осигуряване на позитивна образователна и игрова среда за 

всяко дете чрез ползотворно взаимодействие с учители и възрастни в 

процеса на реализиране на държавните образователни стандарти. 

        Създаването на позитивна и подкрепяща среда може чувствително да 

промени отношението на децата към ученето, представата им за себе си, 

темпото им на учене и степента на усвояване на новите знания и умения. 

Именно за това в подготвителна група „Любознайко“, към ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“ – с. Камен, се стремим обучението и възпитанието да се 

ориентират към потребностите на децата, т.е. те да развиват вътрешна 

увереност за цял живот, да придобиват умения за близко общуване и 

желание за учене. Насърчаваме ги с желание да поемат рискове и да 

подхождат към работата си с радост от очакваните резултати. Стараем се 

не само да развиваме способностите на всяко дете, но и да съхраним 

неговата уникалност. 

          Въпреки, че се помещаваме в училище, още с влизането в нашата 

стая децата попадат в един цветен, вълшебен свят. В стаята има обособени 

кът за работа, кът за игра, кът за хранене, които непрекъснато се променят 

и допълват. Много често заниманията ни преминават в „Зелената класна 



стая“ изградена в двора на училището. Ситуациите извън стаята дават 

възможност да се разширява кръгозора на децата и художественото 

възприемане на действителността и да се обогатява общата им култура. 

          От две години в групата имаме и домашни любимци – рибки. Всички 

деца ежеседмично се редуват да хранят своите любимци и да почистват 

аквариума, в който живеят. Домашните любимци научават децата на 

организираност и отговорност, настойчивост и търпение. Благодарение на 

тях дeцaтa ca мнoгo пo-грижoвни, чувcтвитeлни, cъcтрaдaтeлни, нe ca 

cклoнни към прoявa нa aгрecия.  

          В стаята има изработен и поставен куклен театър. Всички деца 

започват да познават света от приказките и това не е случайно. Приказките 

се признават за най-добри медиатори във всички страни. За да се 

възползваме от всеки активен интерес на децата към приказката, ние ги 

представяме по различен начин, чрез четене, разглеждане на книжки, 

куклени етюди, филми, аудио. Така представена една и съща приказка 

носи в себе си възможността да бъде възприета от различното дете по 

различен начин.  

         Системата е разработена на основата на следните водещи цели:  

 Осигуряване на равни шансове (равнопоставеност) на всички деца 

при отчитане на индивидуалния им опит.  

 Отчитане на индивидуалните възможности на всяко дете и темповете 

в неговото развитие.  

 Развиване на самостоятелност, инициативност и отговорност у 

детето.  

 Формиране на умения за решаване на познавателни задачи, за 

откриване и решаване на проблеми. 

 Формиране на умения за работа в екип (в група).  

 Разгръщане на творческите заложби на всяко дете и осигуряване на 

условия за проявяването им. 



 Формиране на социална и комуникативна компетентност на основата 

на различни възможности за педагогическо взаимодействие. 

 Формиране на умения за комуникиране и общуване както с 

възрастни, така и с връстници. 

 Постигане на педагогическо взаимодействие, чиито обект е детето, а 

педагогът е в позицията на помощник, сътрудник и партньор.  

 Функционално интегриране на образователното съдържание по 

направления и по възрастови групи. 

 Съчетаване на практическа и умствена дейност. 

 Оптимизиране на темповете на усвояване на образователното 

съдържание при умело съчетаване на тематичното съдържание. 

 

 Формиране на динамична система от представи, умения и 

отношения.  

 Гарантиране на балансирано взаимодействие между подготвителната 

група и училището. 

Основните принципни положения, върху които е изградена 

програмната система са:  

 Реализиране на образователния процес като взаимодействие, при 

което децата са активни, мотивирани, мислещи, а педагогът е 

помощник и партньор. 

 Балансирано взаимодействие между детската градина и училището, 

плавен преход от водещата игрова дейност към проявата на 

преднамерена познавателна активност и създаване на предпоставки 

за формиране на учебна дейност. 

 Детето е център на педагогическото взаимодействие. 

 Създаване на детска общност, в която се зачита другият и се 

придобива опит за решаване на задачи и изпълняване на дейности 

заедно.  



 Ориентация към творческия потенциал на детето и педагога.  

 Оптимално интегриране на образователното съдържание в 

направленията от програмната система. 

 Осигуряване на равни шансове на всички деца. 

I. ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

1. ПОДХОДИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 Личностно-хуманен - детето да се приема като значима личност - с 

уважение и достойнство; приемане на детето такова, каквото е; 

човечно отношение към него-оказване на обич и подкрепа; 

съобразяване с потребностите и интересите на детето като субект; 

подпомагане на детето в изграждане на позитивен Аз-образ. 

 Индивидуален - съобразяване с уникалността на всяко дете, с 

неговия собствен темп на развитие и сензитивност; опознаване на 

силните му страни, върху които да се изгради педагогическото 

взаимодействие. 

 Дейностен - на детето да се осигурява активна позиция чрез участие 

в разнообразни дейности с подходящо физическо, емоционално и 

интелектуално натоварване; стимулиране на контакти и общуване в 

различни формални и неформални обединения; 

 Ситуационен - да се създават специално организирани ситуации и да 

се използват непреднамерено възникващите, за да се постави всяко 

дете в благоприятна позиция, осигуряваща неговото емоционално и 

интелектуално благополучие. 

 Холистичен - детската личност е цялостна динамична система, 

затова е необходимо да се работи за развитие на всичките й страни, 

специализирано относно проблема (ако има такъв), но не 

фрагментарно относно нейната цялостност; педагогът да обхваща и 

вижда цялата картина. 



 Комплексен - всички главни и подпомагащи социално-педагогически 

фактори да действат като взаимно допълващи се за осигуряване на 

пълноценен живот на децата; цялостното поведение на детето да 

протича в социален контекст в среда на положително настроени 

връстници и възрастни. 

2. ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ – ОСНОВНИ 

И ДОПЪЛНИТЕЛНИ 

         Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането 

на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в 

който основни участници са: учителят и детето. При осъществяване на 

педагогическо взаимодействие учителите използват игровата дейност за 

постигане на компетентностите по седемте образователни направления 

(български език и литература; математика; околен свят; изобразително 

изкуство; музика; конструиране и технологии и физическа култура). 

Огромно значение за развитието на децата има играта, която е основният 

вид дейност в предучилищна възраст. Игровата дейност е базиса на всички 

видове форми на взаимодействия през учебното и неучебното време в 

детската градина и в подготвителна група в училище. 

         Форми на педагогическо взаимодействие в програмната система - 

основна и допълнителна 

          При използването на формите на педагогическо взаимодействие, 

детският учител се съобразява със: степента на развитие на децата в 

групата, възрастови особености, потребности и интереси за постигане на 

целта – цялостно развитие на детето. Годишният календар е разпределен 

на учебна година, т.е. учебно време, което е между 15 септември и 31 май 

и неучебно време, което е между 1 юни и 14 септември.„ 

2.1. Основна форма 

Педагогическа ситуация 



        Същност на ситуацията – педагогическата ситуация е основната 

форма на педагогическо взаимодействие, която протича предимно под 

формата на игра. Тя се организира само в учебно време, чрез нея се 

интегрират двата процеса – на възпитание и обучение, съобразени с играта 

и личният предметно-практическият опит на детето в групата. 

         Ситуацията се използва при реализиране на образователните 

направления:  

Български език и литература - Съдържанието на образователното 

направление е структурирано в шест образователни ядра: Свързана реч, 

Речник, Граматически правилна реч, Звукова култура, Възприемане на 

литературно произведение и Пресъздаване на литературно произведение. 

Математика - Обемът на съдържанието по образователното направление 

е систематизирани в пет образователни ядра: Количествени отношения, 

Измерване, Пространствени отношения, Времеви отношения, Геометрични 

фигури и форми. 

Околен свят - Съдържанието на образователното направление е 

структурирано в четири образователни ядра: Самоутвърждаване и 

общуване с околните, Социална и здравословна среда, Светът на 

природата и неговото опазване и Културни и национални ценности. 

Изобразително изкуство - Чрез организираната и системна работа по 

образователното направление децата развиват своите познавателни и 

изобразителни умения в три основни ядра: Художествено възприемане, 

Изобразителни материали и техники и Изобразително творчество.  

Музика – Обемът на съдържанието по образователното направление е 

систематизирани в четири основни ядра: Възприемане, Възпроизвеждане, 

Музика и игра и Елементи на музикалната изразност.  

Конструиране и технологии - Обемът на съдържанието по 

образователното направление е систематизирани в четири основни ядра: 



Конструиране и моделиране, Обработване на материали, съединяване и 

свързване, Грижи и инициативност, Техника.  

Физическа култура - Съдържанието на образователното направление е 

структурирано в четири образователни ядра: Естествено приложна 

двигателна дейност, Спортно-подготвителна двигателна дейност, 

Физическа дееспособност, Игрова двигателна дейност. 

         Разпределение на педагогическите ситуации – Конкретното 

разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления 

се осъществява в седмично разпределение, което е разработено от учителя 

на конкретната група преди началото на учебната година и се утвърждава 

от директора на училището.  

           Времетраене на ситуацията – Продължителността на една 

педагогическа ситуация ситуациите, зависимост от възрастта на 

децата варира. 

 

2.2 Допълнителни форми на педагогическо въздействие 

      Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се 

организират от учителя на групата извън времето за провеждане на 

педагогическите ситуации. Допълнителните форми се организират както в 

учебното време /от 15 септември до 31 май/, така и в неучебното време /от 

1 юни до 14 септември/. Допълнителните форми се организират по 

преценка на учителя в съответствие с програмната система, прилагана в 

подготвителната група, цялостната организация на деня, интересите и 

потребностите на децата. Те могат да бъдат под формата на: 

 Игри - Театрални, Конструктивни, Сюжетно-ролеви, Подвижни, 

Музикални и др., които подпомагат социализацията на детето и по-

бързото му приобщаване към средата на ДГ.; 

 Утринна гимнастика; 

 Творчески занимания по интереси; 



 Празници и концерти в подготвителната група и училището.; 

 Разходки и екскурзии сред природата; 

 Формиране на битови, здравни, хигиенни и навици.; 

 Формиране на етични форми на общуване.; 

 Формиране на естетически усет. 

 

II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

     Предучилищното образование се организира в учебни години. Учебното 

време в учебната година в предучилищното образование започва на 15 

септември и завършва на 31 май на следващата календарна година. 

Учебното време се организира в учебни седмици и в учебни дни. Учебната 

седмица е с продължителност пет учебни дни и съвпада с работната 

седмица. В случай на разместване на почивните дни през годината на 

основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са 

неучебни, съответно обявените работни дни са учебни за децата. Учебният 

ден включва основните и допълнителните форми на педагогическо 

взаимодействие, както и време за почивка и самостоятелни дейности по 

избор на детето. Началният час на сутрешния прием и крайният час на 

изпращането на децата за деня се определят с Правилника за дейността на 

училището. В полудневната организация в учебното време се редуват 

основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се 

осигуряват и условия и време за игра и почивка, условия и време за 

закуска, дейности по избор на детето. Учителят в групата определят 

редуването на формите на педагогическо взаимодействие и организира 

деня на детето в предучилищното образование. Конкретното разпределяне 

на педагогическите ситуации по образователни направления се 

осъществява в годишно и седмично разпределение, като педагогическия 

екип работи с дидактични материали и познавателни книжки.  



       Броят на педагогическите ситуации и образователните направления, 

по които те ще се провеждат са, както следва: 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 Възрастова група/ 

общ брой 

Образователно 

направление 

Брой педагогически 

ситуации 

Трета и четвърта 

ППГ – 23 деца 

Смесена група 

/ 5 -7 годишни/ 

Български език и 

литература 

3 + 1 

Математика 3 

Околен свят 2 

Изобразително изкуство 2 

Музика 2 

Конструиране и 

технологии 

2 

Физическа култура 3 

Общ брой 17 + 1 



 

 

III. ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ВСЯКА ВЪЗРАСТОВА 

ГРУПА 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАС ОСНОВНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ 

7.30 – 8.15 Прием и дейности по избор 

8.15 – 8.30 Утринна гимнастика 

8.30 – 9.00 Закуска 

9.00 – 9.30 
Основна форма на педагогическо взаимодействие 

(педагогическа ситуация) 

9.30 – 9.45 Почивка, подвижни игри 

9.45 – 10.15 
Основна форма на педагогическо взаимодействие 

(педагогическа ситуация) 

10.15 – 10.30 Тоалет, сюжетно-ролеви игри 

10.30 – 11.00 
Основна форма на педагогическо взаимодействие 

(педагогическа ситуация) 

11.00 – 11.15 Подвижни игри 

11.15 – 11.45 
Основна форма на педагогическо взаимодействие 

(педагогическа ситуация) 

11.45 – 12.45 Игри на открито (на закрито при неподходящо време) 

12.45 – 13.30 Изпращане на децата 
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НАПРАВЛЕНИЕ „БЪЛГАРСИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“ 

ІХ 

1,2 

Х 

3,4 

5,6,7 

Сбогом, 
китно лято, 
есен ни зове! 

СР 

Р 

ГПР 

ЗК 

ВЛП 

 

Съставя кратък разказ на нагледна основа – картина; назовава 

героите и техните постъпки, използва подходящ „времеви речник“. 

Назовава и употребява думи с конкретно и обобщаващо значение. 
Възприема, назовава и съпреживява герои от литературно 

произведение. Отделя първият звук в думата. 

Съставя кратък повествователен текст като регулира силата и 
височината на гласа, разбира и използва думи с абстрактно 

значение. Употребява думи и изрази използвани в група и в 

медиите. Възприема приказка и анализира постъпки на героите.  
Поставя правилно по практически път ударение на използваните 

думи. 

6 

 

 

 

5 

ХI 

8,9,10, 

11 

Моят свят 
е твоят 

свят. 

СР 

ГПР 

ЗК 

ВЛП 

ПЛП 

Назовава точния си адрес. Описва лесен път до вкъщи. Конструира 

сложни изречения. Съотнася постъпките на героите от 
литературно произведение към собствения си опит. Поддържа 

диалог, като се съобразява с ролята, която заема в общуването. 

Определя мястото на повтарящи се звукове в думите. 

Назовава точния си адрес. Притежава необходимия речник за 
описване на места и посоки. Конструира сложно изречение по 

словесна основа. Преразказва части от роли и предава диалози. 

6 

 

 

 

5 

ХII 

12, 13, 14, 

15 

Коледна 
магия 

СР 

Р 

ГПР 

ЗК 

ВЛП 

ПЛП 

 

Съставя устно диалог и го изиграва. Подбира прилагателни имена 

като ги определя към съществителните имена. Възприема познати 
произведения от художествената литература чрез пресъздаването 

им в киното или в театъра. Изразително пресъздава литературно 

произведение, като изпробва различни интонации. Определя първи 
и последен звук в думата. Свързва звук с буква. 

Съставя кратък устен текст по картинка. Правилно изговаря 

думите. Възприема приказка и анализира постъпки на герои. 
Съставя приказка по зададено начало на тема. 

6 

 

 

 

5 

I 

16, 

17, 

18, 

19 

Снежни 
закачки 

СР 

ГПР 

ЗК 

ВЛП 

ПЛП 

 

Разказва кратка история, като използва подходящи глаголни 

времена. Конструира сложни изречения по нагледна основа. Прави 

сричков анализ в двусрични и трисрични думи. Разбира и назовава 
отношението си към героите от литературно произведение. 

Възприема изразни средства за емоционално-естетическо 

пресъздаване. 

Използва въпросителни и съобщителни изречения при 
конструиране на диалог. Определя звука в началото и края на 

думата. Възприема и анализира разказ. Преразказва разказа по 

дадено начало от учителката. 
 

6 

 

 

5 

II 

20, 

21, 

22, 

23 

Ех, че чудни 
чудеса! 

Приказен 
свят. 

СР 

Р 

ГПР 

ЗК 

ВЛП 

ПЛП 

Съставя кратък описателен текст. Назовава думи с обобщаващо 

значение. Конструира сложни изречения със съюзни връзки а, но. 

Произнася правилно фонемите в думита. Възприема и пресъздава 
съдържание на любими художествени произведения. 

Описва предмет, като подбира подходящи определения. Разбира и 

назовава думи, които означават качества, свойства и отношения. 
Разширява кратки прости изречения по схема. Определя мястото 

на фонеми в наименованията на различни предмети. Възприема и 

анализира художествени произведения.  

6 

 

 

 

5 

III 

24, 

25, 

26, 

27 

Пролетта 
писмо 

изпрати… 

СР 

Р 

ГПР 

ВЛП 

ПЛП 

 

Съставя кратък текст по нагледна основа. Използва думи за 
назоваване на предмети, признаци. Използва подходящи глаголни 

времена, ориентирайки се чрез думите вчера, днес и утре. 

Възприема изразни средства за емоционално естетическо 

пресъздаване на литературно произведение. 
Съставя кратък устен описателен текст по изображение. Разбира и 

употребява думи – названия на познати предмети, лица, явления и 

6 

 

 

 

5 



събития. Извършва сричков анализ на избрани думи и съставя 

графичен модел. Възприема стихотворение и съпреживява 
настроението в него. 

IV 

28, 

29, 

30, 

31, 32 

Празниците 
на моя 
народ – 

пролетен 
цикъл. 

СР 

ЗК 

ВЛП 

ПЛП 

 

Съставя диалог и го изиграва. Прави фонемен и сричков анализ на 

думи. Пресъздава, интерпретира и съпреживява литературно 

произведение. 
Съставя кратък устен описателен текст по преживяване. Извършва 

анализ по словоформи в изречение.Определя по илюстрации 

последователността в сюжета на литературното произведение. 

6 

 

 

5 

V 

33, 

34, 

35, 

 36 

Довиждане, 
детска 

градина! 

СР 

ГПР 

ЗК 

ВЛП 

ПЛП 

 

Разказва кратка случка по зададени опорни въпроси. Открива 
звуковете в думите и ги свързва с техните букви. Разпознава и 

назовава графични знаци на някой печатни букви. Прави 

фонематичен анализ на думи. Образува нова дума, като заменя 

един звук с друг. Импровизира реплики, използва подходящи 
невербални средства за комуникация. 

Разказва кратка случка с помощта на учителя по зададени опорни 

думи. Извършва фонемен анализ на думи и словоформи.Участва 
активно в драматизации и други представления на литературни 

произведения. 

6 

 

 

 

5 

НАПРАВЛЕНИЕ „МАТЕМАТИКА“ 

ІХ 

1,2 

Х 

3,4 

5,6,7 

Сбогом, 
китно лято, 
есен ни зове! 

КО 

ПО 

РФ 

И 

 

Има конкретни представи за числата 1 и 2. Сравнява и подрежда 

множества с един и два елемента; брои до 2. Моделира 
местоположение на обекти спрямо себе си. Определя – вътре, вън. 

Преоткрива познати геометрични фигури и назовава техните 

белези. Сравнява и подрежда предмети по височина, дължина и 
ширина. 

Има обобщени количествени представи за числата до 2. 

Установява пространствени отношения между обектите. 

Разпознава и назовава геометричните фигури кръг, квадрат и 
триъгълник. Открива предмети с тези форми.  

6 

 

 

 

5 

ХI 

8,9,10, 

11 

Моят свят е 
твоят свят. 

КО 

ПО 

ВО 

РФ 

И 

 

Има представа за числата 3 и 4, техните цифри. Групира и свързва 

група със съответните числа. Определя пространствените 
отношения и разположения, отчитайки чужда гледна точка. 

Познава и моделира частите на денонощието. Подрежда картини 

от геометрични фигури. Сравнява и подрежда предмети по 

височина дължина и ширина. 
Има представа за числата 3 и 4, техните цифри. Определя мястото 

на числата до 4 в цифровата редица.  Ориентира се в двумерно 

пространство – мрежа. Установява последователността на събития 
във времето – преди, сега и след. Сравнява сходства и различия 

между квадрат и правоъгълник. 

 

6 

 

 

 

5 

ХII 

12, 13, 14, 

15 

 

Коледна 
магия 

КО 

ПО 

ВО 

РФ 

И 

 

Познава числото 5 и цифрата му. Сравнява и подрежда множества 
до 5 елемента, брои до 5 в прав и обратен ред. Повтаря и 

продължава алгоритмични поредици. Познава предназначението 

на часовника като уред за измерване на времето. Преоткрива 

познати геометрични фигури и техните белези. Измерва тежестта 
на предмети по време на игра, като използва думите лек и тежък. 

Познава цифрите на числата до 5. Групира множества с 1 до 5 

елемента. Сравнява и групира обекти по различни признаци, 
ориентира се в лабиринт. Подрежда и назовава дните от 

седмицата.  

6 

 

 

 

5 

I 

16, 

17, 

Снежни 
закачки 

КО 

ПО 

ВО 

Познава числото 6 и неговата цифра. Има представа за 

аритметичното действие изваждане като разлика на две числа с 
отнемане на 1 и 2. Ориентира се в двумерно пространство – горе 

6 

 

 



18, 

19 

РФ 

 

 

вляво, долу вдясно. Определя и назовава сезоните върху природен 

календар. Разпознава геометричните фигури в околната среда.  
Разпознава числото 6 и цифрата му. Сравнява и подрежда 

множества определя броят им до 6. Ориентира се в квадратна 

мрежа и използва пространствени термини за посока, 

местоположение и пространствени отношения.  Ориентира се в 
последователността на три денонощия – вчера, днес и утре. 

 

5 

II 

20, 

21, 

22, 

23 

Ех, че чудни 
чудеса! 

Приказен 
свят. 

КО 

ПО 

ВО 

РФ 

И 

 

Познава числата 7 и 8, и цифрите им. Възприема събирането като 

практическо добавяне, а  изваждането като отнемане на част от 

група. Извършва движения в игрови ситуации за ориентиране в 
двумерното пространство. Познава назовава и подрежда месеците 

на годината. Моделира геометрични фигури. Измерва практически 

тежестта на два обекта. 
Разпознава числата 7 и 8, и цифрите им. Съставя и продължава 

алгоритмични поредици. Разбира информацията, която съдържа 

календарът – месеци, седмици и дни. Комбинира, моделира и 

преобразува геометрични фигури. Сравнява обекти по тежина 
(маса). 

6 

 

 

 

5 

III 

24, 

25, 

26, 

27 

Пролетта 
писмо 

изпрати… 

КО 

ПО 

ВО 

РФ 

 

 

Познава числата 9 и 10, и цифрите им. Има конкретни представи за 

монети и заместването им в игри. Определя последователността на 
история, изобразена върху серия от картинки. Посочва върху 

модел на календар месец, седмица, ден.  

Познава числата 9 и 10, и цифрите им. Разчита прости графични 

схеми, моделиращи отношенията между числата до 10. Намира 
предмет в рамките на определено пространство по указания. 

Разпознава, назовава и моделира геометричните фигури кръг, 

квадрат, триъгълник и правоъгълник. 

6 

 

 

5 

IV 

28, 

29, 

30, 

31 

32 

Празниците 
на моя народ 
– пролетен 

цикъл. 

КО 

ПО 

ВО 

РФ 

И 

 

Моделира числовата редица чрез различни нагледни  и 
практически похвати. Брои до 10 в прав и обратен ред. Използва 

пространствени термини за местоположения – горе вляво, долу 

вдясно, отред вляво и др. Овладява умения за ориентиране във 
времето – по-рано, по-късно. Графично възпроизвежда 

геометрични фигури. Подрежда обекти във възходящ и низходящ 

ред по дължина. 

Има представа за аритметичните операции отнемане и прибавяне. 
Декодира пространствени отношения и определя взаимното 

разположение на обекти в двумерно пространство. Познава 

месеците и годишните времена. Комбинира и преобразува познати 
геометрични фигури.   Има представа за величини и 

инструментите за тяхното измерване. 

6 

 

 

 

5 

V 

33, 

34, 

35, 

36 

Довиждане, 
детска 

градина! 

КО 

ПО 

ВО 

РФ 

И 

 

Изразява знания за числата до 10 и отношенията между тях. 

Определя взаимното разположение на обекти (над, под, зад, върху 
и др.). Определя точен час по часовник със стрелки. Графично 

възпроизвежда геометрични фигури. Избира предметна мярка за 

измерване на дължина, височина и ширина. 
Затвърдява знанията си за числата до 10. Усъвършенства уменията 

си за количествено и поредно броене в прав и обратен ред. 

Ориентира се в квадратна мрежа.Класифицира геометрични 

фигури и ги открива в обекти около себе си. 
 

 

6 

 

 

5 

НАПРАВЛЕНИЕ „ОКОЛЕН СВЯТ“ 

ІХ 

1,2 

Х 

Сбогом, 
китно лято, 
есен ни зове! 

СОО 

СПНО 

СЗС 

Разбира семейните отношения и йерархията в рода, спазва 
етикетни норми и правила.Има обобщени представи за 

потребностите на животните през сезона и в средата на обитаване. 

6 

 

 



3,4 

5,6,7 

БДП Има конкретни представи за познати растения и потребностите им 

през различните сезони. Осъзнава здравето като ценност и има 
адекватни ориентири за опазването му.  Спазва правила на 

поведение и има културни навици при движение в родното място. 

Детето да познава и описва забележителности на родното място. 

Знае начини на придвижване по булевард, пресичане. 
Изпитва положително отношение към близките си. Има обобщени 

представи за промени в живата и неживата природа през есента. 

Осмисля предназначението и функциите на предмети от бита.  
Може да определя пространственото разположение на елементите 

в квартала. Прави разлика между еднопосочно и двупосочно пътно 

платно. Ориентира се в елементите на по-широко пространство -  

сгради, видове пътни платна, пешеходна пътека при двупосочно 
движение. 

 

5 

ХI 

8,9,10, 

11 

Моят свят 
е твоят 

свят. 

СОО 

СПНО 

СЗС 

 

Разбира и демонстрира необходимото различно поведение и 

спазването на правила. Демонстрира независимост. Има представа 

за учебни пособия, нужни на ученика. Осъзнава значението на 
въздуха и почвата за живота на животните под земята. 

Ориентира се в основни правила за безопасно движение при 

пристигане в ДГ. Осъзнава положителните страни на връстниците 
си и оценява приятелството, опитва се да го спечели. Сравнява и 

обследва цвета и видимите части на познати зеленчуци. 

6 

 

 

5 

ХII 

12, 13, 14, 

15 

 

Коледна 
магия 

СПНО 

СЗС 

КНЦ 

Сравнява състояние на здраве и болест.  Има динамична представа 

за температура, снежна покривка, снежни покривки. Разбира 
връзки в природни явления – поведение на хора и животни при 

ниски температури. Има обобщени представи за Коледа и Нова 

година – поведение на деца и възрастни в подготовката на 
празника. 

Познава пътните знаци и спазва основните правила за безопасно 

движение.Има динамични представи за типични особености на 

животните през зимата и техния начин на живот. Ориентира се в 
метеорологичните промени на природна картина през сезона.Има 

конкретна представа за официален празник и празнуването му. 

6 

 

 

5 

I 

16, 

17, 

18, 

19 

Снежни 
закачки 

СОО 

СПНО 

СЗС 

БДП 

 

Сътрудничи си с възрастни и връстници. Обяснява 

природозащитната дейност на човека и грижите за чиста природна 
среда. Има динамични представи за появата на небесни тела през 

зимата. Разбира и демонстрира необходимото различно поведение 

и спазване на правила на мястото за развлечение. 
Познава основните обществени правила и норми за пресичане на 

кръстовище. Познава сигнали подавани от регулировчик – 

забранено, разрешено преминаването. Осъзнава опасността от 
неправилни действия при пресичане на кръстовище. Съобразява 

поведението си спрямо указанията на регулировчика. 

Има диференцирани представи за някой професии. Осмисля 

значението на чистата и полезна естествена среда на живот. 
Разпознава картина на времето – ясно, облачно, снеговалеж,дъжд. 

Познава характерни особености на указателните знаци, като се 

ориентират в тяхната форма и цвят. Осмисля ролята на пътните 
знаци за пешеходеца и съобразява поведението си спрямо тях. 

6 

 

 

 

5 

II 

20, 

21, 

22, 

23 

Ех, че чудни 
чудеса! 

Приказен 
свят. 

СПНО 

СЗС 

КНЦ 

БДП 

Разпознава професии в строителството и значението им за живота 

на хората. Има обобщени представи за животни от далечното 

минало. Обяснява морфологични признаци на животни съобразно 
средата на живот. Има обобщена представа за местни обичаи и 

традиции – поведение на деца и възрастни в подготовката и 

празнуването. 

6 

 

 

5 



Демонстрира адекватно културно и социално присъствие на 

спирката и в автобуса. Притежава културни и социални навици за 
лична и колективна безопасност когато пътува в автобуса. 

Има практически план за безопасно предвижване. Изразява 

готовност за спазване на правилата за придвижване. Познава 

безопасния маршрут до детската градина. 
Има представа за професии в строителството. Възприема и 

осмисля промени в живата и неживата природа в тяхното 

единство. Ориентира се в обичаи и преоткрива свързани с тях 
символи. 

Има представа за превозни средства по суша, въздух и вода и ги 

сравнява. Може най-общо да определи причините за удар между 

тях.  Изброява правилата, които трябва да спазва пешеходеца. Да 
познава правилата за пресичане на двупосочно платно. Наблюдава 

и съобразява светлинни сигнали. 

III 

24, 

25, 

26, 

27 

Пролетта 
писмо 

изпрати… 

СПНО 

СЗС 

КНЦ 

БДП 

 

Разпознава професиите в сигурността и значението им за  живота 

на хората. Разбира потребностите на растенията през различните 
сезони. Има представа за промените в поведението на някой 

животни в различните сезони. Има обобщени представи за местни 

обичаи и празници – подготовка и празнуване. 
Разпознава основните части на велосипеда и техните функции. 

Знае значението на безопасност и изправност на велосипеда. 

Разбира личната безопасност във връзка и изправността на 
велосипеда. 

Има динамични представи за изменението на дървета и храсти 

през пролетта. Класифицира растения и животни по съществени 

признаци и начин на живот. Ориентира се в собственото си здраве 
и първи признаци  на излекуване. Ориентира се в празнична 

атмосфера, осмисля ролята на възрастните в подготовката и 

провеждането на празник. 
Изброява правилата, които трябва да спазва велосипедиста. Знае 

при какви случаи е водач, в какви пешеходец и защо трябва да 

носи светлоотразителна жилетка. Регулира поведението си при 
сигнал. 

6 

 

 

 

 

5 

IV 

28, 

29, 

30, 

31, 

32 

Празниците 
на моя 
народ – 

пролетен 
цикъл. 

СОО 

СПНО 

СЗС 

БДП 

 

Партнира на учителя и си сътрудничи с връстници. Разпознава 

професии в транспорта и значението и значението им за живота на 

хората. Показва в природен календар метеорологичното време и 
сравнява премени в сезона. Разбира потребностите на растенията 

през различните сезони. 

Знае как да регулира поведението, съобразно знаците. Познава 

пътни знаци за велосипедисти. 
Има диференцирани представи за професии в транспорта. Има 

динамични представи за измененията в условията на средата, 

проявява интерес към природни явления в типична местност. 
Осмисля връзката между природни явления и живота на хората. 

Познава правилата за пресичане на двупосочно движение. Пресича 

двупосочно улично платно с помощ. 

6 

 

 

 

5 

V 

33, 

34, 

35, 

36 

 

Довиждане, 
детска 

градина! 

СОО 

СПНО 

СЗС 

БДП 

Проява толерантност към деца и възрастни с различия. Назовава 
поне едно условие за живот и развитие на растенията и животните. 

Демонстрира все по-голяма независимост и увереност. 

Взаимодейства си с връстници и възрастни. Има обобщени 
представи за 24 май – поведение на деца и възрастни в 

подготовката и празнуването. 

Демонстрира готовност за спазване на правилата и регулиране на 

поведението на пътя. Спазва предписанията на пътните знаци и 
правилата при игра с велосипед. 

6 

 

 

 

5 



Отстоява правото на щастие на хората по света. Има конкретни 

представи за животни и растения. Има обобщени представи за 24 
май. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“ 

ІХ 

1,2 

Х 

3,4 

5,6,7 

Сбогом, 
китно лято, 
есен ни зове! 

ХВ 

ИТ 

ИМТ 

 

Възприема основни видове изобразително изкуство – живопис, 

графика, скулптура. Изгражда рисунка като използва цветовете на 
есента. Моделира обемни тела в колективна композиция. 

Разглежда и описва произведения от различни видове 

изобразителни изкуства. Създава тематична рисунка с материали 
по избор. Моделира чрез прилагане на различни техники. 

6 

 

 

5 

ХI 

8,9,10, 

11 

Моят свят 
е твоят 

свят. 

ХВ 

ИТ 

ИМТ 

 

Разпознава симетрични части от картини; има умения за 

ориентиране в знаково-информационна среда. Изгражда цветна 

тематична рисунка. Графомоторни и сензорни упражнения. 
Разработва художествен сюжет по дадено начало и край. Изгражда 

образ в цветна рисунка чрез избор на изобразителни материали.  

6 

 

5 

ХII 

12, 13, 14, 

15 

 

Коледна 
магия 

ХВ 

ИТ 

ИМТ 

 

Има положително емоционално-оценъчно отношение към 

коледните и новогодишните празници. Изгражда цветна рисунка с 
водни бои. Моделира обемни тела и създава пространствена 

композиция. 

Има представа за народни обичаи и традиции, и свързаното с тях 

изобразително творчество. Изгражда цветна рисунка с тематична 
композиция. Изработва гирлянди, снежинки за украса, като 

комбинира различни материали и техники. 

6 

 

 

5 

I 

16, 

17, 

18, 

19 

Снежни 
закачки 

ХВ 

ИТ 

ИМТ 

 

Идентифицира мястото на части от зимна картина. Моделира 

фигури с едри обемни части. Създава ивична декоративна 
композиция, като апликира цветни ленти. 

 

Открива разлики между две картини – дорисува и оцветява. 
Изработва двуслойна апликация, дорисува елементи. 

6 

 

 

 

5 

II 

20, 

21, 

22, 

23 

Ех, че чудни 
чудеса! 

Приказен 
свят. 

ХВ 

ИТ 

ИМТ 

 

Възприема художествени произведения чрез картини. Изработва 

пъзел чрез вгнездяване. Изгражда цветна тематична рисунка на 

любимо животно. 
 

Създава илюстрации по любима приказка. Изобразява характерна 

поза или движение при създаване на художествен образ. 
Колективна тематична апликация с детайлизиране на образа с 

графичен материал. 

6 

 

 

5 

III 

24, 

25, 

26, 

27 

Пролетта 
писмо 

изпрати… 

ХВ 

ИТ 

ИМТ 

 

Възприема и анализира художествен текст. Изгражда цветна 

пролетна рисунка на момче или момиче в цял ръст. Украсява съд 
чрез заглаждане, гравиране и инкрустиране. 

 

Разработва пролетна картина чрез апликиране, рисуване и 

оцветяване. Изработва украшения, като използва различни видове 
материали. 

6 

 

 

5 

IV 

28, 

29, 

30, 

31, 

32 

Празниците 
на моя 
народ – 

пролетен 
цикъл. 

ХВ 

ИТ 

ИМТ 

 

Възприема и анализира пролетни рисунки. Изгражда декоративна 

мозаечна композиция от цветни късчета хартия. Изгражда групова 
портретна рисунка. 

 

Създава апликация чрез техниката „изкъсване“. Създава пейзажна 

рисунка с акварел. 

6 

 

 

5 

V 

33, 

34, 

Довиждане, 
детска 

градина! 

ХВ 

ИТ 

ИМТ 

Възприема снимки, рисунки и филми за живота в морските 

дълбини. Изгражда цветна тематична рисунка чрез смесена 

техника. Участва в тематична изграждане на фантазна рисунка. 
 

6 

 

 



35, 

36 

 Познава предмети от народните художествени занаяти. Изгражда 

колективна апликация, като се ръководи  от темата и връстниците, 
с които работи. 

5 

НАПРАВЛЕНИЕ „КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ“ 

ІХ 

1,2 

Х 

3,4 

5,6,7 

Сбогом, 
китно лято, 
есен ни зове! 

ГИ 

КМ 

ОМСС 

Т 

Формира здравно-хигиенни и битови навици. Повтаря показани от 

учителя действия за създаване на модел по образец. Осъществява 

индивидуална и съвместна конструктивно-техническа дейност. 
Изработва макет, като комбинира и залепва на елементи. 

 

Подрежда и поддържа естетически вид на занималнята. Обогатява 
конструктивния си опит чрез създаване на модел по образец от 

хартия. Притежава опит за ръчна обработка на материалите. 

6 

 

 

 

5 

ХI 

8,9,10, 

11 

Моят свят 
е твоят 

свят. 

ГИ 

КМ 

ОМСС 

 

Оценява значението на собственоръчно изработени  модели и ги 

включва в игрово действие. Моделира обект по собствен замисъл, 
като комбинира модули. Събира, сортира и суши природни 

материали. 

 

Конструира обемно изделие по плосък листов материал. Сортира и 
суши природни материали по обяснен от учителя начин. 

6 

 

 

 

5 

ХII 

12, 13, 14, 

15 

 

Коледна 
магия 

ГИ 

КМ 

ОМСС 

 

Сътрудничи с другите при работа по общ замисъл. Моделира обект 

по собствен замисъл – коледни играчки от хартия, пластилин и 

природни материали. 
 

Участва в изработването на правила за подреждане на различни 

кътове.Изработва картички чрез апликиране на готови изрязани 
елементи.  

6 

 

 

5 

I 

16, 

17, 

18, 

19 

Снежни 
закачки 

ГИ 

КМ 

ОМСС 

Т 

Самостоятелно подрежда и поддържа реда и чистотата на личните 

си вещи. Многократно прегъва хартия при изработване на 

оригами. Осъществява индивидуална и съвместна конструктивно-
техническа дейност. 

 

Притежава знания за запазване на чист и спретнат външен вид. 
Създава модел по собствен замисъл чрез пластмасов конструктор. 

Създава модел по образец с памук и дървени клечки. 

6 

 

 

 

5 

II 

20, 

21, 

22, 

23 

Ех, че чудни 
чудеса! 

Приказен 
свят. 

КМ 

ОМСС 

Т 

Създава модел с пластмасов конструктор по собствен замисъл и го 

включва в обща игра. Съединява неподвижно и подвижно 
материали чрез лепене или преплитане. Познава отделни 

възможности на устройства за комуникация и информация.  

 

Изработва модел от опаковъчни и отпадъчни материали.  

6 

 

 

5 

III 

24, 

25, 

26, 

27 

Пролетта 
писмо 

изпрати… 

ГИ 

КМ 

ОМСС 

 

Има умения за сгъване на салфетка по различен начин; спазва 

правила за култура на хранене и сервиране. Има диференцирани 

представи за конструктивни елементи в модел  по образец. 

Натрупва опит за ръчно обработване на материали. 
Може да сервира и отсервира с помощта на възрастен. Конструира 

обемни изделия от картон. Създава модел по образец. 

6 

 

 

5 

IV 

28, 

29, 

30, 

32, 

32 

Празниците 
на моя 
народ – 

пролетен 
цикъл. 

ГИ 

КМ 

ОМСС 

Т 

Проявява отговорност към реда и организацията на битовата и 
работна среда. Прилага късане, намачкване, залепване и 

оцветяване при изработката на модел. Изработва пъзел от модулни 

елементи. Има познания за ролята на техниката в механизирани 

играчки с батерии. 
Притежава технически и технологичен опит за ръчна обработка на 

материали . Има познания за ролята на техниката в играчки с 

батерии, светлини, звук и др. 

6 

 

 

5 

V Довиждане, ГИ .Сътрудничи с другите при работа с общ замисъл. Конструира 6 



33, 

34, 

35, 

36 

 

детска 
градина! 

КМ 

ОМСС 

 

обемно изделие от различни материали – макарони, природни 

материали и др.  
 

Конструира обемни изделия от различни материали. Създава 

колаж с изрязани елементи от списания и вестници. 

 

 

5 

НАПРАВЛЕНИЕ „ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА“ 

ІХ 

1,2 

Х 

3,4 

5,6,7 

Сбогом, 
китно лято, 
есен ни зове! 

СПДД 

ЕПДД 

ФД 

ИДД 

 

Овладява набор от подвижни игри с организиращ характер. 
Възприема двигателни умения за търкаляне на топка на място с 

долната част на ходилото. Развива вестибуларния си апарат и  

техниката на равновесно ходене по греда.Комплексно развива 
двигателното качество сила. 

Участва в състезателни подвижни игри; развива взривна сила на 

краката чрез скачане на въже. Възприема равновесно ходене по 

тясна повърхност. Овладява търкаляне  на топка с долна част на 
ходилото. 

6 

 

 

 

5 

ХI 

8,9,10, 

11 

Моят свят 
е твоят 

свят. 

СПДД 

ЕПДД 

ФД 

ИДД 

Развива комплексна проява на различни форми на качеството 

бързина. Възприема двигателни умения за водене на топка с крак и 

удар към цел. Обогатява и разширява беговата си моторика. 
Придвижва се напред чрез ритмично ходене. Овладява подаване на 

топка по двойки, водене напред; развива бързина.  

6 

 

 

5 

ХII 

12, 13, 14, 

15 

 

Коледна 
магия 

СПДД 

ЕПДД 

ФД 

ИДД 

 

Развива двигателното качество силова издръжливост. 
Усъвършенства техниката на естествените движения, като участва 

в подвижни игри. Придвижва се чрез маршируване и спазва точно 

устни указания. 

Овладява скок на дължина със засилване. Търкаля топка към стена 
с вътрешната част на ходилото; развива сила на съобразителност. 

6 

 

 

5 

I 

16, 

17, 

18, 

19 

Снежни 
закачки 

СПДД 

ЕПДД 

ИДД 

ФД 

Изпълнява комбинация от различни видове бягане с други 

естествено-приложни движения. Възприема метроритмичен усет и 

специфична координация на движенията, като овладява ръченична 
стъпка. Изпълнява закалителни процедури. 

 

Демонстрира степента на овладените и възприети естествено-
приложни движения в спортно-подготвителни движения и игри. 

6 

 

 

 

5 

II 

20, 

21, 

22, 

23 

Ех, че чудни 
чудеса! 

Приказен 
свят. 

СПДД 

ЕПДД 

ФД 

ИДД 

 

Има диференцирани представи за видове спорт в зависимост от 

използвания уред. Развива двигателното си качество сила чрез 

катерене. Възприема основни техники на скок на дължина със 
засилване. 

 

Спазва правила и норми на поведение в игрова дейност; развива 
взливна сила на краката. Участва в игри с обръч – въртене 

търкаляне и догонване, носене, повдигане, скачане. 

6 

 

 

 

5 

III 

24, 

25, 

26, 

27 

Пролетта 
писмо 

изпрати… 

СПДД 

ЕПДД 

ФД 

ИДД 

 

Проявява стремеж към коопериране в подвижни игри. Има умения 

за изтегляне на тялото по наклонена пейка. Възприема елементи от 
гимнастиката. 

 

Овладява изтегляне по наклонена пейка. Овладява коленно-опорна 

везна на земята; развива равновесие. 

6 

 

 

5 

IV 

28, 

29, 

30, 

31, 

32 

Празниците 
на моя 
народ – 

пролетен 
цикъл. 

СПДД 

ЕПДД 

ФД 

ИДД 

 

Познава правилата и организацията за провеждане на 

туристически излет. Има диференцирани представи за различни 

видове туризъм. Подобрява кондиционното си развитие.  

 
Овладява подаване на топка към партньор; развива силова 

издържливост на ръцете. Участва в игри с лека топка. 

6 

 

 

5 

V Довиждане, СПДД Натрупва индивидуален двигателен опит чрез участие в състезания 6 



31, 

32, 

33, 

34, 

35, 

36 

 

детска 
градина! 

ЕПДД 

ФД 

ИДД 

 

с поставени задачи  от познати видове спорт. Комплексно развива 

двигателните си качества. 
 

Състезателни игри и усъвършенстване на двигателните качества 

бързина, сила, издържливост. 

 

 

5 

НАПРАВЛЕНИЕ „МУЗИКА“ 

ІХ 

1,2 

Х 

3,4 

5,6,7 

Сбогом, 
китно лято, 
есен ни зове! 

Възп.М 

В-жд.М 

МИ 

 

Емоционално въвеждане на децата в света на музиката; 
двигателно отразяване на марш – пляскане, маршируване, свирене 

на д.м.и. 

 
Осъзнава звуковата среда около нас – звук, тон, шум. Развива 

музикална памет, емоционално и артистично интерпретиране на 

вокална музика. 

6 

 

 

5 

ХI 

8,9,10, 

11 

Моят свят 
е твоят 

свят. 

Възп.М 

В-жд.М 

МИ 

 

Затвърдяване на представите за външен вид и тембър на цигулка и 
контрабас. Импровизиране на танцови стъпки и движения на право 

хоро и ръченица. 
Развива представите си за темпо и динамика в музиката. 
Има елементарни представи за български народни инструменти. 

Развива желанието си за творческа самоизява и артистичност. 

6 

 

 

5 

ХII 

12, 13, 14, 

15 

 

Коледна 
магия 

Възп.М 

В-жд.М 

МИ 

 

Коледно тържество; елементарни представи и знания за 

особеностите на местната традиция, празнична трапеза, 
коледуване. Импровизиране на движения според характера на 

музиката. 

Развива активен слух, темброво възприятие, въображение, 

усещане за атмосфера на настъпващия празник. Изпитва 

естетическо удоволствие, удовлетвореност от личното си 

участие в посрещането на дядо Коледа. 

6 

 

 

 

5 

I 

16, 

17, 

18, 

19 

Снежни 
закачки 

Възп.М 

В-жд.М 

МИ 

 

Участие на детето в семейни празници; спазване на хореография 

при изпълнение на танци. 

Развива вокалните умения, желание за самоизява с детски 

музикални инструменти. Ориентира се в социалното 

предназначение на музиката. 

6 

 

5 

II 

20, 

21, 

22, 

23 

Ех, че чудни 
чудеса! 

Приказен 
свят. 

Възп.М 

В-жд.М 

МИ 

 

Слухово възприемане на детски глас; пеене до пет научени песни; 

импровизиране на съпровод с д.м.и. 
Проявява положително отношение към българското народно 

творчество – инструментално, вокално и словесно. Има вокални и 

артистични умения. 

6 

 

 

5 

III 

24, 

25, 

26, 

27 

Пролетта 
писмо 

изпрати… 

Възп.М 

В-жд.М 

МИ 

 

Разширяване на представите за национален празник и тържествено 
празнуване. Изразяване на весело настроение в музиката; 

изпълняване артистично на песенния репертоар. 

Приобщава се към българския музикален фолклор. Осмисля 

неравноделен метрум. Проявява умения за двигателни 
импровизации. 

6 

 

 

5 

IV 

28, 

29, 

30, 

31, 

32 

Празниците 
на моя 
народ – 

пролетен 
цикъл. 

Възп.М 

В-жд.М 

МИ 

Спазване на хореография при изпълнение на танц; 

творчески импровизации. Българската традиция за празнуване на 

Лазаровден; импровизиране на съпровод с д.м.и. 
Проявява емоционално отношение към музиката и заучава нов 

репертоар. Развива активен слух, памет, вокални и двигателни 

умения. 

6 

 

 

5 

V 

33, 
Довиждане, Възп.М 

В-жд.М 

Затвърдяване на певческите умения; двигателни и мелодични 

импровизации. Подготовка за училище; влизане в роля на певец, 
6 

 



 

 

 

  

34, 

35, 

36 

детска 
градина! 

МИ 

 

музикант и слушател. 

Емоционално и артистично интерпретира музикалния материал. 
Проявява желание за творческа самоизява. 

 

5 



ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БДП НА 

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА „ЛЮБОЗНАЙКО“ КЪМ ОУ„СВ. СВ. КИРИЛ 

И МЕТОДИЙ“ – С. КАМЕН, ОБЩ. СЛИВЕН 

 

 

 

     

  

ГРУПА ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПЕРИОД НА 

ПРОВЕЖДАНЕ 

ТРЕТА 

ПОДГОТВИТЕЛНА 

ГРУПА 

1. Кварталът, в 

който живея; 

2. Познавам ли 

пътните знаци; 

3. Могат ли хората 

без превозни 

средства; 

4. Какво трябва да 

знае малкият 

пешеходец; 

5. Какво трябва да 

знае малкият 

велосипедист; 

6. На площадката 

по БДП; 

Околен свят 

Околен свят 

Околен свят 

Околен свят 

Околен свят 

Околен свят 

 

Седмица 8 

Седмица 11 

Седмица 17 

Седмица 19 

Седмица 28 

Седмица 30 

 

ЧЕТВЪРТА 

ПОДГОТВИТЕЛНА 

ГРУПА 

1. Селото, в което 

живея; 

2. На улицата; 

3. Пътувам с 

автобус; 

4. Моят път до 

детската 

градина; 

5. Изправност на 

велосипедиста 

6. Кои знаци 

познава 

велосипедиста; 

7. На площадката 

за 

велосипедисти. 

Околен свят 

Околен свят 

Околен свят 

Околен свят 

Околен свят 

Околен свят 

Околен свят 

Седмица 8 

Седмица 11 

Седмица 17 

Седмица 19 

Седмица 28 

Седмица 30 

Седмица 32 



   Тематичното разпределение осигурява ритмичното и балансирано 

разпределяне на съдържанието по образователните направления и включва 

темите за постигане на отделни компетентности като очаквани резултати 

от обучението, както и методите и формите за проследяване на 

постиженията на децата. Тематичното разпределение отчита интересите на 

децата и спецификата на образователната среда. 

Проследяване на резултатите от предучилищното образование: 

 Проследяването на постиженията на детето се осъществява от 

учителя на подготвителната група в началото и в края на учебното 

време по образователните направления. 

 Резултатите от проследяването на постиженията на детето се 

вписват в дневника на групата. 

 След изпълнение на дейностите по проследяването на 

постиженията на детето, учителят информират родителите за 

индивидуалните му постижения. 

 В 14-дневен срок преди края на учебното време учителят на 

подготвителната група установява готовността на детето за училище, 

като отчита физическото, познавателното, езиковото, социалното и 

емоционалното му развитие. 

 Училището, издава удостоверение за задължително 

предучилищно образование за децата от подготвителната възрастова 

група в края на предучилищното образование. 

 Удостоверението за задължително предучилищно образование се 

издава в срок до 31 май на съответната учебна година и описва 

готовността на детето за постъпване в първи клас и е в съответствие с 

очакваните резултати. 

 В удостоверението може да се правят препоръки за насърчаване и 

мотивиране за участие на детето в допълнителни дейности и/или за 

включването му в допълнителна подкрепа за личностно развитие. 

 Когато здравословното състояние на детето не позволява 

постъпване в първи клас и в удостоверението са направени препоръки 

за включването му в допълнителна подкрепа за личностно развитие, 

началото на училищното образование за това дете може да се отложи с 

една учебна година при условия и по ред, определени в държавния 

образователен стандарт за приобщаващо образование. 

 

IV. МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ 

УЧАСТНИЦИТЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 



               В предучилищното образование се полагат основите на учене през 

целия живот, като се осигурява  физическо, познавателно, езикова, 

духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на 

детето и се отчита значението на играта. В резултат на сътрудничество 

между учителя и родителя, детето получава най-необходимата и ценна 

подкрепа за неговото пълноценно цялостно развитие. В предучилищна 

възраст родителите са най-важните хора в живота на децата, първите, 

основните и най-влиятелните техни възпитатели. Родителите са участници 

и партньори в системата на предучилищното образование, заедно с децата, 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Развитието 

на детето от предучилищна възраст се осъществява под влиянието на 

различни и постоянно променящи се биологични и социални, вътрешни и 

външни фактори, сред които основна роля играят семейството, училището 

и индивидуалният стил на дейност и поведение. Семейството оказва 

въздействие върху детето чрез много и различни фактори. Наред с 

осъзнатите и целенасочени възпитателни мерки,  семейството въздейства 

върху детето и чрез неосъзнавани от родителите форми на тяхното 

поведение, чрез отношенията помежду си и с околните. За да остане 

училището естествена среда, обуславяща развитието на духовните 

потребности и интереси на детето, е необходимо утвърждаване на 

тенденция за  тясно  сътрудничество  между семейството и училището. 

Отношенията между родители и учители е изгражда на основата на 

разбирателство, единомислие, непрекъснато общуване и взаимодействие в 

името на детето. 

     Връзки е родителите 

Целенасочената съвместна дейност между училището и семейството 

осигурява единен подход в разкриването на обкръжаващия детето свят и да 

разменя постоянна взаимна информация за цялостното развитие на детето, 

за неговите интереси, потребности и поведение. Взаимодействието, 

основано на взаимно доверие и сътрудничество, между родителите на 

всяко дете и екипа на училището, има голямо значение за адаптирането на 

детето към правилата на образователната среда, както и за развиване на 

самоувереност и чувство за принадлежност.  

Формите на сътрудничество между училището и семейството са 

обединени в две групи: индивидуални и групови форми на работа. 

 

 Индивидуален разговор (среща) между учителя и родителя 

         Видовете разговори във връзка с тяхната цел, могат да бъдат: 

 Първоначален и опознавателен разговор – с цел запознаване 

на детския учител с родителя и детето.* 

 Информативни разговори – с цел запознаване на родителя с 

резултатите от предучилищното образование. 



 Рутинни разговори - с цел информиране на родителя за 

промените в детското развитие и поведение, както и за 

придобитите или в процес на придобиване на умения по 

отделните образователни направления. Провеждат се в 

различни времеви интервали: ежедневни, седмични или 

месечни 

 Индивидуална консултация 

 По инициатива на учителя или по инициатива на родителя. 

 По инициатива на учителя - Ако трябва да се споделят 

наблюдавани затруднения, които изискват намесата на 

външен експерт специалист, това се на родителите. 

Подсказват се варианти за вземането на решение, което 

засяга бъдещо развитие на неговото дете. 

 По инициатива на родителя - Когато родителят среща 

затруднения при отглеждането, възпитанието или при 

оказване на помощ в процеса на обучение. В тези случаи 

родителя се насочва към специалист или към работещи 

стратегии. 

 

График за консултации 

с родители 

Сряда от 13,00 до 

13,30  часа 

Петък от 13,00 до 

13,30 часа 

 

 Други индивидуални форми - Видове съобщения: 

 Устни съобщения – телефонно обаждане, скайп разговор; 

 Писмени съобщения -еmail, sms по мобилен телефон. 

           В зависимост от ежедневните събития и извънредни ситуации, при 

провеждане на празници и развлечения, събития в училище или извън 

него, могат да възникнат ситуации в които учителят използва бързи форми 

на съобщения. За планираните мероприятия, за които е необходима повече 

подробна и детайлизирана информация за родителя е желателно 

използването на писмени съобщения. 

 Групови форми на сътрудничество с родителите 

 Родителската среща – традиционната и най-популярна 

групова форма.  

               Създаването на сплотена група от родители, които да се включат в 

живота на групата, допринася за реализирането на целите и задачите на 

училището. Позитивното въвличане на родителите като наблюдатели, 

участници и партньори, подпомага реализирането на програмната система 



на училището. Сътрудничеството с всички родители се постига през 

няколко канала:  

               В началото на учебната година, във училище се организира 

родителска среща, на която представя обосновката и работния план за 

учебната година. Координират се очакванията на родителите и на екипа на 

групата. Определят се функции, на работните отношения и начин на 

комуникация. Родителските срещи през учебната година могат да се 

планират, според потребностите и желанията на родителите. В 

съдържателен аспект са тематични, съобразени с актуални за възрастта –

„горещи” и доминиращи теми, във връзка възрастовите особености на 

детското развитие и съответни поведенчески реакции да децата в групата. 

                Например, подобни ключови теми на детското развитие са:  

o адаптация на детето в детската група;  

o детските приятелства; 

o готовността на детето за живота в училище; 

o готовност за учене – за подготвителна група. 

 Участие на родителите в процеса на предучилищното 

образование. 

               Включването на родителите в живота на детето в групата е друга 

изключително важна форма на сътрудничество между детската градина и 

семейството. Обикновено родителите присъстват на тържества, празници, 

състезания и др. Освен това участват дейно в живота на подготвителната 

група във допълнителни форми като: Занимания по интереси, Проекти и 

др..  

              Значението на включването на родителя има тристранен характер: 

o за детето – защото чувства подкрепата и съпричастността на 

родителя към това, което е важно за него;  

o за родителя – който може да види детето си в различна от 

ежедневието ситуация;  

o да общува с другите деца от групата и по този начин да обогати 

своите родителски умения; 

o за учителя в групата – за успешното постигането на целта на 

социализация, възпитание и образование на детето, чрез подкрепата 

получена от родителите. 

 Други форми за комуникация детски учител – родител  

               Във връзка с периодично предоставяне на информация, относно:  

 промени в учебната програма;  

 правилата в групата; 

 предстоящи празници, важни събития в детската градина; 

 материали във връзка с детското развитие;  



 новини от живота в детската градина ;  

 продукти от дейността на децата (рисунки, работни листове, снимки) 

и др.,  

може да се използва следната форма: 

o Информационни табла за родителя; 

o Портфолио на детето в групата;  

o сайт на училището; 

o комуникация с родители и общественост чрез социални групи 

в интернет пространството. 

Външни връзки 

 Срещи с лекари, психолози и специалисти в различни области за 

отговори на въпроси, поставени от родители. 

 Връзки с читалището в селото. 

 Взаимодействие с Училищното настоятелство и Кметство 

с.Камен.  

 Дирекция „Социално подпомагане”, Отдел „Закрила на детето”. 

 Взаимодействие с община Сливен, РИО – Сливен, РЗИ – Сливен 

и др. организации. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

1. Стратегията за развитието на Подготвителната група е част от 

Стратегията за развитие на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. 

Камен за периода 2020 - 2024г. 

2. Програмната система на подготвителната група е неразделна част от 

Стратегията за развитие на групата и е с действие за учебната 

2020/2021 г.  

3. Приета е на заседание на Педагогическия съвет с протокол № 

РД………/……….2020г. и утвърдена със Заповед № РД-

………./………...2020г.. 

4. Тя е отворена система и може да бъде променяна съобразно възникнала 

необходимост отново с решение на Педагогическия съвет. 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

Приложение № 3 

http://www.dg86-asenbosev.com/files/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%94%D0%93%2086-2018.pdf#page=1
http://www.dg86-asenbosev.com/files/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%94%D0%93%2086-2018.pdf#page=1


 
 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА И ПЛАН 

ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА 

 

 
I. ВЪВЕДЕНИЕ. 

 Училището, като институция, наред с други държавни институции и 

неправителствени организации, заема изключително важно място в демократичните 

процеси: гарантиране на равни възможности за достъп до добро образование, 

здравеопазване и социална реализация без разлика на етнос и религия. В голямата си 

част училищните общности в страната представляват умален етнически модел на 

съвременното българско общество. 

Програмата за образователна интеграция на учениците от етническите 

малцинства определя основните дейности за прилагане на интеграционната 

политика в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", с. Камен. 

Настоящата програма е изработена в съответствие с действащите национални 

документи и осигурява изпълнение на политиката за гарантирането на равните 

възможности на българските граждани: 

• Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 

 (2012-2020) 

• Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите 

малцинства (2015 - 2020) 

•    План за действие по изпълнение на националната стратегия на Република 

България за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 

 (2015-2020) 

• Стратегия на област Сливен за интегриране на ромите (2012-2020) 

• План за действие на Община Сливен за интегриране на ромите (2016-

2020) 

II. ЦЕЛИ 

Училищната програма за образователна интеграция на учениците от 

етническите малцинства има следните цели: 

• 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, беден речников запас и недоброто владеене на български 

език у учениците от етническите малцинства; 

• Да определи подходящи дейности за привличане на родителите и решаване на проблемите 

при затруднената комуникация учители -родители – ученици; 

• Да популяризира мерки за решаване на проблемите с липсата на мотивация за 

самоусъвършенстване и склонността към изолация; Да определи дейностите, чрез 

които да бъдат привлечени родителите като важно звено в образователния процес. 

 

III. ПРИНЦИПИ 

• Толерантност и гарантиране на пълноценната интеграция на учениците в 

мултикултурна среда; 

• Равен достъп до качествено образование; 

• Използване на иновативни подходи за овладяване на книжовния български език 

за подобряване на постиженията в образователния процес; 

• Интеркултурност като неотменна част на образователна интеграция на 

учениците от етническите малцинства при модернизацията на българското 

училище. 

• Публичност и информираност на заинтересованите страни. 

IV. ДЕЙНОСТИ 

• Квалификация на педагогическите специалисти за взаимодействие в 

мултиетническа образователна среда, интеркултурна компетентност у 

учителите и другите педагогически специалисти; 

• Съгласуване на дейностите с училищната програма за грамотност и покриване 

на ДОС; 

• Използване на методики за повишаване на образователните резултати на 

учениците, обучавани в мултикултурна среда; 

• Осигуряване на допълнително обучение по български език за ученици, за 

които българският език не е майчин; 

• Популяризиране на училището сред учениците и техните родители като 

подкрепяща и интегрираща среда за обучение; 



• Работата по образователни програми и проекти, финансирани от 

ЦОИДУЕМ; ОП НОИР, които да благоприятстват активното участие на 

ученици в риск; 

• Включване на родителите като заинтересована страна в живота на училището; 

• Участие на доброволци от етническите малцинства в инициативи на 

училището, свързани с образователната интеграция на учениците 

ПЛАН  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА  ЗА  ОБРАЗОВАТЕЛНА  

ИНТЕГРАЦИЯ 

№ ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИК СРОК 

1. 

Гарантиране на правото на равен достъп до 

качествено образование на децата и учениците 

от ромското етническо малцинство 

Директор  17.09.2020 

2. 

Осигуряване на средства за поевтиняване на 

обедното хранене на учениците, обхванати в 

целодневна организация на учебния процес  

Директор  

През 

учебната 

година 

 

3. 

Постоянно наблюдение: за редовното 

присъствие на учениците в училище, за успеха 

и дисциплината им.  Разговори с учениците, 

индивидуални срещи със семействата на 

учениците  

Директор  

През 

учебната 

година 

4. Работа с децата застрашени от отпадане и с 

техните семейства 

Директор и 

педагогически 

специалисти 

През 

учебната 

година 

 

5. 

 Осигуряване на безплатни учебници за 

учениците от I - VІІ клас. 

Осигуряване на познавателни книжки за децата 

в подготвителна група 

Директор  

През 

учебната 

година 

6.  Включване на повече деца в целодневна 

организация на учебния ден Директор  

През 

учебната 

година 

  Допълнителна работа  с ученици V-VІІ клас Педагогически През 



7. за кариерно ориентиране в ЧК и подготовка за 

приемни изпити в професионалните гимназии 

до завършване на средно образование 

специалисти учебната 

година 

8. Обучение на педагогически специалисти за 

„Работа в интеркултурна среда” Директор  

През 

учебната 

година 

9.  Мотивиране на деца от ромски произход с 

изявени дарби, които  да развиват своята дарба, 

чрез допълнителни занимания  

Педагогически 

специалисти 

През 

учебната 

година 

10. Организиране на тържества и дни на ромските 

празници с цел запазване на културната 

идентичност на етноса. 

Директор и 

педагогически 

специалисти 

През 

учебната 

година 

11. Организиране на спортни състезания с 

ученици от други училища в общината. 
Директор и учители по 

ФВС 

През 

учебната 

година 

12. Организиране на обменни визити с ученици от 

други училища в общината. 

Директор и 

педагогически 

специалисти 

През 

учебната 

година 

13. Работа по проект „Всеки ученик ще бъде 

отличник“ съвместно с ЦМДТ „АМАЛИПЕ“ 

Директор и 

педагогически 

специалисти 

През 

учебната 

година 
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