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ГОДИШЕН ПЛАН НА  

УЧИЛИЩЕТО ЗА  УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 

 

 

Приет на Педагогически съвет с протокол № 10/ 08.09.2016 г. 

 

 

КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО 

СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Цялостната дейност на Гимназия „ Свети Климент Охридски” – гр. Елхово  през 

учебната 2015/2016 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи. В 

училището се обучаваха  265 ученици, разпределени в  12 паралелки в дневна форма на 

обучение. 

Намалелият брой на паралелките и броя на учениците е резултат от демографската 

криза в национален мащаб. В училището е създадена система за организация по всички видове 

дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост 

на образователно-възпитателният процес (ОВП). Стратегически силни стъпки бяха направени 

в областта на планирането му. Правилното планиране бе решаващо условие за 

усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в 

училище. Постигнатите много добри резултати са благодарение на създадените добри условия 

на ОВП. Постигнати бяха успехи по следните направления: 

 няма повтарящи ученици; 

 високи резултати на ДЗИ; 

От завършилите абитуриенти 80 % са приети във ВУЗ. Учителският колектив има 

възможности да се справя и да решава възникнали проблеми. 

Дейността на училището през учебната 2015/2016 година бе подчинена на основните 

цели и задачи от годишния план. Създадена е добра система за организация, съгласуваност и 

контрол на резултатите от дейностите. Учителският колектив отговорно отстояваше 

професионалните си ангажименти. На всички учители бе осигурена творческа свобода за 

възможно най-пълно реализиране на целите на ОВП. 

Необходимо е: 

 да продължи работата по гражданското образование на учениците; 
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 да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите; 

 да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество; 

 специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат възможно 

най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови методи и 

подходи за приобщаване на родителите към училищния живот, обогатяване на материално-

техническата база и библиотечния фонд; 

 да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на европейските 

образователни стандарти. 

 МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 
 

Профилирана гимназия „Свети Килмент Охридски“ – гр. Елхово  чрез постоянната си 

работа в екип от ученици, родители и педагози създава гаранции, че децата и младите хора в 

съвременното общество придобиват нагласата, знанията и уменията за учене през целия живот. 

Качественото и достъпно образование в нашето училище, съчетаващо националните традиции с 

европейското измерение, е насочено към развитие на индивидуалните възможности на всеки 

ученик като знаещ, мотивиран и способен за житейска и професионална реализация – член на 

гражданското общество. 

 Визията на Профилирана гимназия „Свети Климент Охридски“ преминава през нейното 

минало и настояще. Утвърдила се през годините като водеща гимназия с 96 годишна история и 

най – вече с постиженията си в образователното дело, нейната визия я определя като ключов, 

притегателен образователен център, в който основна образователна ценност ще бъде високото 

качество на овладените знания и формираните компетенции.  

 

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

Утвърждаване на Профилирана гимназия „ Свети Климент Охридски” – гр. Елхово 

като конкурентно способно училище, формиращо у учениците знания и компетентности, 

национални и общочовешки добродетели. Училище, което насърчава и подкрепя всеки ученик 

в неговия стремеж към творческо развитие и професионална реализация.  

ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО 

 Издигане и утвърждаване престижа на училището. 

 Повишаване качеството на образователно – възпитателния процес. 

 Ускорено и ефективно изучаване на чужди езици, математика и информатика. 

 Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на 

подрастващите. 

 Повишаване квалификацията на учителите. 

 Обновяване на компютърните кабинети. 

 Изграждане на образовани личности с възможности за реализация. 

 

ПРИОРИТЕТ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 
 

 Акцентиране върху подготовката по български език и чуждоезиково обучение; 

приоритетно обучение по математика и информатика. 

 Повишаване ефективността на ОВП чрез подобряване организацията на учебния процес 

и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на 

педагогическите кадри. 

 Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност. 

 Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол. 

 Гражданско образование. 

 Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез ефективно 



използване на наличната материално- техническа база (МТБ). 

 Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за 

проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на 

училищните дейности и подобряване на МТБ. 

 Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в 

решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство (УН) 

и обществения съвет като органи, подпомагащи цялостния ОВП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йовка Драгоева 
Директор на Профилирана  гимназия „ Свети Климент Охридски” – гр. Елхово 
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Приложение 1 

    

   

План за работата на Педагогическия съвет 

за учебната 2016/2017 година 
 

м. СЕПТЕМВРИ 

1. Приемане Стратегия за развитие на училището с приложени към нея планове за 

действие и финансиране. 

2. Избор и приемане на формите на обучение. 

3. Приемане на Правилник за дейността на училището. 

4. Приемане на Годишния план за дейността на училището. 

5. Приемане на мерки за повишаване качеството на образование. 

6. Приемане на програма за превенция на ранното напускане на училище. 

7. Приемане на програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

децата и учениците от уязвими групи. 

 

м. ОКТОМВРИ 

1. Приемане на план за осигуряване на нормален учебен процес през зимата. 

2. Приемане на плановете на постоянните комисии и методическите обединения. 

3. Избор на комисия за стипендиите за учебната 2016/2017 година. 

4. Приемане на план на главния учител. 

5. Представяне анализ на резултатите от входните нива за учебната 2016/2017 година. 

 

м. НОЕМВРИ 

1. Информация за здравословното състояние на учениците от медицинското лице, 

обслужващо училището. 

2. Представяне на анализ на анонимна анкета с въпросник за тормоз в училище, 

проведена във всички класове. 

 

М. ЯНУАРИ 

1. Съгласуване на изготвените предложения за държавен план-прием за следващата 

учебна година. 

2. Приемане на учебни планове за паралелките с прием след VII клас за учебната 

2017/2018 година. 

3. Доклади на класните ръководители по приключването на първия учебен срок. 

 

 

м. МАРТ 

1. Информация за броя на учениците, които ще полагат държавни зрелостни изпити 

през учебната 2016/2017 година. 

2. Доклади на учители, преподаващи в XII клас през учебната 2016/2017 година, за 

готовността на учениците за явяване на ДЗИ. 
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м. АПРИЛ 

ТЕМАТИЧЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ 

1. Тема: „ ЗПУО – повишаване квалификацията на учителите, директорите и др. 

педагогически специалисти. Кариерно развитие на педагогическите специалисти.“ 

 

м. МАЙ 

1. Приключване на учебната година с учениците от XII клас – доклади на класните 

ръководители. 

2. Доклади на учители, преподаващи в XII клас през учебната 2016/2017 година, за 

готовността на учениците за явяване на ДЗИ. 

 

 

м. ЮНИ 

1. Доклад за работата на здравния кабинет към училището за учебната 2016/2017 

година. 

2. Приключване на учебната година с учениците от VІІІ – XI клас – доклади на 

класните ръководители. 

 

м. ЮЛИ 

1. Доклад анализ за УВР за учебната 2016/2017 година. 

2. Приемане на часове за ЗИП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йовка Драгоева 
Директор на Профилирана гимназия „ Свети Климент Охридски” – гр. Елхово 
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Приложение 2 
 

План за контролната  дейност на директора 

за учебната 2016/2017 година 

 

 
І. ЦЕЛ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

Осигуряване в училището на условия за осъществяване на държавната политика в областта 

на образованието. Постигане на държавните образователни стандарти и реализация на учебните 

планове и програми, съгласно съществуващите нормативни документи. 

 

ІІ. ЗАДАЧИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

1. Осигуряване на творческа свобода на учителите за възможно най–пълно реализиране на 

целите на образователно – възпитателния процес. 

2. Създаване на условия за повишаване активността на учениците в образователно – 

възпитателния процес. 

3. Опазване и обогатяване на материално – техническата база. 

 

ІІІ. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

1. Образователната дейност на учениците и техните учебни резултати. 

2. Учебно-преподавателската/ педагогическа, методическа, организационна и 

квалификационната/ дейност на учителите. 

3. Работата на обслужващия и помощния персонал. 

 

ІV. МЕТОДИ И КОНТРОЛ 

1. Непосредствено и чрез наблюдения. 

2.  Проверка на документацията, свързана с осъществяването на различните дейности в 

училище. 

3. Прилагане на единен инструментариум за проверка, регистриране и оценяване на 

резултатите от дейността на учениците, учителите, помощния и обслужващия персонал. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ ОТНОСНО : 

1. Прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти, на нормативните и 

поднормативните актове в средното образование. 

2. Спазване на Правилника за дейността на училището, Правилника за вътрешния трудов 

ред в училището и трудовата дисциплина. 

3. Спазване на седмичното разписание. 

4. Образователно – възпитателния процес по отделните учебни предмети. 

5. Изпълнение на решенията на Педагогическия съвет и Училищното  настоятелство. 

6. Административната и стопанската дейност. 

7. Опазване и обогатяване на материално-техническата база. 

8. Изпълнение на наложени санкции. 

9. Изпълнение на бюджета. 

10. Готовността за действие в екстремни ситуации. 
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VІ. ФОРМИ НА КОНТРОЛ И ГРАФИК НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

 

1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ 

 

ПРЕВАНТИВНИ ПРОВЕРКИ СРОК 

Проверка на резултатите от входното ниво на учениците по отделните 

учебни предмети. 

м. октомври, 2016г. 

Проверка на резултатите от проведените тестове за изходно ниво на 

учениците по отделните учебни предмети. 

м. май- юни, 2017 г. 

ТЕКУЩИ ПРОВЕРКИ  

Проверка върху ритмичността на изпитванията  м. декември, 2016г.,  

м. май, 2017 г. 

Контрол върху работата с изявени ученици. м. февруари, 2017 г. 

Контрол върху работата с изоставащи ученици и проведената 

допълнителна работа от учителите. 

 

м. февруари, 2017 г. 

Посещение на учебни часове по ЗП, ЗИП и СИП.  постоянен, през 

учебната 2016/2017 г. 

Проверка на изпълнението на препоръките към работата на учителите, 

дадени от експерти на РУО- Ямбол. 

при необходимост 

Контрол върху работата на учителите с родителите, провеждане на 

родителски срещи, връзка на училището със семейството, дейността на 

родителските активи, училищното настоятелство и обществения съвет. 

по веднъж на учебен 

срок 

 

2. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ 

 

 

ПРОВЕРКА НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ, 

СВЪРЗАНА С УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 

СРОК 

Проверка на годишните разпределени на учебния материал по 

учебни предмети. 

м. септември, 2016 г. 

Проверка и заверка плановете на класните ръководители. м. септември, 2016 г. 

Проверка на дневниците на паралелките. ежемесечно, през учебната 

2016/2017 г. 

Проверка на ученическите книжки. по веднъж на учебен срок, 

през годината по 

паралелки 

Проверка на издадените удостоверения, свидетелства за завършено 

основно образование и дипломи за завършено средно образование, 

съответствието им с воденето на задължителната училищна 

документация. 

м. юни, 2017 г. 

ПРОВЕРКА НА ДРУГАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ  
Проверка на воденето на техническата и технологичната 

документация и документите за материалните и стоковите 

дейности: 

 

 Книга за инструктаж по безопасност, хигиена на труда и 

противопожарна охрана. 

постоянен, през учебната 

2016/2017 г. 

Проверка воденето и съхраняването на документацията по 

трудовоправните отношения с персонала: 

 

 Състоянието на личните дела на учителите. м. февруари, 2017 г. 

Проверка на документацията, свързана с финансовата дейност:  

 Изготвеното поименно разписание на длъжностите м. септември 2016 г. 

 Лекторска книга ежемесечно, през учебната 

2016/2017 г. 

 Книга за регистриране на даренията м. декември, 2016 г. 



 Ведомост за заплати ежемесечно, през учебната 

2016/2017 г. 

ПРОВЕРКА ПО СОЦИАЛНО-БИТОВАТА И СТОПАНСКАТА 

ДЕЙНОСТ 

 

Дейността на обслужващия и помощния персонал. Ежеседмично 

Книгата за санитарното състояние м. март, 2017 г. 

Обновяването, обогатяването и опазването на материално-

техническата база. 

постоянен, през учебната 

2016/2017 г. 

Спазване и изпълнение на плана за осигуряване на нормален 

учебен процес през зимата. 

м. ноември, 2016 г.,  

 

Дейността на гл. счетоводител, касиер – домакина  постоянен, през учебната 

2016/2017 г. 

Изпълнението на препоръките и изискванията на специализираните 

органи: РЗИ, ПБЗН, РДВР и други 

според срока на 

предписанието 

ПРОВЕРКИ ПО СПАЗВАНЕТО НА:  

Правилника за вътрешния трудов ред в училището и длъжностните 

характеристики 

постоянен, през учебната 

2016/2017 г. 

Графика за дежурство постоянен, през учебната 

2016/2017 г. 

Графика за провеждане на консултации с учениците постоянен, през учебната 

2016/2017 г. 

Графика за провеждане на СИП и модул „Физическо възпитание и 

спорт” 

постоянен, през учебната 

2016/2017 г. 

Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд 

постоянен, през учебната 

2016/2017 г. 

Седмичното разписание постоянен, през учебната 

2016/2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Йовка Драгоева 
Директор на Профилирана гимназия „ Свети Климент Охридски” – гр. Елхово 
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Приложение 3 

 

План за квалификационна дейност  

 
1. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

Учениците в Профилирана гимназия „Свети Климент Охридски“ – гр. Елхово  се обучават 

в 11 профилирани  паралелки. Педагогическият екип се състои от 22 редовни, високо 

квалифицирани учители. Голяма част от учителите повишават квалификацията си в различни 

квалификационни форми: семинари, обучения за придобиване на професионално-

квалификационни степени, тренинги и др. Носители на професионално-квалификационни 

степени са 8 учители. 

Учениците от Профилирана гимназия „Свети Климент Охридски“ постигат високи 

резултати при явяването си на ДЗИ. 80% от завършилите продължават образованието си във 

висши училища, след което се реализират в различни области на живота. 

Обстановката в училището предоставя отлични условия за протичане на образователно – 

възпитателния процес. Училището разполага със светли и уютни класни стаи, обзаведени с 

лаптопи и проектори кабинети  по всички учебни предмети, кабинети по информатика и 

информационни технологии, мултимедиен кабинет, библиотека и др. 

Работи се по няколко образователни проекта с цел привличане на средства за реализиране 

на основните цели на училището. 

Планът за квалификационната дейност през учебната 2016/2017 г. е приет на 

Педагогически съвет с протокол №10 от 08.09.2016 г. 

  

2. OCHOBHИ ЦЕЛИ  

Реализиране на инициативи по програма „Учене през целия живот“ за осигуряване на 

непрекъснат процес за повишаване на квалификацията на учителите. 

 Повишаване качеството на образователно-възпитателната работа в училище с 

акцент върху нейната практическа насоченост. 

 Усъвършенстване на научната, педагогическа и методическа подготовка на 

педагозите и подпомагане на мотивацията за учене през целия живот. 

 Осигуряване на по-добри условия за физическото, умственото, нравственото и 

социално развитие на учениците. 

 Развитие на учениковата личност чрез овладяване в учебния процес на ключови 

компетентности и прилагането им в конкретни практически задачи. 

 Издигане и утвърждаване на престижа на училището. 

 

3. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 Популяризиране и обмен на педагогически опит с цел осъществяване на активно 

преподаване и обучение. 

 Повишаване квалификацията на учителите на основата на доброволно, изборно, 

осъзнато и икономически мотивирано самообразование. 

 Повишаване квалификацията на учителите чрез подобряване и обновяване 

структурата и функционирането на квалификационната система. 

 Стимулиране на професионалните изяви на учителите с цел да усъвършенства 

организацията и методиката на преподаване. 
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4. КВАЛИФИКАЦИОННИ ФОРМИ. ОБХВАТ НА УЧИТЕЛИТЕ В ТЯХ. 

 

4.1. ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНИ ФОРМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА 

КВАЛИФИКАЦИЯТА 

ФОРМИ – самообразование, самоусъвършенстване, семинари, сбирки, практикуми/ открити 

уроци, работни срещи 

 

1. Проучване на желанията на учителите за участие в квалификационни форми 

Срок: постоянен 

Отг: Директор, председателят на МО 

 

2. Осигуряване на възможности на учителите от училището сами да подберат съдържанието на 

квалификационната си дейност, с цел увеличаване броя на преподавателите, защитили ПКС. 

Срок: учебна 2016/2017 година 

Отг. : Председателят на МО 

 

3. Усъвършенстване системата на квалификация чрез оптимално включване на всички 

училищни, социални и научни фактори, осигуряващи текуща и изпреварваща квалификация. 

Срок: учебна 2016/2017 година 

Отг. : Директор, главен учител 

 

4. Разработване и приемане на планове за дейността на методическите обединения. 

Срок: 26.09.2016 г. 

Отг. : Председателите на МО 

 

5. Открити уроци и презентации по учебни предмети 

Срок: постоянен 

Отг.: Учителите 

 

6. Семинари на тема: 

 „Запознаване със Закон за предучилищното и училищно образование“ 

 „ Наредба №8 от 11.08.2016  за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищно образование”  

 „ Усъвършенстване на компетенции за представяне и използване на on-line платформи за 

обучение“ 

 „ Интерактивни методи и форми в преподаването – открити уроци“ 

 

7. Изготвяне на анализи на резултатите през първия и втория учебни срокове. Определяне на 

основните проблеми и представяне на предложения за решаването им. 

Срок: февруари, юли 2017г. 

Отг.: Главен учител 

 

8. Участие в състезания и олимпиади. 

Срок: по график 

Отг.: Главен учител 

 

9. Попълване и представяне на лична квалификационна карта от всеки учител за отчитане на 

квалификационната дейност през годината. 

Срок: юни 2017 г. 

Отг.: Председателят на МО 

 

 

 

 

 



4.2. ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ФОРМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА 

 

1. Обмяна на опит с учители от други училища в областта, посещаване на открити уроци. 

Срок: постоянен 

Отг.: Директор 

 

2. Участие в проектни предложения по Европейските структурни фондове, Европейски 

образователни програми и др. и реализирането им. 

Срок: постоянен 

Отг.: Директор, главен учител, всички учители 

 

3. Предоставяне на информация и мотивиране на учителите за придобиване на ПКС. 

Срок: постоянен 

Отг.: Директор 

 

4. Осигуряване на информационни бюлетини за участие на учителите в извънучилищни 

квалификационни форми 

Срок: постоянен 

Отг.: Директор 

 

5. Участие на всички учители в семинар на тема „ ЗПУО – повишаване квалификацията на 

учителите, директорите и др. педагогически специалисти. Кариерно развитие на 

педагогическите специалисти.“ 

Срок: м. ноември 2016 г. 

Отг.: Директор, председател на МО 

 

6. Участие на всички учители в семинар на тема "Квалификация и кариерно развитие на 

педагогическите специалисти.“ 

Срок: м. април 2017 г. 

Отг.: Директор, председател на МО 

 

 

 

5. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

И МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА 

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Педагогическият и непедагогическият персонал на Профилирана гимназия ”Свети Климент 

Охридски“ гр. Елхово има право да повишава образованието и професионалната си 

квалификация и да получава информация за възможностите за повишаване на образованието и 

професионалната си квалификация. 

1.2. Условията за обучение (организационни, финансови и др.) за повишаване на квалификацията 

се договарят между директора на училището и обучаващата институция. 

1.3. Участници в квалификационната дейност са педагогическия и непедагогическия персонал. 

 

2. ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ 

2.1. Анализ на кадровия потенциал.  

2.2. Проучване на потребностите от обучение и квалификация.  

2.3. Определяне на приоритетите за обучение и квалификация.  

2.4. Планиране на обучението.  

2.5. Финансово осигуряване на обучението.  

2.6. Организиране и провеждане на обучението. 

2.7. Анализ и оценка на ефективността на обучението. 

 



3. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В 

КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 

3.1. Квалификационната дейност на педагогическия персонал на училищно равнище се 

осъществява по План за квалификационната дейност на училището, който се изготвя в началото 

на всяка учебна година и се приема на заседание на ПС. 

3.2. Повишаването на квалификацията на педагогическия персонал има за цел:  

 да осигури съответствие между социалната практика, образователната система и 

равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри; 

 да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическите 

кадри и за тяхното професионално развитие.  

3.3. Квалификационната дейност на регионално и национално равнище се реализира със 

съдействието на РУО - Ямбол, университети, колежи, квалификационни институции, центрове за 

продължаващо обучение, неправителствени организации, участие в проекти и програми за 

квалификационни дейности. 

3.4. Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически кадри, които 

работят в училището.  

3.5. Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на 

квалификацията:  

 по собствено желание;  

 по препоръка на работодателя;  

 по препоръка на експерти от РУО - Ямбол и МОН.  

3.6. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни, 

финансови и др.) се договарят между педагогическите кадри и директора на училището по реда 

на чл. 234 от Кодекса на труда и в съответствие с ЗПУО. 

3.7. За участие в процедурите за придобиване на  професионалноквалификационни степени 

директорът на училището осигурява ползването на поисканата от учителя част от редовния 

платен годишен отпуск за съответната година.  

3.8. Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията се включват педагогически 

кадри, които :  

 преподават по учебни предмети или направления, за които са въведени нови държавни 

образователни стандарти;  

 заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на народната просвета;  

 преминават на нова педагогическа длъжност;  

 заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си стаж по специалността за 

повече от три учебни години. 

 

4. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В 

КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 

4.1. Непедагогическият персонал има право да повишава образованието и професионалната си 

квалификация и да получава информация за възможностите за повишаване на професионалната 

си квалификация.  

4.2. Квалификационната дейност се реализира със съдействието на РУО - Ямбол, университети, 

колежи, квалификационни институции, центрове за продължаващо обучение, неправителствени 

организации, участие в проекти и програми за квалификационни дейности.  

4.3. Непедагогическите кадри се включват във форми за повишаване на образованието и 

квалификацията си:  

 по собствено желание;  

 по препоръка на директора на училището;  

 по препоръка на експерти от съответната област.  

4.4. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни, 

финансови и др.) се договарят между непедагогическите кадри и директора на училището по 

реда на чл.234 от Кодекса на труда. 

 

 

 



5. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА: 

5.1. Средствата за квалификация на персонала се определят в размер не по-малък от 1% от 

годишните средства за работна заплата  на педагогическия персонал и се предоставят за 

включване на педагогическите специалисти в квалификационни курсове, предварително 

съгласувани със социалните партньори, обсъждани на ПС и утвърдени от директора .  

5.2. Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището.  

5.3. Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в рамките на 

бюджета на училището, дарения по волята на дарителя, средства от проекти и програми за 

квалификационна дейност и др.  

5.4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава 

финансовият лимит за квалификация в училището, финансирането става с лично участие на 

служителя. 

5.5. При наличие на изявено желание от определен учител за участие в квалификационен курс на 

собствени разноски, след съгласуване с директора на училището, да му се предоставя тази 

възможност.  

5.6. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионалноквалификационна степен 

се заплащат от учителите. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ:  

Предложените правила са приети на заседание на Педагогическия съвет Протокол №10 от 

08.09.2016 г., утвърдени от директора на училището, подлежат на актуализация по всяко време и 

могат да бъдат променени по писмено предложение на всеки член на колектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йовка Драгоева 
Директор на Профилирана гимназия „ Свети Климент Охридски” – гр. Елхово 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – ГР.ЕЛХОВО 

Адрес: ул.”Ангел Вълев” № 39                                                            E-mail: highschool_elhovo@abv.bg 

тел.: 0478 88067                                                                                       тел.:0478 88068;  

 

          Приложение 4 

 

План на дейностите по безопасност на движението 

 
1. Цели:  

 опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогическия 

персонал в училище и извън него;  

 формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към личната безопасност 

и тази на околните, придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка 

на опасните ситуации и оказване на първа помощ 

 

2. Задачи:  

 формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната 

адаптация в живота;  

 придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за адекватно 

поведение в ежедневните контакти с техниката, природата и хората;  

 разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните 

опасности и способите за тяхното предотвратяване.  

 повишаване нивото на подготовка и намаляване на безотговорността и неумението 

правилно да се определи собственото поведение при ектремни ситуации;  

 осигуряване на знания за БД и за особеностите на движението по пътищата;  

 създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез изучаване 

на правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и учители;  

 формиране на умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия, 

отговорно отношение към личната безопасност и придобиване на практически умения за 

оказване на първа помощ;  

 

3. Дейности и мероприятия: 

 Организиране и провеждане на обучението на учениците по БД в съответствие с 

нормативната база 

отг. Директор, учители  

срок: през учебната година  

 Преподаване на учебния материал съгласно утвърдените учебни програми и глобални 

теми за всеки клас 

отг. Учители  

срок: през учебната година 

 Отразяване на преподадения учебен материал в дневниците на паралелките. 

отг. Учители  

срок: постоянен 

 Редовно провеждане на часовете по БД 

отг. Учители  

срок: през учебната година 

 Осъществяване на контрол върху учебния процес по БД и провеждането на планираните 

мероприятия 

отг. Директор  

срок: постоянен 

 Интегриране на обучението по БД с другите учебни предмети 
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отг. Учители  

срок: постоянен 

 Провеждане на беседа-разговор с учениците в ЧК за поведението им като участници в 

пътното движение 

отг. Класни ръководители  

срок: през учебната година 

 Залагане на отделен ред в Списък-Образец №1 на часовете по БД 

отг. Директор 

срок: 15.09.2016г.  

 Осигуряване на необходимите учебни програми, методически средства и насоки за 

учителите по БД 

отг. Директор 

срок: 15.09.2016г.  

 Осигуряване на необходимите учебни помагала по БД за учениците 

отг. Учители, родители  

срок: 15.09.2016г.  

 Обезопасяване района на училището 

отг. Директор,  

срок: през учебната година 

 Провеждане на инструктаж с учениците преди всяко организирано напускане на 

училищната сграда 

отг. Учители  

срок: през учебната година  

 Изготвяне на планове за провеждането на извънучилищните организирани мероприятия 

и на списъци на включените в тях ученици 

отг. Учители  

срок: 3дни преди мероприятието 

 Утвърждаване от директора на плановете за провеждане на извънучилищните 

мероприятия и на списъците на влючените в тях ученици 

отг. Директор  

срок: през учебната година 

 Активно участие на учениците в извънучилищни инициативи по БД 

отг. Учители  

срок: през учебната година 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йовка Драгоева 
Директор на Профилирана гимназия „ Свети Климент Охридски” – гр. Елхово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – ГР.ЕЛХОВО 

Адрес: ул.”Ангел Вълев” № 39                                                            E-mail: highschool_elhovo@abv.bg 

тел.: 0478 88067                                                                                       тел.:0478 88068;  

 

          Приложение 5 

 

Програма 

за прилагане на Механизма за противодействие на училищния 

тормоз между учениците 
 

 

Програмата е разработена на основание чл. 185, ал.2 от ЗПУО, в съответствие с чл. 39, ал. 

2 от Наредбата за приобщаващото образование и въз основа на „Механизъм за противодействие 

на училищния тормоз между децата и учениците в училище” на МОН. 

Програмата има за цел да очертае рамките на единен механизъм  за противодействие на 

тормоза, който да подпомогне усилията на педагогическия и непедагогически екип в 

Профилирана гимназия „Свети Климент Охридски“ – гр. Елхово за справяне с това явление. 

Изработването на програма за механизъм се налага от разбирането, че реален напредък в 

справянето с насилието може да бъде постигнат само чрез прилагането на последователна 

политика, която да се следва от цялата училищна общност. 

Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и насилието са 

подчинени на обща училищна политика, разработват се самостоятелно от училищната общност и 

може да включват: 

1. изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в паралелката; 

2. разглеждане на теми от гражданското, здравното и интеркултурното образование в часа 

на класа, в заниманията по интереси и във факултативните часове; 

3. партньорство с родителите; 

4. дейности за развитие на компетентностите на всички членове на училищната общност. 

За преодоляване на проблемното поведение на ученика и за справяне със затрудненията 

му с приобщаването в образователната и училищната среда, с участието му в дейността на 

институцията и с поведенческите му прояви се прилагат една или повече от следните дейности за 

въздействие върху вътрешната мотивация: 

1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал 

проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му; 

2. използване на посредник при решаване на конфликт в училище; 

3. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните 

умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин; 

4. създаване на условия за включване на ученика в занимания, съобразени с неговите 

интереси и потребности; 

5. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество); 

6. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището; 

7. други дейности, определени в правилника за дейността на училището. 

 

II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

За учебната 2015/2016 година в училището се обучаваха 265 ученици от VIII до XII клас. 

В хода на работата ни с тях бяха определени следните категории ученици: 
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• с изявени дарби, от тях: 40 участници в областни кръгове на олимпиади; 

• с обучителни затруднения – 0; 

• попадащи в категорията „Деца в риск“ - 0; 

• упражнили насилие и тормоз – 1; 

• от социално слаби семейства – 10; 

• със специални образователни потребности – 0. 

 

III. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

1. Разработване и въвеждане на превантивни мерки за предотвратяване и 

противодействие на тормоза в училище: 

 осъзнаване и оценка на проблема; 

 оценка на възможностите на училищната общност да се справи с проблема и на 

необходимостта от привличане на специалисти ; 

 създаване на координационен съвет в училище, който да планира, проследява и 

координира усилията за справяне с тормоза. 

2. Въвеждане на защитна мрежа – единни правила и задължения за действие на всички 

служители в случаи на тормоз сред учениците 

3. Създаване на Книга /Регистър/ за вписване на възникнали ситуации на тормоз 

 

IV. АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА  ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  

НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ 

 

 № Дейности Срок Отговорник 

1.  Запознаване на педагогическия и 

непедагогическия персонал с формите 

на насилие и с Механизма за 

противодействие на училищния тормоз 

между учениците в училище 

До 15 септември Директора 

2. Запознаване на учениците и родителите 

с формите на насилие и с Механизма за 

противодействие на училищния тормоз 

между учениците в училище на 

родителски срещи 

До 30 септември Класни ръководители  

3. Създаване на координационен съвет за 

планиране, проследяване и 

координиране усилията за справяне с 

тормоза 

До 15.09.2016 г. Директор /със заповед/ 

4. Оценка на проблема с насилието. 

Проучване и диагностика на учениците 

с цел установяване степента, в която 

разпознават формите на насилие, 

видовете тормоз                                                                          

 

 

 

 

 

 

До 15 октомври  Класни ръководители 

5. Анализ и обобщаване на резултатите от 

изследването 

До 30 октомври Координационен съвет 



6. Запознаване на заинтересованите страни 

с обобщените резултати 

До 6 ноември Класни ръководители 

7. Утвърждаване от директора на 

училищен план за противодействие на 

тормоза, разработен от 

координационния съвет във връзка  с 

установените и анализирани резултати 

от оценяването. / анкетирането/.  Планът 

включва конкретни дейности, срокове и 

отговорници 

До 6 ноември Координационен съвет 

8. Утвърждаване от директора на единни 

правила за задълженията на всички 

служители, свързани със случаите на 

тормоз, изготвени от координационния 

съвет. Запознаване на служителите с 

правилата. 

До 6 ноември Координационен съвет 

9. Документиране на случаите на тормоз През учебната 

година 

Главен учител 

10. Дейности за повишаване на 

педагогическите компетентности, 

свързани с проблемите на тормоза в 

училище и неговото предотвратяване 

През учебната 

година 

Координационен съвет 

 

Неразделна част от Програмата за прилагане на Механизма за противодействие на 

училищния тормоз между учениците в Профилирана гимназия „Свети Климент Охридски“ – гр. 

Елхово са:  

 единни училищни правила за действие при регистриране случаи на тормоз и насилие; 

 превантивни мерки за предотвратяване и противодействие на тормоза; 

 

Програмата е приета на заседание на педагогическия съвет /Протокол №10/ 08.09.2016 г./.    

 

 

 

 

 

 

 

Йовка Драгоева 
Директор на Профилирана гимназия „ Свети Климент Охридски” – гр. Елхово 

             


