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Основно училище „Христо Ботев”, с. Мосомище, общ. Гоце Делчев, 
обл. Благоевград тел. 0751/6 73 51   
е-mail: ou_mosomisthe@abv.bg 

Отчет  
за изпълнение на дейностите към Стратегия за 
развитие на основно училище „Христо Ботев“ –  

с. Мосомище за периода 2021/2022 година 
 

Стратегията за развитие на основно училище „Христо Ботев“ обхваща 
периода 2020/2024 година. Към нея е разработен  план за действие и 
финансиране – за 2020/2022 година. Планът  за действие и финансиране е 
приет на заседание на Педагогическия съвет и утвърден от директора на 
училището. В него са набелязани дейностите по изпълнение на целите на 
Стратегията на училището за периода, сроковете, отговорниците за тяхното 
изпълнение. Мониторингът по изпълнение на предвидените в плана дейности 
е осъществен от ръководството на училището с активното участие на 
Обществения съвет като орган за граждански контрол. 

Изпълнението на дейностите на Стратегията се осигурява чрез: 

 средствата, заложени в делегирания бюджет на училището; 
 средства от дарения, самофинансиране от родители на учениците; 
 реализиране на проекти; 

Управлението и отчитането на финансовите средства, предвидени за 
реализиране на дейностите на Стратегията, е осъществено посредством 
система за финансово управление и контрол на публичните средства в 
образователната институция, която система гарантира сигурност и 
прозрачност при управление и изразходване на финансовите средства. 

В началото на  учебната година бяха изготвени и утвърдени училищните 
учебни планове и програми. Осигуриха се възможности на учениците за 
обучение в дневна форма, която предлага училището. От 02.11. 2021 г. до 14. 
02. 2022 г. на учебната 2021/2022 год. със заповед на министъра на МОН 
образователния процес в училището бе преобразуван от обучение в 
присъствена дневна форма в дневна форма на обучение в електронна среда на 
ротационен принцип за учениците.  

В началото на  учебната година бяха актуализирани всички вътрешни 
нормативни актове - Правилник за дейността на училището, Етичен кодекс на 
общността, Стратегия за развитие на училището за периода 2020 – 2024 год., 
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Училищната програма за целодневно обучение, Правилника за БУОВТ, 
Програма за осигуряване на равен достъп до образование, Механизъм за 
противодействие на училищния тормоз, Програма за превенция на ранното 
напускане на училище. В началото на учебната 2021/2022 год. на ПС бяха 
приети и Мерки и правила за работа в условията на Ковид-19.  

За нормалното протичане на учебната година училището бе обезпечено с 
необходимите законови и подзаконови нормативни документи. Осигуриха се 
всички елементи от задължителната училищна документация. Осигуриха се 
безплатни комплекти учебници за учениците 1. – 7. клас, както и учебници и 
учебни помагала за преподавателите по преподаваните от тях учебни 
предмети. Набавена бе справочна, методическа и др. вид образователна 
литература.  

До 15 септември на текущата учебна година всички преподаватели 
разработиха годишните си тематични разпределения на учебното съдържание 
по предметите, по които преподават, като се спазваха изискванията на ЗПУО. 
Бяха изготвяни в срок и учебните програми по ИУЧ. Преподавателите 
изготвиха и критерии за устно и практическо изпитване по предметите, по 
който преподават.  

На 15.09.2021 г. двора на училището бе украсен изключително красиво, от 
г-жа Солева – родител на ученик, което предизвика възхищението на жителите 
на селото.  

През месеците септември и януари бяха изготвяни всички графици 
съответно за І и ІІ  учебен срок: за датите на провеждане на контролни и класни 
работи за І и ІІ срок,  за дежурствата по етажите, за приемното време и 
консултациите с родителите, за консултациите с учениците, за допълнителния 
час на класа. Всички графици бяха качвани на сайта на училището за 
информиране на заинтересованите страни. 

В началото на учебната година бе планирана вътрешната и външната 
квалификационната дейност, дейността на помощните органи в училище. 
Директорът  разработи план за контролна си дейност.  

В началото на учебната година бе разработен и бюджетът на училището, 
съобразно действащата нормативна уредба. С цел осигуряване на прозрачност 
и публично отчитане на средствата по изпълнението на бюджета и 
извънбюджетните приходи на сайта на училището беше публикуван 
изготвеният бюджет за съответната година. За целесъобразното разходване на 
бюджетните средства свидетелства броят на исканията до директора от 
преподавателите за извършване на определен вид разходи и броят на 
разходните документи, утвърдени от директора.  

Проведени бяха инструктажи на учениците и персонала на училището за 
безопасна работа. 

След провеждане на входните, междинните и изходните равнища, на 
класните работи за І и ІІ срок и на планираните контролни работи, 
преподавателите изготвяха качествени и количествени анализи на резултатите 
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от проведените писмени изпитвания, установяваха дефицитите у учениците и 
набелязваха мерки  за тяхното преодоляване. Периодично директорът 
осъществяваше текущ контрол за ритмичността на оценяването на учениците, 
съгласно Наредбата №11 за оценяване на резултатите от обучението на 
учениците.  

През целия период училищното ръководство и преподавателите полагаха 
необходимите усилия за ефективно провеждане на образователния процес. 
Създадени бяха подходящи условия за успешно полагане на изпитите от НВО 
на учениците в ІV и VІІ клас. През учебната 2021-2022 г.  НВО в 4. и 7. клас 
бе проведено при нормални условия на работа.  

През учебната 2021/2022 г.  в училището се работеше с електронния 
дневник на българската електронна системата Админ Плюс. Реализирането на 
вътрешната квалификация се осъществяваше от  две методически обединения 
– МО на учителите от начален етап,  МО на учителите от прогимназиален етап. 
Осъществените дейности за вътрешна квалификация са документирани чрез 
специални карти за проведената вътрешна квалификация, които са 
утвърждени от директора. Главният учител и председателят на МО в  начален 
етап избираха темите, по които педагогическите специалисти в училището 
имат потребност от обучение, а директорът осъществяваше комуникация с  
обучителните организации, които да ги реализират. В двете МО бе създадена 
организация за споделяне и мултиплициране на придобития опит и умения от 
обученията, за споделяне на новостите.   

Бяха формирани групи за занимания по интереси от начален и 
прогимназиален етап  - „Училищен театър“, „Художествено слово“, 
„Туризъм“,  „Цифрова фотография“.  

Учениците 1. – 4. клас се включиха в инициативата „Походът на книгата“. 
Имаха вълнуваща среща с известния писател Иван Мишев, а учениците от 
прогимназиален етап  усетиха поетичния свят на д-р Снежана Бакърова. 

В ОУ "Христо Ботев" се проведоха различни инициативи във връзка с 
второто издание на Дни на безопасността на ROADPOL и посланието на 
кампанията, "Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!" 

Групите от ЦДО активно се включваха в различни дейности. 
През отчетния период бяха проведени следните обучения с външен лектор 

за придобиване на кредити от педагогическите специалисти: 
„Облачни технологии в образованието“ -  проведен на 30.08. – 01.09.2021 

г., с продължителност 32 часа, гр. Смолян –  по проект „Квалификация на 
педагогическите специалисти“ 

Обучение проведено от 30.08.2021 г. до 07.09.2021 г. на тема „Иновативно 
училище“.  

В началото на месец септември участвахме в обучение на тема: 
„Портфолио на учителя и детето. Самооценка и атестация в 
образованието“, „Управление на качеството на образованието. 
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Изработване и въвеждане на система за проследяване на качеството в 
училището. Саомооценка и подготовка за инспектиране на НИО“. 

Отделни преподаватели участваха в различни обучения като:  
„Компютърно моделиране и информационни технологии – 5. клас“ 
проведен на 12.09.2021 г.   
  Бяха създадени  условия за участие на училището в национални, 
европейски  програми и проекти:  

Част от учителите се включиха в НП „Иновации в действие“, Модул 
1. „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации 
между училищата“  

От 11.05.2022 г. до 14.05.2022 г. в ОУ „Никола Обретенов” - Русе се 
осъществи мобилност, насочена към пряк обмен и популяризиране на добри 
практики между Иновативно ОУ „Никола Обретенов”- град Русе, Иновативно 
Трето ОУ „Братя Миладинови” – град Гоце Делчев, ОУ „Христо Ботев” – с. 
Мосомище, обл. Благоевград и ОУ „Отец Паисий“ – гр. Мартен, обл. Русе. 

Екипите от специалисти от партниращите ни по програмата училища, 
заедно с придружаващите ги ученици, наблюдаваха уроци. 

Срещите бяха наситени с презентационни уроци, които дадоха 
възможност на учителите и учениците от иновативните и неиновативните 
паралелки в ОУ „Никола Обретенов” – Русе да покажат, какво са постигнали 
чрез прилагането на иновативни подходи и дигитализиране на учебния процес. 

Учениците от начален етап на образование взеха участие в национална 
програма „Заедно в грижа за всеки ученик“, Модул 1 „Осигуряване на 
условия за системно преодоляване на личните постижения на учениците 
чрез създаване на индивидуално портфолио“ 
 Първакласниците взеха участие в проект BG05M2OP001-5.001-0001 
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, 
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
 По проект  - училищен психолог – Дейност 3 „Подкрепяща 
инициатива за образование и социално включване“ към община Гоце 
Делчев се проведаха няколко срещи  с ученици от 4. и 7. клас. Психолозите 
Асен Янкулски и Ани Вълева  представиха презентации на теми: „Думите имат 
значение“, „Силата на думите“. 
 На 24.06.202 училището ни стана домакин на междуучилищната дейност 
по приключане на проект „Подкрепа за успех“ за общините Гоце Делчев и 
Гърмен. 

Продължихме работата по програма „Училищен плод и мляко“  на 
Министерство на земеделието и Министерство на образованието. 
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По програмата за превенция на тормоза и насилието, както и дейности за 
мотивация и преодоляване на проблемното поведение бяха проведени 
паралелкови мероприятия /беседи, рисунки, презентации/ по темата за тормоза 
и насилието в училище, дни на толерантността, на розовата фланелка.  

Преподавателите и класните ръководители постоянно работеха с 
учениците, допуснали неизвинени отсъствия, и с техните родителите.  

Училищната документация се съхранява и архивира съгласно 
изискванията на Стандарта за информация и документите – осигурено е част 
от помещение за училищен архив за съхранение на училищната документация, 
изготвен е правилник за архивиране на документите, изградена е училищна 
комисия за унижожаване на документи, изработена е номенклатура на делата 
съгласно изискванията на Държавен архив. Инвентаризацията се провеждаше 
съгласно сроковете в нормативната уредба. Директорът осъществяваше текущ 
контрол по изрядно водене на училищната документация. 

Вътрешните правила за работната заплата са адаптирани спрямо стандарта 
за финансиране  и са приети на общо събрание. В началото на учебната година 
на отчетния период се адаптираха и критериите за диференцирано оценяване 
труда на педагогическите специалисти, съгласно стандарта за финансиране. 
Картата за самооценка се актуализира от комисия, избрана на ПС, направените 
промени се обсъждаха и приемаха на ПС. 

В училището са налице условия за приемственост при заместване. 
Създадени са правила за заместване на отсъстващи учители по Програма „Без 
свободен час“, правила за делегиране на права. Със свои заповеди директорът 
делегираше права на педагогическия и непедагогически персонал за 
осъществяване на определен вид дейност. 

Подобрено бе качеството на административното обслужване. 
Усъвършенствана бе системата за видеонаблюдение, охрана и сигурност в 

училището. Създаден бе правилник за ред на влизане и излизане от училище 
на персонал, родители и външни лица. На родителските срещи родителите 
бяха запознати с Правилника за пропускателния режим в училище. 

Създадена е процедура за регистриране и разглеждане на сигнали за 
корупция, но през отчетния период такива не са постъпили.  

Създадени са възможности за приложение на ИКТ в образователния 
процес по всички учебни предмети. Изградена е Wi – Fi мрежа в училището, 
достъп до безжичен интернет има във всяка класна стая и кабинет. Училището 
разполага с няколко мултимедийни устройства, таблети, лаптопи, 2 бр. 
интерактивен дисплей „Vestel 65IFX“. Всички преподаватели използваха в 
учебната си работа електронните учебници на избраните издателства. 

Образователната институцията осъществяваше добро партньорство между 
преките участници в училищното образование – ученици, учители, родители, 
институции. Комуникацията с Обществения съвет бе ефективна. ОС 



6 
 

подкрепяше инициативите на училището и одобряваше необходимите 
документи.  

Поради пандемичната обстановка не се състоя традиционния тържествен 
концерт, посветен на Никулден – празника на селото. Концерт за Коледа и 
Великден се организира съвместно от кметство с. Мосомище, читалище 
„Никола Вапцаров“ и училището на плодаща на селото. 

Продължиха да се развиват вече утвърдените училищни традиции и 
ритуали - откриване и закриване на учебната година, вътрешноучилищните 
състезания „Многознайко“ и „Лъвски скок“, „Денят на Розовата фланелка“, 3-
ти март, Денят  на планетата Земя, Великден,“Празник на буквите“,  24 май - 
Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и 
култура и на славянската книжовност, 2-ри юни – Деня на Ботев и на 
загиналите за свободата и независимостта на България. 

За 4-ти път взехме участие в 74-тия НТП „По пътя на Ботевата чета“. 
Групата от ученици спечели три награди: за участие, първо място за 
дисциплина, второ място за екология. За осъществяване на мероприятието 
община Гоце Делчев дари 1400 лв. 

През м. май се проведе ден на ученическото самоуправление, утвърдена 
форма от няколко години. Ученици под ръководството на учители се 
подготвиха и проведаха уроци.  

Медали и грамоти  получиха учениците от 2. до 7. клас на състезанието „Аз 
зная английски“.  

Купа за първо място спечелиха ученици на състезанието - щафета „Предай 
нататък“ организирано от НПГ „Димитър Талев“ – гр. Гоце Делчев. 

През месец май се проведе спортното състезание „Мама, татко и аз“  с 
учениците от начален етап, съвместно с бъдещите първокласници и 
родителите. 

С избора на професия бяха запознати седмокласниците, чрез беседи от 
наши бивши възпитаници – Божидара Капитанова, Иван Парнарев, Божик 
Капитанов. 

Д-р Елена Донкова разкри тънкостите на професията – ветеринар. 
Седмокласниците посетиха трите средни училища в „Деня на отворените 

врати“. 
 
Много активно работеше и вътрешната система за разпространяване на 

информация, свързана с дейността на училището,  а именно сайта на 
училището и различни  рубрики. Много активна бе и фейсбук страницата на 
училището, в която ежедневно се поместваха различни информации, 
отразяващи училищния живот. 

В началото на м. септември бе изработено и портфолио на училището.    

През месец март училището ни беше инспектирано.   
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 През отчетния  период бяха извършени, следните ремонтни  дейности:  
 

 м. септември – ремонт на оградната мрежа на спортната площадка; 
 м. септември – поставени нови табелки на класните стаи; 
 м. октомври – ремонт на парната инсталация; 
 м. октомври -  замазка на част от външната фасада на училището; 
 м. ноември – подмяна на част от ламината в стаята на 2. клас; 
 м. ноември – замазка на пода в склада за пелети; 
 м. декември – смяна на панти и брави на врати и шкафове; 
 м. януари – смяна на ВИК части; 
 м. февруари – изработен макет на паметника „Шипка“ 
 м. февруари – почисване, замазка и боядисване на стаята преди 

физкултурния салон; 
 м. март – изработване на парапет на стълбите при входа към 

физкултурния салон; 
 м. март – зидане на врата – изход от физкултурния салон; 
 м. април – смяна на патронници на врати; 
 м. май – изработване на рамки за табла на коридора – първи етаж. 


