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РАЗДЕЛ I Анализ на състоянието на дейността на Основно училище “Проф. Иван 

Батаклиев”- Пазарджик през 2020– 2021 учебна година 

Основно училище „Проф. Иван Батаклиев” е със статут на иновативно училище от 

учебната 2017/ 2018 година. Целта на иновацията е създаване на позитивна среда за 

обучение чрез иновативни методи и интерактивна облачна платформа, която дава 

възможност на учениците да изградят умения за позитивна култура на общуване, 

работа в екип, умения за информационна грамотност, творчество и сътрудничество.  

Планирана продължителност – четири години. Учителите работеха в екип и създадоха 

атмосфера за разгръщане на творческия потенциал на учениците и активното им 

участие в процеса на обучение, възпитание и социализация. В управлението на часа 

бяха включени и нови начини на организация: проектно-базирано обучение, споделени 

уроци, работа в екип. За учебната 2019/ 2020 г. концепцията ни за иновативно училище 

е под мотото „Ефективно учене и изграждане на мислещи, можещи и инициативни 

хора“. 

За изпълнение на дейностите бе изготвен план-график, който беше отворен за 

допълнения и корекции в хода на учебната година. Училището е с висок авторитет, 

активно работещо и променящо се, така че да постига съответствие на резултатите от 

цялостната си дейност с неговата визия, мисия, цели, които да удовлетворяват 

интересите и потребностите на учениците, родителите и обществото в съвременната 

бързо променяща се глобална среда. Планирането на всички дейности, изготвянето на 

графици, разпределянето на задачите между служителите, добрата координация между 

отделните екипи за ключови компетентности, комисиите и плановете на всички 

учители бе важно условие за постигане целите на училището. 

Процесът на обучение, възпитание и социализация се водеше съгласно училищния 

учебен план за всеки клас. Резултатите от учебната дейност на учениците и 

обучаващата дейност на учителите бяха обсъждани ритмично през учебната година и 

бяха набелязани мерки за преодоляване на пропуските. Работят за изпълнение на 

целите и задачите шест екипа  по ключови компетентности (ЕКК). 

 Докладите на Екипите по ключови компетентности(ЕКК), отчитащи дейността им през 

изминалата учебна 2019/2020 година, демонстрират, че поставените цели и залегналите 

в годишния план на училището задачи са изпълнени. 

  В училището се обучаваха 585 ученици, разпределени в 24 паралелки.  

Важен фактор за координацията на училищните дейности през учебната 2019/2020 

година е създадената и утвърдена през годините организация на видовете дейности, 

спазването на графиците за започване и приключване на учебните занятия по степени и 

випуски. Координацията на училищните дейности и отчитане на резултатите осигуриха 

единство и непрекъснатост на образователно-възпитателния процес. Качеството на 

планиране, съобразно с новите държавни образователни стандарти, бе решаващо 

условие за усъвършенстване на организацията, структурата и методиката на обучение в 

училището. Водещи принципи при планиране на дейностите за учебната 2019/2020 г. са 

прозрачността на управлението, съчетаване на добрите традиции с иновативните 

практики, усъвършенстването на работата в екип. Непрекъснатата модернизация и 

обновяването на материално-техническата база, както и прилагането на съвременни 



методи на обучение във връзка с настоящите интереси на подрастващото поколение, 

стават стабилна основа за изграждане на съвременни и подготвени за живота личности. 

  ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ е училище с утвърдени традиции, с натрупан опит, с 

добре подготвени кадри, които непрекъснато повишават квалификацията си в 

съответствие с променящата се роля на учителя – да бъде не просто източник на 

информация, а консултант и партньор в процеса на усвояване на знания и умения, 

които да помогнат на ученика в бъдещето му личностно израстване и реализация в 

живота. 

След затварянето на учебните заведения през месец март като мярка срещу 

разпространението на коронавируса в училището се създаде организация за провеждане 

на успешно дистанционно обучение. Първоначално учениците се упражняваха и  

затвърждаваха научения материал. Тъй като дистанционното обучение продължи и 

след 29 март се включиха и уроци за придобиване на нови знания. В училището се 

провеждаше синхронно дистанционно обучение.  Педагогическите специалисти и 

учениците  основно използваха G- Suite for Education, Google Сlassroom, Google meet, 

ClassDojo и Shkolo. 

Силни страни в дейността на училището са: 

● Ръководство, адекватно на характеристиките на училището;  

● Квалифициран педагогически персонал; 

● Висока успеваемост на учениците на външно оценяване, олимпиади, конкурси; 

● Привлекателна учебна среда – добре оборудвани кабинети; 

● Съвместна работа по проекти на педагогически специалисти и ученици; 

● Активно Училищно настоятелство, регистрирано като юридическо лице; 

● Добре организирано целодневно обучение /1-4 клас/ 

●        Отлична организация за осъществяване на синхронно дистанционно обучение 

● Участие в европейски и национални програми и проекти; 

● Ритуализация на училищния живот – униформи, химн, лого, емблема; 

● Увеличен брой интердисциплинарни уроци; 

● Утвърден Училищен механизъм за противодействие на тормоза и насилието 

сред учениците и стремеж за прилагане на успешни практики за превенция на 

агресивното поведение; 

Възможностите пред ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ са: 

● Предоставяне на качествено образование; 

● Включване на педагогически специалисти в различни форми на квалификация; 

● Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците; 

● Изграждане на ефективно ученическо самоуправление; 



● Провеждане на индивидуални консултации с психолог на ученици и родители; 

● Разширяване обема на иновативните методи на преподаване; 

● Работа с родители и родителски асоциации; 

● Работа с таблети и развитие на проектно-базираното обучение; 

● Работа с учениците с обучителни трудности чрез използване възможностите на 

приобщаващото образование; 

● Анализ на резултатите от входните нива и НВО, нови методики за повишаване 

на изходните резултати, работа по ЕКК; 

● Работещ Ученически съвет; 

● Организиране на отбори за участие в състезания по ИТ и чужди езици; 

● Привличане на средства по Европейски проекти; 

Слаби страни, опасности и рискове на ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ са:   

I. Човешки ресурси 

● Общо застаряване на голяма част от учителските кадри; 

● Незаинтересованост на част от родителите, формални и неизчерпателни 

практики на комуникация; 

● Нежелание за иновации в областта на методиките на преподаване от страна на 

някои колеги; 

II. Организационни ресурси 

● Двусменен режим на работа; 

III. Материални ресурси 

● Недостатъчен брой кабинети и помещения за реализиране на дейностите по 

интереси; 

● Липса на актова зала; 

● Лоша спортна база; 

IV. Финансови ресурси 

● Липса на средства в бюджета на училището за осъвременяване на МТБ 

● Неосигуряване на допълнителни средства от Община Пазарджик за подобряване 

на спортната база, за изграждане на допълнителни помещения с цел преминаване на 

едносменен режим на обучение, за изграждане на актова зала на училището. 

● Недостатъчна работа по привличане на заинтересовани страни и партньори за 

финансиране на технологизацията на учебния процес. 

От анализа на действителното състояние на дейността в ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, 

могат да се направят следните изводи:   



Необходимо е:  

● да продължи работата по гражданското образование на учениците; 

● да се изгради ефективна професионална училищна общност; 

● да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите при 

решаване на училищните проблеми; 

● да се търсят възможности за подобряване на дисциплината в отделни учебни 

часове, като се оказва помощ на педагогическите специалисти, които срещат трудности 

от такъв характер; 

● популяризиране творческите изяви на учениците; 

● да продължи сътрудничеството с Училищното настоятелство и Обществения 

съвет; 

● да продължи технологизацията на училището с цел повишаване мотивацията на 

учениците за учене; 

● привличане на партньори за финансиране осъвременяването на МТБ 

 

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

Главни цели за цялостното изпълнение на годишния план 

1. Осигуряване на достъп до образование на всяко дете 

2. Качествено и подкрепящо образование 

3. Грижа за физическото и психическото здраве на подрастващите  

4. Осигуряване на безопасна среда на обучение 

5. Работа в условия на толерантност и уважение и в дух на сътрудничество за 

издигане престижа на институцията, нивото на образование и мястото на 

учителя в обществото. 

6. Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в 

училищната общност. 

7. Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, 

формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие 

на умения за учене през целия живот.  

8. Преминаване от присъствено  обучение към обучение в електронна среда от 

разстояние  - ОЕСР. 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ III.  Задачи за повишаване на качеството на образование и осигуряване 

на безопасна среда на обучение 

 

• Създаване и спазване на  Алгоритъм за превключване към обучение в 

електронна среда от разстояние 

• Спазване на Мерките за намаляване рисковете от предаване на инфекцията 

•       Изпълнение на изготвените Правила за поведение при съмнение или случай на 

COVID-19 в училището 

• На ниво  ЕКК да бъдат изготвени и предложени критерии за отчитане на 

напредъка на учениците 

• Адаптиране на урочните планове за различните паралелки спрямо равнището на 

подготовка и различните потребности на учениците. 

• Включване на учениците в предварителната подготовка на урока със задачи за 

проучване, с презентации, с информационни съобщения и др. 

• Провеждане на пробен изпит по математика в 7 клас. 

• Точно и ясно формулиране на критериите за оценка на знанията, уменията и 

компетентностите на учениците. 

• Подкрепа за преодоляване на пропуски в овладяването на знанията и 

насърчаване на напредъка чрез редовно провеждане на консултации - както с по-

слабите, така и със силните ученици. 

• Повишаване мотивацията на учениците за учене, прилагайки нестандартни и 

индивидуални подходи - индивидуални домашни работи, индивидуализиран и 

диференциран подход. 

• Работа в екип и изпълнение на индивидуални задачи 

• Използване на G- Suite for Education, Google Сlassroom  и Shkolo. 

• Екипна работа с учителите в ЦОУД 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ IV. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ ОТ ГОДИШНИЯ ПЛАН НА 

УЧИЛИЩЕТО 

 

Дейност Срок Отговорник 

 1. Училищен мениджмънт 

Изготвяне на Мерки за намаляване 

рисковете от предаване на инфекцията 

 

септември Верка Маратилова 

Диана Златанова 

Йорданка Шопова 

Изготвяне на алгоритъм за 

превключване към обучение в 

електронна среда от разстояние 

септември Верка Маратилова 

Диана Златанова 

Йорданка Шопова 

Изготвяне на Правила за поведение при 

съмнение или случай на COVID-19 в 

училището 

септември Верка Маратилова 

Диана Златанова 

Йорданка Шопова 

Актуализиране на  Програмата за 

превенция на ранното напускане на 

училище  

септември С. Симонова 

Г. Влахова 

Актуализиране на Програма за 

предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на учениците от уязвими 

групи  

септември Шопова 

Г. Влахова 

План за гражданско, здравно, 

екологично и интеркултурно 

образование 

септември Н. Михайлова 

План за възпитателната дейност  А. Александрова 

 Изготвяне на Списък образец 1 септември Атанаска Пенева 

Изготвяне на програми ИУЧ, ФУЧ и 

извънкласни дейности 

септември учители 

 Участие в организираните от РУО 

съвещания на директорите и учителите 

По график учители 

Директор 

Изготвяне на седмично разписание за 

всеки учебен срок и графици за: 

допълнителна работа с учениците, за 

провеждане на консултации, за класни и 

септември 

февруари 

Вера Стоилова Галина 

Маркова 



контролни работи и др. 

Актуализиране на Правилника на 

училището 

септември Л. Дачева 

Ж. Хаджийска 

Актуализиране на Правилника за 

вътрешния трудов ред 

септември Л. Дачева 

С. Янкова 

М. Минкова 

 Създаване на актуална вътрешна 

нормативна уредба – планове, програми, 

училищни политики, правилници, 

приети на Педагогически съвет 

септември ЗДУД Дачева 

Изготвяне на нови длъжностни х-ки на 

учителите във връзка с прилагането на 

Наредба № 15 за статута на учителите и 

другите педагогически специалисти. 

септември ЗДУД Дачева 

ЗАС 

Изграждане на училищни екипи за: 

· подкрепа за личностно развитие 

на детето и ученика;  

 октомври ЗДУД Дачева 

Кл. ръководители 

 Запознаване на учениците и родителите 

с актуалната нормативна уредба и 

училищните правилници, учебни 

планове, програми, графици и др. 

септември Кл. р-ли 

Седмични оперативки с педагогическия 

персонал за обсъждане на седмични 

задачи 

ден сряда - 

12.30 

педагог. сп-сти 

Проучване нагласите на родителите на 

учениците за избор на часове от РП и 

ФП 

май - юни Кл. р-ли 

Актуализиране на училищната програма 

за заместване от неспециалисти с теми 

от гражданско и здравно образование по 

НП “Без свободен час в училище” 

септември Ж. Хаджийска 

Осъществяване на текущ контрол по 

изрядно водене на училищната 

документация 

постоянен ЗДУД 

Съхраняване и архивиране на 

училищната документация съгласно 

изискванията на Стандарта за 

 ЗДУД 



информация и документите. 

 Изработване на критерии за оценка 

труда на учителите и служителите – 

актуализиране на карта с критерии за 

диференцирано заплащане 

м. октомври ЗДУД, С. Янкова, 

Председатели ЕКК 

 Включване в дейностите по 

Националния календар за 

извънучилищни дейности и 

Националния спортен календар на МОН 

и организираните извънучилищни 

дейности на общинско и областно ниво. 

през уч. 

година 

Кл. р-ли, учители ФВС, ЗДУД 

 Раздаване на учебници съгл. 

изготвената в училището организация 

септември  касиер-домакин 

 Изработване на плановете на ЕКК септември председатели на ЕКК 

Изготвяне на план-график за дейностите 

в изпълнение на проекта за  Иновативно 

училище - ІV кл. 

септември В. Маратилова   

 Изготвяне на нов иновативен проект в 

начален и  прогимназиален етап и 

кандидатстване за иновативно училище  

януари 2021 К. Митрева 

В. Маратилова 

 Изготвяне на·План за квалификация септември Я. Георгиева 

Изготвяне на План за контр. дейност   

 План за изпълнение на проекта 

“Иновации в действие” 

септември В. Маратилова   

 Определяне на училищни комисии и 

регламентиране на техните задължения 

  

Актуализация на  Училищен механизъм 

за противодействие на училищния 

тормоз, алгоритъм и план за дейностите 

към него 

септември Ж. Хаджийска 

2. Училищна среда   

Извършване оценка на тормоза между 

учениците и планиране на мерки за 

въздействие при необходимост. 

септември 

май 

Й. Шопова 

Участие на учениците при изработване 

правила на паралелката за позитивно 

общуване в училищната общност.  

септември кл. р-ли 



  Продължаване дейността на 

координационния съвет за превенция на 

тормоза и насилието и реализиране на 

дейности за разрешаване на конфликти. 

септември Й. Шопова 

Ж. Хаджийска 

 Подготовка на учениците за 

продължаване на образованието – 

професионално ориентиране на 

учениците съобразно техните интереси и 

възможности. 

 • Организиране на среща между 

учениците с експерти от регионалната 

служба по заетостта;  

• Осигуряване на професионално 

консултиране и ориентиране 

през 

годината 

кл. р-ли, педаг.съветник, 

ЗДУД Дачева 

Организиране и провеждане на  

инициативи във връзка с превенцията на 

тормоза. 

- Международен ден за борба с 

насилието в училище  

- Международен ден на 

толерантността 

през 

годината 

Й. Шопов 

Ж. Хаджийска 

 Актуализиране и поддържане на 

вътрешна информационна система за 

разпространяване на информация, 

свързана с дейността на училището:  

● Сайт на училището; 

 ● Облачни технологии Google G Suitе 

Ел. дневник, Ел. платформа Школо 

през 

годината 

Пенева 

Йорданка Димитрова 

Активно включване на учениците в 

дейността на училищните медии -  

радиопредавания по инициатива на 

ученици и учители: Ден на 

Независимостта на България, Ден на 

народните будители, Васил Левски, З-ти 

март, 24-ти май и др.  

през 

годината 

Кръстанова, Тряскова, 

Младенова 

3. Обучение и учене 

 Информация и анализ в края на всеки срок 

за движението на учениците.  

февруари, 

юни 

 

 Използване на Google приложения в през преподавателите 



урочната работа и Google Classroom. годината 

  Предварителна подготовка на учебни 

материали за урока и включване на 

учениците в дейността със задачи за 

проучване, презентации, информационни 

съобщения, работа по проекти и др. 

през 

годината 

преподавателите 

 Въвеждане на компетентностния подход  и 

утвърждаване на практики за възлагане на 

индивидуални и групови учебни проекти 

през 

годината 

преподавателите 

 

Участие на учениците в разработване на 

учебни проекти, както и  презентиране на 

същите публично (прим. като открити 

уроци). 

през 

годината 

преподавателите 

Създаване на образователна и научна среда 

на базата на облачните технологии. 

през 

годината 

преподавателите 

Използване на наличните условия за 

интерактивно учене и прилагане на ИКТ в 

образователния процес по различните 

учебни предмети. 

през 

годината 

преподавателите 

Превенция на обучителните трудности и 

ранно отстраняване на риска от тях, чрез 

провеждане на тест за училищна готовност 

с учениците от първи клас. 

септември Т. Горчева 

Н. Методиева 

 Проверка на входното ниво на учениците 

по всички предмети и анализ на 

резултатите по ЕКК и на заседание на ПС 

октомври учители, гл.учител Я. 

Георгиева 

Изграждане на професионални учебни 

общности от учители за планиране на 

подходящи дейности за реализиране на 

мултидисциплинарни учебни проекти и 

обмен на добри педагогически практики. 

през 

годината 

преподавателите 

 Актуализиране на професионалното 

портфолио на педагогическите специалисти 

 октомври - 

юни 

преподавателите 

Изготвяне на карта за проследяване 

напредъка и личностното развитие на 

учениците. 

 октомври преподавателите 

 4. Училищно партньорство  

 Привличане на родителите при 

организирането и провеждането на 

през 

годината 

преподавателите 



общоучилищни тържества и празници, 

както и в учебни часове. 

 Реализиране на дейности с активно участие 

на родителите в организираните от 

училището извънкласни дейности, свързани 

с Коледните и Великденските празници, 

Патронен празник, както и участието им в 

училищни изложби и базари. 

през 

годината 

преподавателите 

Съвместна работа с родителите за 

установяване на правила в класа, 

намаляване на натоварването, стреса и 

агресията в училище, запознаване с плана 

на класния ръководител и изпълнението им. 

през 

годината 

преподавателите 

Партньорска работа с Обществен съвет и 

Училищно настоятелство. 

през 

годината 

 

 Екипна работа и споделяне на добри 

практики между педагогическите 

специалисти чрез утвърждаване дейността 

на ПУО. 

през 

годината 

преподавателите 

Осъществяване на ефективно 

взаимодействие с РУО-Пазарджик. 

Организиране и провеждане на добри 

практики съгласно Плана за иновации и 

Плана за квалификация. 

през 

годината 

преподавателите 

 Съвместна работа  с РИМ,  Художествена 

галерия, Младежки дом, Етнографски 

музей, къща-музей „К. Величков“, 

университети и други културни институции 

и организации в града. 

през 

годината 

преподавателите 

 Съвместна работа с Фондация “Америка за 

България” 

през 

годината 

В. Маратилова 

Работа по Програма „Еразъм +“ КД1 и КД2 

 

през 

годината 

М. Бонова 

Ж. Хаджийска 

Партньорство с иновативните училища от 

област Пазарджик 

през 

годината 

 

5. Честване на празници и провеждане на училищни тържества и дейности  

 Тържествено откриване на новата учебна 

година.  

 • Ден на Съединението на България. 

през 

годината 

преподавателите 



 • Патронен празник на училището. 

 • Коледни тържества. 

 • Обесването на Васил Левски. 

 • Трети март - Ден на Освобождението на 

България (нац. празник)  

 • Посрещане на първа пролет 

 • Ден на Земята 

• Празник на буквите - I клас.  

• Великденско тържество 

 • Ден на българската просвета и култура и 

на славянската писменост. 

 • Първи юни - международен ден за защита 

на детето.  

 • Ден на Ботев и на загиналите за 

освобождението на България  

 • Закриване на учебната година.  

 Провеждане на олимпиади и състезания, 

включени в националния календар на МОН.  

през 

годината 

ЗДУД, преподавателите 

Реализиранe на национални програми и 

проекти. 

през 

годината 

 

Участие на учениците в градски, 

регионални и международни изложби. 

през 

годината 

преподавателите 

 Участие на учениците в международни 

математически състезания. 

● “Европейско кенгуру” 

● “Математика без граници” 

през 

годината 

преподавателите 

 

 

 

 

 

 

 

 


