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Основно училище 

  “Виктория и Крикор Тютюнджян” 
 

4000 Пловдив, ул. Турист №2, тел.:  032/635319, 624564 E-mail: 
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Г О Д И Ш Е Н  П Л А Н 

 

Н А   У Ч И Л И Щ Е Т О 
 

 

за учебната 2019/2020 година 
 

                                    

                           Приема се на основание чл. 263, ал.1, т.5 от ЗПУО на заседание на Педагогическия съвет, 

 с протокол № 12/ 12.09.2019 г., утвърден със заповед № РД-10-720/13.09.2019 на директора на училището 
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РАЗДЕЛ І КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА 

УЧИЛИЩЕТО 

 

Цялостната дейност на ОУ “Виктория и Крикор Тютюнджян” през учебната 2018/2019 година протече съгласно залегналите в 

годишния план задачи. В училището се обучаваха 285 ученици, разпределени в 13 паралелки. 

Създадена е система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е 

единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес.  

  

През учебната 2018/2019 година приоритети в УВР бяха: 

› Осигуряване на висококвалифицирана, модерна и конкурентноспособна подготовка на учениците, овладяване на майчин 

арменски език в часовете по ИУЧ и ФУЧ; 

› Развитие личността на ученика, изграждане на активна гражданска позиция, инициативност и стремеж към 

самоусъвършенстване; 

› Използване на ефективни подходи, средства и форми за усъвършенстване на организацията на учебния процес и методиката 

на преподаване; 

› Разширяване сътрудничеството и партньорството на училището с родителска, арменска общност и външни институции при 

осъществяване политиката на промените в средното образование. 

Резултатите от външното оценяване са много добри. 

            За учениците от IV клас при явили се 43 ученици средният бал: По български език и литература е 17,70; по математика е 17,31; 

по човекът и природата е 18,75; по човекът и обществото е 18,23.  

             За учениците от VII клас при явили се 37 ученици средният бал е: 116 т.. По български език и литература е 70,27 т. има двама 

ученици с над 90 точки, няма ученици с под 16 точки; по математика е 44,67 т. има 4 ученици с под 16 точки, няма ученици с над 90 

точки. В класацията на училищата от Пловдивска област училището е на 12 позиция от 140. 

От завършилите седмокласници 100 % са приети  в езикови и професионални гимназии. 

Осигурена е творческа свобода на учителите за възможно най-пълно реализиране целите на учебно-възпитателния процес. 

Педагогическото творчество като персонално качество на учителя се явяваше важен фактор за постигане на необходимия оптимум 

взаимодействие между учител – ученик. Интерактивните методи се прилагаха от все повече учители в ежедневната им работа. 
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През учебната 2019/2020 година за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в 

училище е необходимо: 

  Да се  усъвършенстват преподавателските техники в УВР;        

 Да се разнообрази вътрешноучилищната квалификация и повиши иновационната активност на учителя; 

 Да продължи използването на интерактивни методи при решаването на задачите на възпитанието и обучението на децата 

чрез екипно взаимодействие на различни нива; 

  Да се изградят учителски екипи за индивидуална работа с изявени деца; 

  Прилагане на адекватни за възрастта на учениците методи за формиране на толерантност и уважение към различната 

идентичност и правата на всеки човек- дете и възрастен; 

 Осъвременяване на дейността на методическите обединения и превръщането им в двигател на иновационния процес в 

училище; 

 Повишаване взискателността по отношение опазване и обогатяване на училищното имущество; 

 Да се привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, и се създаде функционираща 

училищна общност, включваща всички участници в образователния процес, като се търсят нови методи и подходи за осигуряване на 

позитивна и развиваща училищна среда;  

ІІ. ПРИОРИТЕТИ В УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА 

НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ, СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ: БЪЛГАРИЯ 2020 И НА 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА МОН:  
 

1. Управление на училищната институция за реализиране на държавната образователна политика за подобряване на 

качеството на образование и осигуряване на равен достъп и пълноценна социализация на учениците.  

2. Привеждане дейността на ОУ "Виктория и Крикор Тютюнджян" в съответствие с разпоредбите на Закона за 

предучилищното и училищното образование и прилагане на държавните образователни стандарти.  

3. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Стимулиране обмена на добри практики, партньорство и 

практическо приложение на придобити умения в резултат на участие в квалификационни форми.  

4. Реализиране на приобщаващо образование и политика за подкрепа за личностно развитие на учениците в училището.  

5. Ефективно взаимодействие с родители, институции и структури, работещи в областта на образованието и младежта. 

Изграждане и функциониране на обществения съвет към училището.  

      6.  Генериране на идеи за нови или подобрени работни практики и услуги в сферата на ученическото творчество и свободно 

време на учениците като се осигури среда, благоприятна за развитието на творческите възможности на учениците; 

7.  Зачитане на отговорностите, правата и задълженията на родителите, установяване на социален диалог “ семейство – 

училище” ; 
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8. Реализиране на училищни програми и проекти за привличане на обществеността в дейностите по превенция и 

противодействие на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и за защита правата на детето; 

9. Подобряване дейностите по финансово осигуряване на училището и реализиране целите на училищната стратегия за 

развитие на най-ниски разходи и максимална ефективност. 

 

ІІІ. ГЛАВНА ЦЕЛ. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ  
 

ГЛАВНА ЦЕЛ  

 

Развитие на ОУ "Виктория и Крикор Тютюнджян" в условията на прилагането на Закона за предучилищното и училищното 

образование и на растяща конкуренция чрез създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за учениците и 

учителите и в партньорство с родителите и институциите, с което да се утвърди като предпочитано място за обучение и 

възпитание на подрастващите от града и общината, и се превърне от училище за всички в училище за всеки.  

 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ  

 

1. Поддържане на високо качество и ефективност в процеса на училищното образование съобразно индивидуалните 

способности и потребности на учениците чрез привеждане дейността на училището в съответствие с разпоредбите на ЗПУО и 

ДОС.  

2. Изграждане и поддържане на институционална организационна култура чрез прилагане на училищни политики в подкрепа 

на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование  

3. Училището да бъде желано място за обучение, изява и подкрепа за личностното развитие на учениците.  

4. Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на педагогическите кадри  

5. Взаимодействия с родители, институции и структури, работещи в областта на образованието и младежките политики.  

10. Задоволяване на потребностите от съвременно, модерно училище и училищна среда, отговарящи на критериите на ЕС; 

11. Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник. 

12. Осигуряване на безопасни условия на труд и творчество на учениците. 

13. Създаване на стройна организация на ученическия труд в целодневни условия и уместно ангажиране на свободното време 

на учениците извън училище; 

14. Превръщането на ученето през целия живот и мобилността в реалност; Разгръщане на творчеството и новаторството, 

включително и предприемчивостта при всички степени на образованието; 

15. Ритуализация на училищния живот и развитие на ученическото самоуправление.  
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16. Запазване и повишаване качеството на подготовката на учениците чрез разгръщане инициативността и активността на 

педагогическия състав и ученическия колектив; 

17. Стимулиране и мотивиране на учениците да мислят, да изразяват свободно своето мнение, да работят с убеждението, че 

вършат нещо полезно за себе си, за училището и за обществото; 

18. Доказване на практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по 

отношение на знанията.  

19. Акцентиране върху възможностите за самостоятелно получаване на знания от Интернет и тяхното правилно използване. 

20. Приобщаване на деца със специални образователни потребности. 

21. Превантивна дейност за намаляване броя на отпадналите ученици и неизвинените отсъствия. 

22. Запазване и развитие здравето на учениците чрез разработване на училищни правила и програми и внедряването им в 

образователния процес; 

23. Реализиране на държавната политика по отношение на физическата култура и спорта посредством увеличаване на учебните 

часове по физическо възпитание и спорт и организиране на извънкласна и извънучилищна спортна дейност; 

24.   Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и 

привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности; 

25. Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми и 

утвърждаване на училищното настоятелство като орган, подпомагащ цялостната УВР . 

26. Спазването на Етичния кодекс като гаранция за екипност и партньорство между участниците в УВР. 

 

III. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНИТЕ, РЕГИОНАЛНИТЕ 

ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИКАТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

1. В изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система и на Националната 
стратегия за учене през целия живот - организиране и реализиране на училищния  план-прием чрез обвързване с възможностите на 
училището, подобряване на гражданската информираност и взаимодействието на институциите и организациите, отговорни за 
образованието в община Пловдив. 
2. В изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система и на Закона за 
предучилищното и училищното образование. Повишаване на качеството на образователния процес като предпоставка за развитие на 
личността на всеки ученик и предотвратяване на преждевременното напускане на училище. 
3. В изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система, на Националната 
стратегия за учене през целия живот и на Националната стратегия за повишаване и насърчаване на грамотността - реализиране целите 
на гражданското образование чрез извънкласни и извънурочни форми и дейности, проекти и програми. Усъвършенстване на 
взаимодействието между училището и родителите с приоритет - организиране на свободното време на учениците. 
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4. В изпълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, на Националната програма за развитие на 
педагогическите кадри и на Националната стратегия за учене през целия живот - участие в квалификационни форми на директор, 
заместник-директор, педагогически съветник и учители на регионално ниво. Мотивиране на педагогическите кадри и екипа на ОУ 
„Виктория и Крикор Тютюнджян" за кариерно и професионално развитие. Участие в цялостната система за въвеждаща, поддържаща и 
надграждаща квалификация на педагогическиге специалисти за покриване на следните дефицити: 
 
 Използване на съвременни техники и технологии в обучението. 

 Дигитализация на учебния процес и работа с облачни технологии. 

 Самооценяване  на  педагогическия  специалист-процес  на  изготвяне  на  вътрешна  оценка  на  качеството  на  предоставяното 

образование. Атестация. 

 Работа с ученици с различна степен на обучаемост. 

 Адаптация на учениците при прехода между начален и прогимназиален етап.    

 Повишаване на мотивация и резултатност от ученето 

 Съвременни модели за приобщаване на родителите като партньори в планиране и организация на училищния живот. 
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No Дейност Срок Извършва се от: 
/институции и лица, в 

каква взаимовръзка/ 

Индикатори за изпълнение 

Мерна единица 
/брой, процент/ 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

1. Изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система и Механизъма за 

съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст в област Пловдив. 

1.1 Ефективно реализиране на целодневната 

организация на учебния процес за ученици от I 

до IV клас 

16.09.2019г. Директор; учители ЦДО брой 160 136 

1.2 Прилагане на система за кариерно ориентиране 
и консултиране в различните възрастови групи 
за мотивиране за продължаване на 
образованието и ранно кариерно ориентиране 
на ученици в риск от отпадане/ 
преждевременно напускане на училище/ 

Учебна 
2019/2020г. 

Педагогически съветник; 

училищен екип за 

кариерно ориентиране 

брой 285           42 

1.3 Планиране, организиране и провеждане на 

съвместни дейности с родителите, Училищно 

настоятелство, Обществен съвет с насоченост 

към ранна превенция на отпадането от 

училище 

Учебна 
2019/2020г. 

Зам.-директор УД 

Педагогически съветник; 

класни ръководители 

брой дейности 6 6 

1.4 Квалификация на педагогическите 

специалисти, насочена към идентифициране и 

справяне със случаите на риск от 

преждевременно напускане на училище 

Учебна 
2019/2020г.. 

Педагогически съветник; 

класни ръководители 

брой учители 15 15 

1.5 Приобщаващо образование за ученик със СОП 
чрез създаване поддържане и 

Учебна 
2019/2020г. 

Директор 

Зам.-директор УД 

Педагогически съветник 

брой ученици 1 1 
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 ефективно функциониране на екип, 
предоставящ адекватна подкрепа за всеки 
ученик. 

     

1.6 Организиране и провеждане на тематична 
работна среща на тема: „Класният 
ръководител - важна фигура за създаване на 
позитивна образователна среда" 

Учебна 
2019/2020г. 

Директор 

Зам.-директор УД 

 

брой учители 13 13 

1.7 Осъществяване на дейности / тържества, ден 

на отворени врата, срещи с ученици и 

учители/за подкрепа на учениците при 

прехода между етапите на училищното 

образование 

Учебна 
2019/2020г. 

Класни ръководители Брой ученици 285 44 

1.8 Поддържане на постоянни контакти с УН, 

МКБППМН, Комисия за противодействие на 

училищния тормоз, ДПС и отдел „ЗД" за 

успешно решаване на възникнали проблеми и 

нарушения. 

Учебна 
2019/2020г. 

Педагогически съветник брой ученици 285 12 

1.9 Развитие на ученическото самоуправление 

чрез ученически съвет с подкрепа от 

училището. 

Учебна 
2019/2020г.. 

Педагогически съветник, 

председател на УС 

брой дейности 9 9 

1.10 Осигуряване на допълнителна подкрепа в 
лятно училище за децата, записани в първи 
клас и учениците с идентифицирани 
образователни дефицити 

Учебна 

2019/2020г.. 

Класни ръководители брой ученици 30 30 

1.11 Провеждане на обучителни дейности с 

ученици за начина на предпазване и рисковете 

от ранна бременност, от заболявания, 

предавани по полов път и др. 

Учебна 
2019/2020г.. 

Мед. Сестра; Класни 
ръководители 

брой ученици 144 144 

2. Изпълнение на Стратегията за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието и 

науката 

2.1 Обмен на добри педагогически практики за 

използване на ИКТ средства в учебния процес 

Учебна 

2019/2020г.. 

Зам.-директор УД 

Председатели МО 

брой учители 14 14 
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2.2 Вътрешна квалификация за обучение на 
учители по различни учебни предмети за 
използване на онлайн ресурси и облачни 
технологии 

Учебна 
2019/2020г. 

РНИКТ брой учители 44 44 

2.3 Внедряване и използване на съвременни 
информационни технологии – училище в 
облака,електронен дневник и ученически 
книжки, електронни учебници и помагала 

Учебна 
2019/2020г. 

Директор 

   РНИКТ, учители комп. 

моделиране 

брой учители 4 4 

2.4 Поддържане на изградената ИКТ 

инфраструктура 

Учебна 
2019/2020г.. 

РНИКТ Брой кабинет по 

ИТ 

1 1 

2.5 Замяна на морално и физически остарели 

технически средства, осигуряване на 

скоростен достъп към Интернет 

Учебна 
2019/2020г.. 

Директор ; РНИКТ Брой кл.стаи 9 9 

3. Изпълнение на Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри. Организационно и методически осигуряване 

дейността на педагогическите специалисти 

3.1 Учредяване на комисия и изготвяне на 

годишен план за квалификация. 

м. 
септември 
2019г. 

Директор 

Зам.-директор УД 
 

брой учители 26 3 

3.2 Проучване на потребностите и осигуряване 

участие на педагогическите специалисти в 

обучения за продължаваща квалификация, 

насочени към осъвременяване и разширяване 

на ключови компетентности на учителите 

(чуждоезикови, дигитални, иновации и 

предприемачество и др.) 

м. 
септември 
2019г. 

Директор 

училищна комисия за 

КПС 

брой учители 44 5 

3.3 Информация за дистанционните и онлайн 

квалификационни обучения и програми 

Учебна 
2019/2020г. 

училищна комисия за 

КПК 

брой учители 3 3 

3.4 Участие в семинари и квалификационни 
курсове организирани от РУО - Пловдив 

По график на 
РУО 

Директор 

Зам.-директор УД 

 

брой учители 26 26 

3.5 Сформиране на комисия за актуализиране на 

критериите за диференцирано заплащане. 

Учебна 
2019/2020г. 

Директор брой учители 26 5 
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3.6 Обсъждане и приемане на план за 
квалификационна дейност в училището. 

м. 
септември 
2019г. 

ЗДУД ; 

Председател комисия 

брой учители 26 26 

3.7 Създаване на масив от данни за придобита 
квалификация и кариерното развитие на 
педагогическите кадри чрез персонална 
квалификационна карта. 

Учебна 
2019/2020г. 

Зам.-директор УД 

Учители 

брой учители 26 3 

4. Изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот 

4.1 Насърчаване и стимулиране участието на 
учителите по професионални направления във 
външна квалификация и за придобиване на 
ПКС. 

Учебна 

2019/2020г. 

Директор 

Зам.-директор УД 

 

брой учители 26 12 

4.2 Формиране на екипи за разработване и участие 

в регионални и международни проекти. 

Учебна 
2019/2020г. 

Директор  

Зам.-директор УД 

 

брой учители 26 18 

5. Изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 

5.1 Координиране на дейностите между РУО на 
МОН, Областна администрация - Пловдив, за 
създаване условия за пълноценна 
социализация на децата и учениците от 
етническите малцинства 

Учебна 
2019/2020г. 

Директор брой ученици 285 26 

5.2 Прилагане на ДОС за гражданското, 

здравното, екологичното и интеркултурното 

образование. 

Учебна 
2019/2020г. 

Зам.-директор УД 

Педагогически съветник 

брой учители 13 6 

5.3 Използване на е-платформа на МОН за 

прилагане на добър опит от заинтересованите 

страни по разработване и прилагане на 

политики и мерки в областта на 

образователното интегриране на деца и 

ученици от етнически малцинства 

Учебна 
2019/2020г. 

Педагогически съветник брой учители 14 14 
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5.4 Участие на максимален брой педагогически 
специалисти в квалификации за работа в 
интеркултурна среда и с ученици в риск. 

Учебна 
2019/2020г. 

Директор 

Зам.-директор УД 

 

брой участници 14 14 

6. Изпълнение на Националните програми за развитие на  образованието 

 6.1 НП "Оптимизиране на вътрешната 
структура на училищата, детските градини" 

Учебна 
2019/2020г. 

Директор 

Гл. счетоводител 

Брой учители 2 2 

 6.3 Система за национално стандартизирано 
външно оценяване 

м. юни на 
Учебна 

2019/2020г. 

Директор 

Зам.-директор УД 

 

Брой ученици 76 76 

 6.4 Развитие на педагогическите кадри- 

осигуряване на условия за квалификации 

Учебна 
2019/2020г. 

Директор 

Зам.-директор УД 

 

Брой учители 44 44 

7. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

7.1 Национална програма „Оптимизация на 
училищната мрежа" модул „Оптимизиране на 
вътрешната структура" 

Учебна 

2019/2020г. 

Директор 

 

Брой учители 2 2 

7.2 Схема „Училищен плод" към ДФ „Земеделие" 
Схема „Училищно мляко“ 

Учебна 
2019/2020г.. 

Директор; зам.-директор брой обхванати 

ученици 

160 160 

 

7.3 Проект за предоставяне на средства за 
подпомагане на физическото възпитание и 
спорта- 129 ПМС 

Учебна 
2019/2020г.. 

Зам.-директор УД 
учители по ФВС 

Брой ученици 285 283 

7.4 Проект BG05M20P001-2.001-0001 „Система за 
кариерно развитие в училищното образование" 

Учебна 
2019/2020г.. 

МОН, ЦКО - Пловдив, 

училищен екип 

брой обхванати  7 7 

8. Изпълнение на Механизъма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище и 
междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в училищата 
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 8.1 Осигуряване на психологическо консултиране 

и проучване поводите и причините за 

отклонение от поведението на ученици с 

отрицателни прояви и набелязване на 

конкретни мерки за въздействие. 

М. 12. 2019 

г. 

Педагогически съветник Брой ученици 285 13 

8.2 Реализиране на доброволчески дейности и 

училищни кампании, подкрепящи здравето, 

толерантността, социалната чувствителност, 

Учебна 
2019/2020г. 

Педагогически съветник 

Председател на УС 

брой ученици 285 283 

 

 правата на човека, опазването на околната 

среда и др. 

     

8.3 Координиране на дейността на училището с 

инспектор от ДПС / отговарящ за училището/ и 

училищното настоятелство. 

Учебна 
2019/2020г. 

Педагогически съветник Брой учители 5 5 

8.4 Учредяване на „Училищен екип за 

противодействие на училищния тормоз" 

между децата и учениците в училище 

Учебна 
2019/2020г. 

Директор 

Педагогически съветник 

Брой учители 5 5 

8.5 Актуализиране на правилниците: Правилник 

за дейността на училището; 

Правилник за вътрешен трудов ред в 

училище; Правилник за БУВОТ; Правилник за 

пропускателния режим. 

Учебна 
2019/2020г. 

Директор,  Зам.-директор 

УД 

 

Брой 

правилници 

4 4 

8.6 Насочване на корекционно - възпитателна 

дейност за преодоляване и неутрализиране на 

отделните негативни прояви чрез засилване на 

положителните качества у детската личност. 

Учебна 
2019/2020г. 

Директор, 

Педагогически съветник, 

председатели и членове на 

комисии 

Брой учители 26 26 

8.7 Изготвяне на план-график с мерки за 
повишаване здравната култура на учениците 
по отношение на отрицателните явления - 
тютюнопушене, алкохол и наркомания и 
създаване на мотивация за отказ от тези 
явления. 

м. IX 2019г. Педагогически съветник 

Мед.специалист 

Брой ученици 283 283 
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8.8 Обсъждане на „добри" училищни практики, с 

оглед превръщане на училището в сигурна и 

желана територия на ученика. 

Учебна 
2019/2020г. 

Зам.-директор УД 
 

Брой учители 26 26 

 

9. Изпълнение на регионалната програма за подобряване на резултатите на учениците през учебната 2019/2020 година и 
Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността 

9.1 Квалификация на учители в областта на 

съвременните методи на преподаване и на 

диагностика на четенето 

По график 

на РУО 

Директор 

Зам.-директор УД 

 

брой учители 6 6 

9.2 Участие в общинско състезание по БЕЛ Учебна 

2019/2020г. 

МО  брой ученици 5 5 

9.3 Включване в Националния маратон на 

четенето; състезание „Най-добър четец“ 

Учебна 
2019/2020г. 

учители брой ученици 283 80 

9.4 Участие във викторина на РУО за Народните 

будители 

По график 

на РУО 

МО начални учители брой ученици 44 18 

9.5 Електронен формат на „Речник на българския 

език" и други информационни портали - 

линкове в сайта на училището 

Учебна 
2019/2020г. 

МО  Брой учители 3 3 

9.6 Провеждане и популяризиране на 

инициативата „Подари книга" 

м. XII 2019 

г. 

учители Брой ученици 285 60 

9.7 Честване на 100-годишнината от рождението 

на Николай Хайтов с литературно четене 

 м. IX 2019 

г. 

учители БЕЛ Брой ученици 133 87 

9.8 Честване на 185 години от рождението и 140 

години от смъртта на Любен Каравелов 

М. 04. 

2020г. 

учители БЕЛ Брой ученици 133 46 
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9.9 Състезание по краснопис и правопис за 

учениците от начален етап 

м. октомври 

2019 

начални учители Брой ученици 160 46 

10. Организиране и реализиране на училищния  план-прием 

10.1 Прием в I, V- решение на педагогически съвет 

за броя паралелки 1-ви клас, 5-и клас за 

учебната 2020/2021 г 

Учебна 

2019/2020г. 

директор, зам.-директор Брой паралелки 4 4 

10.2 Провеждане на мероприятия за 
популяризиране на училището 

Учебна 
2019/2020г. 

Класни ръководители Брой 

мероприятия 

3 3 

10.3 Провеждане на тематични родителски срещи Учебна 
2019/2020г. 

Класни ръководители Брой срещи 4 4 

 

       

10.4 Утвърждаване на училищни комисии по 

реализиране на план-приема 

Учебна 
2019/2020г. 

директор Брой комисии 2 2 

11. Организиране на дейностите по провеждането на националните външни оценявания 

11.1 Работни срещи за запознаване със заповеди и 

изисквания за организиране и провеждане на 

НВО в 4., 7. 

М. 04. 
2020г. 

Директор, ЗДУД, 
всички учители 

Брой учители 26 26 

11.2 Определяне на училищни екипи за 

организиране, провеждане и проверка на НВО 

в 4, 7.клас. 

М. 05. 

2020г. 

Директор, ЗДУД Брой 2 2 

11.3  Организиране на разяснителна кампания за 

НВО : 

Провеждане на родителски срещи за 

запознаване на учители, ученици и родители с 

реда, сроковете и условията за провеждане на 

НВО  

М. 05. 

2020г. 

Директор, ЗДУД, класни 
ръководители 

брой ученици 76 76 

11.4 Провеждане на организационен инструктаж на 

учениците в ЧК 

М. 06. 
Учебна 
2019/2020г. 

ЗДУД, класни 
ръководители 

брой обхванати 

ученици 

76 76 

11.5 Създаване на информационен кът, 

публикуване на цялата информация за НВО  на 

сайта на училището. 

М. 05. 
Учебна 

2019/2020г. 

 Зам.-директор УД 
РНИКТ 

Брой учители 1 1 



 15 

11.6   Работни срещи по МО за осигуряване на 

дидактически средства и материали за 

подготовка на учениците за НВО . 

Учебна 
2019/2020г. 

МО, преподаватели Брой учители 8 8 

11.7  Дискусии и обсъждане на новите учебни 

планове, програми, познавателни книжки, 

учебници и учебни помагала по МО. 

М. 09. 
Учебна 

2019/2020г. 

Председатели на МО Брой учители 44 44 

11.8 Изграждане на единна система от критерии за 
оценяване по всеки учебен предмет по МО. 

М. 09. 
Учебна 
2019/2020г.. 

Председатели на МО Брой учители 44 44 

11.9  Диа  Диагностика на пропуските на ниво учебна 

програма и набелязване на корекционни 

мерки за постигане на ДОС - по МО; 

М. 10. 
Учебна 

2019/2020г. 

Председатели на МО Брой учители 44 44 

 

  

Изграждане на състема за визуализация на 

резултатите от НВО 

     

12. Организиране и реализиране на дейностите, свързани с осигуряване на подкрепяща среда за обучението на деца и ученици със 
специални образователни потребности, и за обучението на деца и ученици, даровити и чийто майчин език е различен от 
българския и изпълнение на Регионалната стратегия за приобщаващо образование 

12.1 Изработване на индивидуални програми за 

работа с деца с обучителни трудности - деца с 

трудности и дефицити в обучението, деца в 

риск от отпадане 

Учебна 
2019/2020г. 

Зам.-директор УД 
Пед. съветник, учители 

брой 5 3 

12.2 Приобщаващо образование за учениците със 

СОП чрез създаване, поддържане и ефективно 

функциониране на екип, предоставящ 

адекватна подкрепа за всеки ученик. 

Учебна 
2019/2020г.. 

Директор 

Зам.-директор УД 

Пед. съветник 

брой ученици 5 5 

12.3 Участие на максимален брой педагогически 

специалисти в квалификации за работа в 

интеркултурна среда и с ученици в риск. 

Учебна 
2019/2020г. 

Зам.-директор УД 
 

Брой учители 44 10 
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12.4 Използване потенциала на полуинтернатните 
групи в начален етап за оказване съдействие 
на ученици, които срещат обучителни 
затруднения. 

Учебна 
2019/2020г. 

Учители в ГОУД Брой ученици 283 121 

13. Организиране и контролиране на дейностите, свързани с осигуряване на задължителна документация и с предоставяне на 

учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване 

13.1 Разработване и приемане на задължителната 

училищна и учебна документация 

16.09. 2019 

г. 

Директор; училищни 

комисии 

Брой учители 26 26 

13.2 Запознаване, внедряване и спазване на 17.09. 

2019г. 

Директор Брой учители 26 26 

 

 

 държавните образователни стандарти, 
НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти (oбн., ДВ, бр. 61 от 

2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г. 

     

13.3 Актуализация на длъжностните 

характеристики 

13.09.2019 Директор Персонал           32 32 

13.4 Осигуряване и предоставяне на учебници и 
учебни помагала за безвъзмездно ползване от 
I-ви до VII-ми клас 

16.09. 

2019г. 
Зам.-директор УД 

Домакин 

Брой брой 
ученици 

285 286 

14. Информираност, координация и взаимодействие с родители и институции. 

14.1 Планиране дейността на УН. Учебна 
2019/2020г. 

Директор, 

 председател на УН 

Брой заседания 4 4 

14.2 Участие на родители в училищни, 
извънкласни и извънучилищни мероприятия, 
включване в дейностите по реализиране на 
проекти. 

Учебна 
2019/2020г. 

Учители, класните 
ръководители 

Брой проекта 6 6 

https://www.mon.bg/upload/20374/nrdb15_22072019_statut_uchiteli.pdf
https://www.mon.bg/upload/20374/nrdb15_22072019_statut_uchiteli.pdf
https://www.mon.bg/upload/20374/nrdb15_22072019_statut_uchiteli.pdf
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14.3 Планиране, организиране и провеждане на 

съвместни дейности с родителите, Училищно 

настоятелство, Обществен съвет с насоченост 

към ранна превенция на отпадането от 

училище 

Учебна 
2019/2020г.. 

Зам.-директор УД 

Педагогически съветник; 

класни ръководители 

брой дейности 6 6 

14.5 Поддържане на постоянни контакти с УН, 
МКБППМН, Комисия за противодействие на 
училищния тормоз, ДПС и отдел „Закрила на 
детето" за успешно решаване на възникнали 
проблеми и нарушения. 

Учебна 

2019/2020г. 

Педагогически съветник брой ученици 285 12 

15. Организиране и реализиране на дейностите в Националния календар за извънучилищните дейности и в Националния 
спортен календар на МОН, както и други извънкласни и извънучилищни дейности 

15.1 Организиране и участие на ученици в 

състезания, конкурси и олимпиади 

Учебна 
2019/2020г.. 

Зам.-директор УД 
Учители 

Брой ученици 123 76 

15.2 Координиране и контролиране на дейностите 

по Националния календар за 

Учебна 
2019/2020г. 

Учители по ФВС Брой ученици 285 48 

 

 извънучилищни дейности и Националния 

спортен календар на МОН. 

    

16. Дейности според спецификата на училището 

16.1 185-годишнина от откриване на Арменско 

училище в Пловдив 

м. май 2020г. Директор, ЗДУД, 
учители  

брой ученици 285 70 

16.2 Тематични проекти „Будителите”;Ден на 

арменските книжовници и преводачи. 

Учебна 
2019/2020г. 

ЗДУД, учители  брой ученици 283 25 

16.3   Коледен концерт  на училището „По Коледа 

се раждат звезди“ 

Учебна 

2019/2020г. 
ЗДУД, учители  брой ученици 283 25 

16.4 Математически състезания Учебна 

2019/2020г. 
ЗДУД, учители брой ученици 283 96 
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16.5  Участие в Общински мероприятия и  

инициативи, посветени  на Васил Левски-  

Апостола на свободата 

Учебна 
2019/2020г. 

Директор, председател 

на УН 

брой ученици 283 60 

16.6  Празник на майчиния език и Вартананц 

 Празник на езиците:  Състезание по английски 

език между класовете 

 

 Учебна 
2019/2020г. 

учители по арм. и англ. 

език 

брой 2 2 

16.7 Отбелязване на годишнина от Геноцида над 
арменския народ 

Учебна 
2019/2020г. 

ЗДУД, учители  брой учители 3 3 

16.8 Училищен празник „Нашият чуден свят“ м. Май 2020г. ЗДУД, учители брой ученици 283 70 

16.9 Празник на буквите м. март Начални учители брой ученици 42 42 

16.10 Провеждане на зелено училище 6-10.04.2020г Начални учители брой ученици 160 130 

16.11 Провеждане на туристически пътувания с 
образователна цел: 
уроци в културни, обществени и научни 
институции и природни обекти; 
уроци и занимания по интереси на местаи 
обекти с образователно, културно, 
историческо или екологично значение 

Първа седмица 
на м. ноември/ 
краят на м. 
май-32 уч. 
седм., м. юни 
2019/2020г. 

Начални учители и 
прогимназиални 
учители 

брой ученици 285 130 

16.12 Провеждане на спортен празник 18.10.2019 Учители физ. въз. Брой ученици 285 285 

 
 

УЧИЛИЩНИ ПРОГРАМИ 

1. Програма за превенция на ранното напускане на училище 
2. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи 
3. Училищна програма за целодневна организация на учебния ден 
4. Програма по здравно и гражданско образование 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ 

5. Средства от училищния бюджет 

6. Средства от училищното настоятелство и благотворителност 
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7. Средства от европейски национални и общински програми и проекти 

8. Дарения 

 
 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Постигната по-висока степен на устойчивост в развитието на училището. 

- Ясно разписани училищни документи съобразени с националната нормативна база и с фиксирани права и задължения на всички 

заинтересувани страни  

- Ясно поети ангажименти от участниците в процеса на образование 

-  Постигнат позитивен организационен климат на добро ниво 

-  Запазен или увеличен брой на децата и учениците. Оптимална пълняемост на паралелките.Оптимален баланс на съотношението брой 

ученици - брой учители. 

- Увеличен бюджет. Подобрено финансово състояние на училището за обезпечаване на цялостната училищна дейност 

2. Постигнато добро качество на образование, измерено чрез постиженията на учениците на вътрешни и външни изпитвания, конкурси, 

състезания, олимпиади 

-  Постигнат напредък при преодоляване на неграмотността и пропуските в образователната подготовка.  

- Намален дял на слабите резултати 

3. Осигурени безопасни условия на обучение и труд. 

- Създадени условия за максимална превенция на трудови злополуки и инциденти 

-  Поета лична отговорност за безопасност и здраве 

4. Повишени професионални компетентности и квалификация на персонала. 

5. Осигурени ефективни условия за личностно развитие на децата и учениците: 

- Осигурени условия за равен достъп до качествено образование 

- Осигурени условия за развитие на индивидуалните и творчески потребности и уникалността на всяко дете и ученик 

- Осигурени условия за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие 

6. Осъществени конструктивен диалог и ефективно институционално взаимодействие. 

7. Подобрена материална, образователна и информационна среда. Привлекателност на средата. 

8. Разработени и/или осъществени проекти по европейски, национални и общински програми, подобрени условия за педагогическо взаиомдействие 

и финансиране. 

9. Повишен престиж на училището в местната общност. 

 

ІV. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ (приложение към годишния план)  

 

1. Установяване  потребностите и дефицитите в квалификационната дейност на учителите. 

2. Информиране на педагогическите специалисти за възможностите и условията за повишаване на тяхната квалификация както и за реда за 

придобиване на квалификационни кредити и за кариерното им развитие. 

3. Мотивиране на педагогическия състав за системна актуализация на методическата подготовка и повишаване на квалификацията. 
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4. Стимулиране на  педагогическите специалисти за усъвършенстване и обмяна на добри педагогически практики. 

5. Актуализиране на учебната информация и обсъждане на новостите; запознаване с нова методическа литература, обмен на дидактически 

материали. 

6. Прилагане на ефективни съвременни подходи и практики, рационални организационни форми, методи и средства на обучение при реализиране 

на учебните програми. 

7. Консултиране и подпомагане на новоназначени и младши учители с цел използване на ефективни методи на преподаване, както и за проверка и 

оценка на знанията и уменията на учениците. 

8. Участия на учителите в обученията, предвидени в плана за квалификационна дейност на ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“, както и в 

квалификации, организирани от други институции.  

1. Повишаване на професионалната компетентност на учителите с цел запазване благоприятния микроклимат и успешно  преодоляване 

проблемите, свързани с агресията в училище. 

2. Подпомагане работата на класните ръководители. 

3. Приемственост на учениците от начален към прогимназиален етап. 

 

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА ПЛАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ: 

 

 Самоусъвършенстване и по-добра методическа подготовка на педагогическите специалисти чрез механизма за квалификации;  

 Усъвършенстване на компетентностите на педагогическия състав с цел кариерно развитие; 

 Ефективно взаимодействие „учител – ученик – родител“ като основен приоритет на педагогическите кадри за постигане на по-високи резултати 

от образователната дейност. 

Настоящият план е приет на заседание на педагогическия съвет-протокол № 11/12.09.2019 г. и съгласуван със синдикалната организация в 
училището . 

Симон Мовсес Тютелян ...................... 
(подпис и печат на училището)  

 

    

 

 

 

  

 


