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Водещи направления в работата на МОН:

1. Подкрепа на образователните институции за утвърждаване на модели, съчетаващи присъственото обучение с ефективни форми 

на обучение от разстояние в електронна среда

2. Преодоляване на последиците от СОУЮ -19 в образованието на базата на натрупания опит

3. Активно изпълнение и устойчивост на напредъка по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване 

и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

4. Учене чрез прилагане на компетентностния подход и повишаване на резултатите от НВО и ДЗИ

5. Насърчаване на извънкласните дейности за преодоляване на дефицитите и стимулиране на изявите на учениците

6. Осигуряване професионално образование, съответстващо на нуждите на пазара на труда

7. Усъвършенстване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти, подкрепа и мотивиране за развитие и 

квалификация и насърчаване обмена на добри практики.

II. Основни приоритети в дейността на РУО:

II. 1. Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система
/. Ефективност на взаимодействието между институциите, за гарантиране обхвата и задържане на децата и учениците в 

задължителното предучилищно и училищно образование.

2. Сътрудничеството и взаимодействието между участниците в предучилищното и училищното образование -  деца, ученици, 

директор, педагогически специалисти, родители



3. Превенция и ограничаване на ранното напускане на училище и задържане на учениците в риск от отпадане чрез осигуряване 

на възможности за консултации, индивидуална работа, допълнителни занимания в малки групи, обучение по индивидуални програми е 

деца и ученици, имащи затруднения във възпитанието, социализацията и обучението

4. Подпомагане на дейности, свързани е подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в детските градини, училищата 

и центровете за подкрепа за личностно развитие чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

5. Засилване ролята на предучилищното образование чрез обхвата и задържането на децата, включени в задължителна 

предучилищна подготовка

П.2. Повишаване качеството на предучилищното и училищното образование в училищата от област Велико Търново

/. Подобряване на резултатите от обучението на учениците

2. Проследяване на резултатите от предучилищното образование чрез прилагане на програмната система за развитието на детето 

е подходи и форми на педагогическо взаимодействие

3. Методическо подпомагане и подкрепа на педагогическите специалисти за постигане на държавните образователни стандарти 

от образователните институции на територията на областта.

4. Методическо подпомагане и подкрепа на учителите за прилагане на компетентностен подход, иновативни методи на обучение 

и ИКТ за постигане на компетентности като очаквани резултати съгласно учебните програми по учебните предмети

5. Целенасочени дейности за повишаване квалификацията на учителите като гаранция за осигуряване на качествено образование

6. Ефективна контролна дейност.

П.З. Усъвършенстване на системата на професионалното образование и обучение в областта. Обвързване е потребностите 

на пазара на труда

1. Планиране на държавен план-прием по професии и специалности, необходими на регионалната икономика, съобразно 

стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на всяка община и на областта.

2. По-ефективни връзки с работодателите, потребители на кадри при практическото обучение на учениците.



3. Разширяване на обхвата на училищата, предлагащи професионално образование и стимулиране на училищата за обучение по 

защитени професии и професии, за които има недостиг от специалисти.

4. Използване на възможностите на дуалната форма за професионално обучение като възможност за пряка връзка с работодатели 

и бизнес.

II. 4. Развитие на устойчиви публични нартньорства между институциите

/. Подобряване на административното, правно, финансово, счетоводно и информационно осигуряване.

2. Защита и сигурност на обработваната информация.

3. Ефективна комуникация и екипност е институциите в системата на предучилищното и училищното образование за утвърждаване

на модели, съчетаващи присъственото обучение с ефективни форми на обучение от разстояние в електронна среда

Ефективна комуникация и сътрудницество с териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, 
регионалните структури на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите

III.Основни приоритети в дейността на ОУ „Елин Пелин ”, с. Първомайци
I.Равен достъп до качествено образование на всички ученици, независимо от тяхното местоживеене, произход или друг 

признак.
2.Повишаване ефективността на учебно-възпитателната работа чрез подобряване организацията на учебния процес и 

повишаване професионалната компетентност и квалификация на педагогическите кадри.
З.Засилване на вътрешно-училищната квалификационна методическа дейност.
4. Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности.
5. Осмисляне на свободното време на учениците чрез участие в извънкласни дейности.



1УДейности за реализиране на целите и приоритетите:

№ Дейност Срок Извършва се от:

/институции и 
лица, в каква 
взаимовръзка/

Индикатори за изпълнение

Мер

на

едини

ца

/брой,

про

цент/

Базова стойност Целева

стойност

1. Изпълнение на плана по 

Стратегията за намаляване дела 

на преждевременно 

напусналите образователната 

система

Учебна
2020/2021
година

учители, родители, 
Обществен съвет, 
специализирани 
органи, Социално 
подпомагане,
Детска
педагогическа стая, 
РУП,
висококвалифицира 
ни специалисти: 
психолог, ресурсен 
учител, логопед

% Осигуряване на позитивна 
образователна среда. Поставяне на 
ученика в центъра на цялостната 
педагогическа дейност в училищната 
общност. Подобряване на процеса на 
педагогическо взаимодействие между 
основните партньори в училищната 
общност -  ученици, учители и 
родители.

Да няма 
ученици, 
подлежащи на 
задължително 
обучение 
,преждевреме 
нно напуснали 
образователна 
та система



Повишаване на обхвата на 

децата и учениците

2021 Обшествен съвет, 
родители, 
кметовете на 
населените места 
с. Първомайци, с. 
Правда, директор 
ДГ „Здравец” с. 
Първомайци

% Проучване и събиране на данни за 
децата и учениците от населените 
места, подлежащи на задължително 
обучение. Провеждане на родителски 
срещи. Популяризиране на училището 
чрез организиране на празници, изяви, 
мероприятия с участие на ученици, 
учители, родители. Организиране на 
съвместни дейности с ДГ „Здравец”

Да се обхванат 
всички деца и 
ученици, 
подлежащи на 
задължително 
обучение.

Намаляване дела на 

преждевременно напусналите 

образователната система

2021 Обшествен съвет, 
родители, 
кметовете на 
населените места.

% Включване на училището в Проекти за 
извънкласни дейности .Въведена е 
целодневна организация на обучение. 
Осигурен е безплатен транспорт за 
пътуващите ученици. Включване на 
всички ученици в извънкласни форми, 
според интересите.

Да няма 
ученици през 
учебната 
година, които 
да напуснат 
преждевремен 
но училището

2. Изпълнение на плана за 

ефективно прилагане на 

информационните и 

комуникационните технологии 

в образованието и науката

2020/2021
г.

учители по ИТ и
Компютърно
моделиране

% Създаване на благоприятна среда за 
развитие на електронно образователно 
съдържание. Скоростите на интернет 
свързаност непрекъснато да се 
обновяват. Осигуряване на ефективна 
ИКТ среда за съхраняване и използване 
на електронно съдържание. На 
територията на училището е изградена 
и \\3-П свързаност. Оборудване на 
компютърния кабинет,който да се 
използва както в часовете по

Развитието и 
съчетаването 
на
традиционнит 
е добри 
преподавателс 
ки практики с 
използването 
на технологии, 
да подпомага 
изграждането





информационни технологищтака и в 
часовете по всички учебни 
дисциплини.Работа с електронен 
дневник I -  VII клас.

на
умения,които 
ще осигурят 
на учениците 
успех в 
бъдещите им 
дела.Компютъ 
рната зала е и 
добра база за 
разработване 
на ученически 
проекти по 
различните 
учебни 
дисциплини,к 
оето да се 
осъществява с 
желание от 
учениците и 
допринася за 
тяхното по- 
добро 
развитие и 
оботатяване 
на знанията 
им.



3. Изпълнение на плана за 2014- 

2020 г. по Националната 

стратегия за развитие на 

педагогическите кадри

Юни
2021

РУО, Директор 
ОУ, МО

брой Да се създадат условия за повишаване 
на професионалната подготовка на 
учителите. Да се осигурят средства от 
бюджета на училището, които да се 
разходват, съобразно включването в 
разнообразни форми на 
квалификационна дейност на учители и 
директор.

Да се повиши 
методическата 
подготовка, за 
да се дава 
адекватен 
отговор на 
съвременните 
изисквания.
Да се
придобиват
нови
фундаменталн 
и знания , 
умения и 
компетентност 
и в
конкретната 
област на 
преподаване.

Да се
придобият 
квалификацио 
нни кредити.

4. Изпълнение на плана по 

Националната стратегия за 

учене през целия живот

няма участие



5. Изпълнение на плана по 

Стратегията за образователна 

интеграция на децата и 

учениците от етническите 

малцинства

2021г. Обществен съвет, 
родители, кметове 
на населените 
места

% Осигуряване на позитивна 
образователна среда за активно 
участие на учениците в учебния процес 
и включването им във всички 
извънкласни форми и училищни 
мероприятия.

Да се създаде 
атмосфера на 
толерантност 
и приемане на 
различната 
културна 
идентичност 
от всички 
участници в 
учебно- 
възпитателния 
процес.

6. Изпълнение на Националните 

програми за развитие на 

средното образование

Юни
2021

РУО % Участие по НИ „ Без свободен час'’, 
модул,. Без свободен час в училище”

Осигуряване 
на условия за 
провеждане на 
непрекъснат 
учебно- 
възпитателен 
процес. 
Максимално 
обхващане на 
учениците и 
опазване 
живота и 
здравето им.

7. Изпълнение на проекти по 

оперативни и други програми

Юни 
2021 г.

МОН, РУО, 
Общественият 
съвет, родителите

% 1.Участие в Проекти и НП

Участие в Проект В005М20Р001- 
2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Създаване на 
условия за 
повишаване 
на





потенциала 
на учениците 
и
възможности
те им за
успешно
завършване
на основното
образование
чрез
допълване, 
развиванен 
надграждане 
на техните 
знания, 
умениян 
компетентнос 
I И,

придобити В 

рамките на 
задължителн 
а га и VI 
подготовка в 
училище.



8. Разработване на програми и 

стратегии за развитие, 

функциониране и 

усъвършенстване на 

образователни структури на 

територията на областта, за 

професионалното образование и 

обучение, превенции, 

интегриране на деца със 

специални образователни 

потребности и/или е хронични 

заболявания

А

9. Организационно и методически 

осигуряване дейността на 

директора и учителите

2020/2021 РУО, МО % Да се осъществява обмен на 
педагогическа информация и 
педагогически опит между учителите. 
Да се провеждат работни срещи между 
методическите обединения за 
осъществяване на приемственост 
между начален и прогимназиален етап.

Да се спомага 
за повишаване 
качеството на 
учебно- 
възпитател
ната работа,за 
усъвършенств 
ане
организацията 
на учебния 
процес,за 
повишаване



А

информиранос 
тта на
учителите,за 
да се
съобразяват с 
новите 
държавно 
образователни

стандарти.

10. Оптимизиране, функциониране 

и развитие на детските градини, 

училищата и обслужващите 

звена

2020/2021 РУО, директор При необходимост да се актуализират 
училищни правилници и планове на 
училищни комисии.

Да се повиши 
ефективността 
на обучение 
на учениците.

11. Организиране и координиране 

на дейностите при 

провеждането на националните 

външни оценявания

Май, 
Юни 
2021г.

РУО, директор % В училището да се създаде добра 
организация при провеждането на НВО 
в IV иУП клас. Да се спазват всички 
изисквания, инструкции и срокове при 
провеждане на НВО.

Да няма 
причини, 
възпрепятства 
щи
провеждането 
на НВО в IV и 
VII клас.

12. Насочване на деца и ученици 

със специални образователни 

потребности и/или с хронични

2020/2021
родители,класни 
ръководители, 
учители, директор

брой Да се сформира екип за подкрепа за 
личностно развитие в училище.

Ефективно да
се подпомагат
учениците със
специални
образователни
потребности
за



заболявания за интегрирано 

обучение
А

преодоляване
на
затрудненията 
в обучението 
им.

13. Организиране, координиране и 

контролиране на дейностите, 

свързани с осигуряване на 

подкрепяща среда за 

обучението на деца и ученици 

чийто майчин език е различен от 

българския

2020/2021 родители, класни
ръководители,
учители

% Да се увеличи броя на провежданите 
консултации. Да се координират 
методите и формите на работа между 
учители, класни ръководители, учители 
ЦОУД, родители. Да се организира 
обща подкрепа.

Да се осигури
подкрепяща
среда,
изрзяваща се в 
повишаване 
резултатите от 
обучението на 
учениците.

14. Координиране и контролиране 

на дейностите, свързани с 

осигуряване на задължителна 

документация и с предоставяне 

на учебници и учебни помагала 

за безвъзмездно ползване

2020/2021 Издателства. РУО, 
Директор, класни 
ръководители

% Необходимата задължителна 
документация да се осигурява в срок. 
На всички ученици от I до VII клас да 
се предоставят учебници и при 
възможност учебни помагала за 
безвъзмездно ползване.

Да се 
осигуряват 
условия за 
пълноценно 
включване на 
учениците в 
учебния 
процес.

15. Координиране и контролиране 

на дейностите в Националния 

календар за извънучилищните 

дейности и в Националния 

спортен календар на МОН,

2020/2021 Учители, 
родители, класни 
ръководители, 
читалища

% Да се продължи участието на 
учениците в инициативата МОУЕ 
\Уеек.
Да продължи традицията за 
пресъздаване на народни обичаи. 
Да се организират празници за 
отбелязване на важни дати.

Да се повиши 
двигателната 
активност на 
учениците. С 
участието си в 
различните 
създадени 
форми към



както и други извънкласни и 

извънучилищни дейности
А

училището 
учениците да 
придобиват 
по-голямо 
самочувст
вие,
мотивацията 
им за
посещаване на 
училище и за 
учене да се 
засилва, а 
желанието им 
за изява да е 
много силно.

16. Контрол по спазването на 

държавните образователни 

стандарти.

2020/2021 РУО брой Да се осъществява постоянен контрол 
от директора. Да се изпълняват 
заложените в плана за контролна 
дейност на директора проверки.

Констатиранет 
о на пропуски 
и нарушения 
да се
отстраняват 
своевременно. 
Да се спомага 
за по- 
ефекгивно- 
осъществя- 
ване на 
учебно- 
възпитателния 
процес и 
спазване на 
ЗПУО.


