
Организационно - методически 
съвещания на  

началните учители от Област 
Пловдив 

 
06.10. – 07.10.2016 г.,  

СУ „Св. Софр. Врачански“ - Пловдив 

 

Васка Атанасова, Марияна Механджиева, 
ст. експерти по начално образование 

РУО - Пловдив 



 НВО в ІV клас,  2015 - 2016 уч. година  

 Контекст на промяната – ЗПУО, ДОС  

 2016 – 2017 учебна година - приоритети 

в началното образование  

 Въпроси 

ПРОГРАМА 
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Организирано и проведено при спазване на  

Изисквания за провеждане на НВО на учениците от ІV 

клас през учебната 2015/2016 година,утвърдени със 

заповед на министъра на образованието и науката.  

Национално външно оценяване в ІV кл., 

Регион Пловдив, 2015 – 2016 уч. година  
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 Не са констатирани нарушения  в училищата от област Пловдив. 

 Не са постъпили заявления за присъствие на доброволни екипи от 

външни наблюдатели при провеждане на НВО – ІV клас. 



Обхват на НВО - ІV кл. в Регион  Пловдив  
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Учебна 

година 

Брой 

ученици 

%   

явили се 

%  

неявили се 

2012/2013 5 565 96.13% 3.87% 

2013/2014 

 

5657 

 

94 % 6 % 

2014/2015 
5 903 

 

92.86 % 

 

7.14 % 

 

2015/2016 5 975 94 % 6 % 
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общо 

участвали 

неучаствали 

Обхват на НВО - ІV клас в област  
Пловдив, 2016 - 2017  

Заповед на Началника на РУО – Пловдив  

Не се планират и провеждат училищни 

инициативи, които предполагат отсъствие на  

ученици в периода на НВО. 
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Учебен 

предмет 
2012/13 2013/14 2014 /15 2015/16 

  

национ.  

ниво 

БЕЛ 14,16 14,33 15 13,89 13,53 

Математика 14,61 14,43 14,84 14,11 13,54 

ЧО 15,34 15,97 14,55 16,24 15,73 

ЧП 16,55 15,13 16,27 15,16 14,99 

Среден бал 15,16 15,13 15,16 14,85 14,45 

Сравнителна таблица на резултатите от 
НВО – ІV клас, област Пловдив 
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БЕЛ Математика ЧО ЧПР Общ ср. успех 

Сравнителна диаграма – тестов бал 

Област  Пловдив  
2013 – 2014 уч. 
година 

Област  Пловдив 
2014 – 2015 уч. 
година 

Област  Пловдив 
2015 – 2016  уч. 
година 

Национално ниво 
2015 – 2016 уч. 
година 
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18 Рейтинг - скала на областите, 2015 -

2016 уч. година



Сравнение на регион. резултати – 2013, 2014,  2015 г.    

2013 2014 2015
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10 

2015 – 2016 
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Училища с най – ниски резултати, 2015 - 2016 



Някои изводи за обучението по БЕЛ 

 

 Задачи - свободен отговор: 

най-много грешки - зад. 2 

най-високи постижения - зад. 9 

 

 Задачи - избираем отговор: 

най-ниски постижения - зад. 5 

най-високи постижения - зад. 8 

 

 Диктовка: 

най-много грешки – критерий 3 

най-малко грешки -   критерий 5 
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Някои изводи за обучението  
по математика 

 Задачи - избираем отговор 

най-нисък резултат – зад. № 13 

най-висок резултат – зад. № 3 

 

 

 Задачи - свободен отговор 

най-нисък резултат  – зад. № 19 

най-висок резултат – № 17 

19. На библиотека дарили 182 книги. Детските книги 
били 140 броя. Романите за възрастни били 10 пъти по – 
малко от тях, а останалите учебници - по англ. ез. Колко 
са учебниците по АЕ, дарени на библиотеката? 

17. Ако от 7049 извадим третинката на 
912, ще получим числото ..................  
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АКЦЕНТИ в обучението 

 Ограмотяване на 

учениците 

 Аргументиране 

(обясняване) на 

собствения избор  

 Развитие на 

пространственото мислене 

 Решаване на прости и 

съставни текстови задачи 
14 

Базова 
грамотност 

Начална 
грамотност 



Контекст на промяната   

 Нови стратегически цели и нормативни 

изисквания 

 Променен личностен профил  на 

съвременния ученик  
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  Предефинира видовете училищна подготовка 

 Представя ново разбиране за образователните 
стандарти -  съвкупност от задължителни изисквания за 
резултатите в системата на предучилищното и 
училищното образование, условията и процесите за 
постигането им.  

 Обвързва националната квалификационна рамка с 
компетентностите, които децата/учениците трябва да 
придобият в детската градина/училището.   

 Оптимизира системата на оценяване - инструмент за 
мониторинг на качеството на образованието и за 
разработване на мерки за подобряването му 

 Въвежда нова образователна структура  

Закон за предучилищното и 
училищното образование 
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Регламентира: 

 приобщаващото образование като част от правото на 
образование 

 създаване центрове за подкрепа на личностното 
развитие (предвижда    ресурсните центрове да бъдат 
преобразувани в регионални центрове за подкрепа 
процеса на приобщаващо образование, а помощните 
училища  - в центрове за специална образователна 
подкрепа)   

 форми за цялостна и индивидуализирана подкрепа на 
учениците – обща и допълнителна подкрепа; екипи за 
подкрепа на личностното развитие за оценка на 
индивидуалните потребности на учениците от 
допълнителна подкрепа; 

 поетапно въвеждане на целодневната организация от I 
до VII клас 

Закон за предучилищното и 
училищното образование 
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 Регламентира създаването на нови институции - обединено 
училище (от І до X клас), иновативни училища, средищни и 
защитени детски градини, център за подкрепа личностното 
развитие, център за специална образователна подкрепа 

 Урежда валидиране на компетентности за лица над 16 г., 
които нямат придобито основно  или средно образование   

 Оптимизира самостоятелната, индивидуалната, 
дистанционната, комбинираната форма на обучение - 
повече възможности за достъп до образование на различни 
категории лица, предотвратяване на отпадането и ранното 
напускане на училището. 

 Урежда квалификацията и кариерното израстване на 
учителите – задължителна квалификация, атестация, 
регистър на одобрени програми за квалификационни 
услуги 

 Предвижда правила за контрол на качеството на 
управление на образователните институции 
 

 

 

 

 

 

 

 

Закон за предучилищното и 
училищното образование 
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Компетентностен  подход 

Фокусира се върху 

резултата, разглеждан 

като не като сбор от 

усвоена информация, а 

като способности да се 

действа в различни и 

нестандартни ситуации. 

 Предполага приоритетна 

ориентация към качество на 

образованието.  

 Определя нови методи и 

технологии на обучение, 

които допринасят за развитието 

на независимост, инициатива, 

творчество, критическо мислене 

на учениците, ориентирането 

им към резултат. 



Общообразователната подготовка обхваща следните 
групи ключови компетентности: 

1. компетентности в областта на българския език 

2. умения за общуване на чужди езици 

3. математическа компетентност и осн. компетентности в 
областта на природните науки и на технологиите 

4. дигитална компетентност 

5. умения за учене 

6. социални и граждански компетентности 

7. инициативност и предприемчивост 

8. културна компетентност и умения за изразяване чрез 
творчество 

9. умения за подкрепа на устойчивото развитие и за 
здравословен начин на живот и спорт 

ЗПУО - Общообразователна 
подготовка, чл. 77 
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ЗПУО - Разширена  подготовка 

Обхваща компетентности, които развиват и усъвършенстват 
отделни компетентности от общообразов.  подготовка. 

Придобива се чрез изучаване на: 

 общообразователните учебни предмети 

 майчин език 

 религия 

 хореография  

 уч. предмет от областта на глобалното, гражданското, 
здравното, интеркултурното образование, предприемачество, 
…, като разширяват и допълват съдържание, което присъства 
интегрирано в др. учебни предмети 

Определя се в раздел Б на учил. уч. план; според  
интересите на учениците и възможностите на училището 

Провежда се по уч. програми, утвърдени от: директора на 
у-то или министъра на образованието и науката (хореография, 
религия, майчин език). 
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ЗПУО - Допълнителна подготовка  

Обхваща компетентности, които отговарят на интересите 
на учениците и подкрепят развитието на заложбите им. 

Придобива се чрез изучаване на уч. предмети, модули, 
дейности, които се: 

 предлагат от уч- то в зависимост от възможностите му 

 избират от учениците според интересите им 

 определят с училищния учебен план 

 осъществяват по учебни програми, утвърдени от 

директора на училището. 

22 
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Клас 
Вид учебни 

часове 
Вид подготовка Цел 

Учебна 
програма, 

утвърдена от: 

I  

задължителни 
общообразователна 
(ООП) 

Развиване на ключовите 
компетентности чрез 

обучението по отделни уч. 
предмети – уч. програми - МОН 

министъра на 
образованието 
и науката 

избираеми  разширена (РП)  

Развиване на отделни 
компетентности от 

общообразователната  подготовка – 
уч. програми - училище 

директора на 
училището 

факултативни  допълнителна (ДП) 

Развиване на компетентности, 
съобразно интересите и 
заложбите на учениците   

директора на 
училището 
 

II 
  

III 
 

IV  

задължителни задължителна (ЗП) 

Достигане на 
общообразователния 
минимум (задължителни 
знания и умения, необходими 

за успешна реализация на 
учениците в следващата степен на 
образование) 

министъра на 
образованието 
и науката 

задължително 
избираеми 

задължително 
избираема (ЗИП) 

Достигане или 
Надграждане 
на общообразователния минимум  

началника на 
РУО 

свободно 
избираеми 

свободно 
избираема (СИП) 

осигурява обучение в области 
и класни и извънкласни 
дейности, предложени от 

училището и избрани от учениците 

директора на 
училището 



Примерен образец на: 

Програма за ЗИП в начален етап 

Програма за РП в начален етап 
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I клас II клас III клас IV клас 

2016-2017 ООП, РП, ДП ЗП, ЗИП, СИП ЗП, ЗИП, СИП ЗП, ЗИП, СИП 

2017-2018 ООП, РП, ДП ООП, РП, ДП ЗП, ЗИП, СИП ЗП, ЗИП, СИП 

2018-2019 ООП, РП, ДП ООП, РП, ДП ООП, РП, ДП ООП, РП, ДП 

2019 - 2020 ООП, РП, ДП ООП, РП, ДП ООП, РП, ДП ООП, РП, ДП 

Obrazec_Programa_Zip_nach_etap.docx
Рrimerna struktura_programa_razchirena_podgotovka.doc


Начало на училищното образование 
ЗПУО, чл. 8 
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В учебната година, която започва в годината на 

навършване на: 

 7-годишна възраст на детето 

 6-годишна възраст на детето (по преценка на 

родителите и готовност за училище, удостоверена 

при условия и ред, съгл. ДОС за предучилищното 

образование) 

 8 – годишна възраст на детето (отлагане с 1 уч. 

година по здравословни причини и съгл. ДОС за 

приобщаващо образование 

 

 



Завършване на клас, чл. 124 

При неусвоени компетентности в I – III клас/слаб 2 в IV 
клас: 

 не се повтаря класа  

 не се полагат изпити за промяна на оценката 

 задължително се организира допълнително 
обучение по време на лятната ваканция/и през 
следващата уч. година – при условия и по ред, 
определени със заповед на директора на училището 
(не се отнася за тези, които се обучават в 
самостоятелна форма).  
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При наличие на следните условия: 
 формата на обучение на ученика е дневна, 

индивидуална, самостоятелна, дистанционна, 
комбинирана  

 възрастта на ученика е съответна за класа или я 
надхвърля, но с не повече от 3 години 
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Дневник на паралелка    
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29 
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     Дневник на група за ЦДО 



Обща подкрепа за личностно развитие  

Включва: 

1. екипна работа м-у учителите и другите педагог. специалисти 

2. допълнително обучение по учебни предмети при условията на ЗПУО 

3. допълнителни модули за деца, които не владеят български език 

4. допълнителни консултации по учебни предмети – провеждат се извън редовните 
учебни часове 

5. консултации по учебни предмети 

6. кариерно ориентиране на учениците 

7. занимания по интереси 

8. библиотечно-информационно обслужване 

9. грижа за здравето 

10. осигуряване на общежитие 

11. поощряване с морални и материални награди 

12. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното 
поведение  

13. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения 

14. логопедична работа. 

Осигурява се от: детските градини, училищата и центровете за 
подкрепа за личностно развитие. 
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Допълнителната подкрепа за личностно 
развитие  

Включва: 

1. работа с дете и ученик по конкретен случай 

2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна 
рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически 
увреждания 

3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща 
среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически 
материали, методики и специалисти 

4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със 
сензорни увреждания 

5. ресурсно подпомагане 

ДОС за приобщаващо образование 

Предоставя се на деца и 
ученици: 

1. със СОП 

2. в риск 

3. с изявени дарби 

4. с хронични заболявания 

Основава се на:  

оценка на индивидуалните 
потребности, извършена от екип за 
подкрепа на личностно развитие в 
детската градина или в училището 
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Прилагане на новите изисквания    

 Прилагане на ЗПУО и ДОС  в зависимост от сроковете, 

определени в преходните разпоредби на съответния акт 

 Прилагане на ДОС за общообразователна подготовка за 

випуск 2016/2017 

 Прилагане на новите учебни програми за I клас 

 Прилагане на старите учебни програми за II-IV клас 

 Използване на старите учебници за I-IV клас 

 Прилагане на нов учебен план за I клас 

 За учениците от II-IV клас – завършване по утвърдените 

за етапа учебни планове 
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Държавни образователни стандарти 

ЗПУО, чл. 22  

Държавните образователни 

стандарти (ДОС) са съвкупност от 

задължителни изисквания за: 

 резултатите в системата на 

предучилищното и училищното 

образование  

 условията, при които се 

постигат 

 процесите за тяхното постигане 

34 

резултати 

условия процеси 



1. предучилищното образование Нар. 5/03.06.2016 

2. усвояването на българския книжовен език Нар. 6/11.08.2016 

3. учебния план Нар. 4/30.11.2015 

4. общообразователната подготовка Нар. 5/30.11.2015 

5. профилираната подготовка Нар. 7/11.08.2016 

6. придобиването на квалификация по професия 

7. приобщаващото образование предстои публикуване в ДВ 

8. гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование Нар. 
13/21.09.2016 

9. оценяването на резултатите от обучението на учениците Нар. 11/01.09.2016 

10. информацията и документите Нар. 8/11.08.2016 

11. институциите Нар. 9/19.08.2016 

12. физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на 
детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие 

13. познавателните книжки, учебниците и учебните помагала Нар. 6/30.11.2015 

14. статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти Нар. 12/01.09.2016 

15. управлението на качеството в институциите предстои публикуване - ДВ 

16. инспектирането на детските градини и училищата предстои публикуване-ДВ 

17. финансирането на институциите 

18. нормирането и заплащането на труда 

19. организацията на дейностите в училищното образование Нар. 10/01.09.2016 
35 

Държавни образователни стандарти 

ЗПУО, чл. 22  



  

Определя: 

 организацията на дейностите в ПУО 

 изисквания за прилагане на програмна система 

 механизъм за взаимодействие между участниците 
в процеса на ПУО 

 образователните направления, по които се 
осъществява ПУО 

 целите и съдържанието на отделните 
образователни направления 

 изискванията за резултатите от обучението 
по всяко образователно направление в 
отделните възрастови групи. 

ДОС за предучилищното образование 
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 Видове организация  - целодневна, полудневна, 
почасова и самостоятелна (самостоятелната 
организация се организира след одобрение от 
експертна комисия в РУО по чл. 67, ал. 2 от ЗПУО). 

 Всяка детска градина/училище разработва 
програмна система. 

 Свобода на учителите да определят броя на 
педагогическите ситуации по възрастови групи. 

 Очаквани резултати от предучилищното 
образование по образователни направления. 

 Определяне на готовността за училище – на 6 
години децата постъпват в първи клас след 
задължително представяне на удостоверение за 
задължителна предучилищно образование. 
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ДОС за предучилищното образование 

 



ДОС за усвояването  
на българския книжовен език  

Определя: 

 съвкупност от изисквания за 
усвояването на българския книжовен език 
в системата на предучилищното и 
училищното образование; 

 условия и ред за усвояването на 
български език от деца и ученици, за 
които не е майчин; 

 изучаването на български език от 
децата на българите в чужбина. 
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Допълнителни възможности за усвояване на 
българския книжовен език: 

 допълнително обучение по учебни предмети в 
т. ч. и по БЕЛ 

 консултации по учебни предмети в т. ч. и по 
БЕЛ 

 допълнителни консултации по учебни 
предмети, в т.ч. и по БЕЛ - провеждат се извън 
редовните учебни часове 

 занимания по интереси 

 библиотечно-информационното обслужване 

 логопедична работа 

ДОС за усвояването  
на българския книжовен език  
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ДОС за учебния план 
 

Определя: 

 Характеристиките, съдържанието и структурата 

на учебния план;  

 Рамковите уч. планове в зависимост от степента и 

вида на образованието и спецификата и формата на 

обучението;  

 Структурата на училищните и на индивидуалните 

учебни планове, както и условията и реда за 

тяхното утвърждаване; 

 Изискванията към училищните учебни планове на 

иновативните училища. 
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ДОС за учебния план 
 
 Особености на учебния план – начален етап 

  
Структура:  
 Раздел А – задължителни учебни часове 
 Раздел Б – избираеми учебни часове 
 Раздел В – факултативни учебни часове 

 

Седмичен брой уч. часове (раздел А + раздел 
Б):  
 I клас – 22 учебни часа 
 II клас – 23 учебни часа 
 III и IV клас – 27 учебни часа 

 

Брой учебни седмици: 
 I – 32 (2016-2017 уч. г./31.05.2017 г.) 
 IV – 34 (2019 – 2020 уч. г.) 
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Определя:  

 изисквания към  резултатите от обучението по 

всеки общообразователен учебен предмет в края на 

всеки етап от съответната степен на образование 

 целите, съдържанието и характеристиките на 

общообразователната подготовка;  

 общообразователните учебни предмети; 

 структурата на годишното тематично 

разпределение на учителя по общообразователен 

учебен предмет. 
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ДОС за общообразователната 
подготовка  

    



ДОС за организация на дейностите в 
училищното образование 

    
Определя:  

 учебното и неучебното време 

 формите на обучение 

 план-приема – училищен, държавен, 

допълнителен 

 изпитите за проверка на способностите 

 приемането и преместването на учениците 

 обучение по майчин език на пребиваващи в 

страната ученици в задълж. учил. възраст, чийто 

родители са граждани на др. държави – членки и 

работят у нас 
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ДОС за организация на дейностите в 
училищното образование 

    

 първи учебен срок – 18 седмици 

 учебен час (вкл. и дейностите от ЦДО) – 35 мин./40 мин. 

 дневен хорариум на дейностите ЦДО в нач. етап – 2+2+2 

 организирани посещения на културни институции, …, 

според темите в разпределението: редът се урежда в ПДУ, 

изисква се информирано съгласие на родителите, подава се 

предварителна информация до РУО, провежда се, ако в 7-

дневен срок от представяне на информацията не е 

постъпило отрицателно мотивирано писмено съобщение от 

началника на РУО 
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Дейности по организиран отдих и физическа 

активност 

Включват: 

 организиране и провеждане на отдиха и спорта на 

учениците 

 създаване на здравословни навици  

 осъществяване на преход към самоподготовката 

 осигуряване време за обедното хранене на учениците. 

Провеждат се в: 

 помещения, различни от тези за дейностите по 

самоподготовка. 
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Включват: 

 ситуации за осмисляне на уч. съдържание 

 усвояване на начини и методи за рационално учене 

 подготовка на домашни, проектни задания и/или задачи 

 подготовка за контролни работи 

 изпълнение на допълнителни задачи и упражнения във връзка с 

общообразователните учебни предмети от седмичното разписание, 

поставени от учителя на групата за ЦДО 

 формиране на умения за самостоятелно планиране и организиране 

на подготовката 

 консултации с учители по различни учебни предмети 

Учителят на група ЦДО се консултира с учителите по учебните 

предмети и съвместно определят съдържанието на 

самоподготовката. 

Дейности по самоподготовка 
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Организират се в зависимост от: 

 желанието на учениците 

 възрастовите им особености 

 възможностите на училището  

 

Могат да не са свързани с учебните предмети по училищния 

учебен план. 

 

Съдържанието на дейностите в ЗИ по групи се определя в 

Годишната училищна програма за целодневна организация на 

учебния ден. 

Дейности в Занимания по интереси 
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Годишна училищна програма за ЦДО 

 разработва се в съответствие със стратегията и 

спецификата на училището  

 приема се от ПС 

 утвърждава се със заповед на директора – до 15. септември 

 вкл. организирането, разпределението, съдържанието 

на дейностите по Самоподготовка, ООФА, ЗИ 

 определя варианта на ЦДО 

 разпределянето на учениците в групи, съгл. ДОС за 

финансиране; преразпределянето им в ЗИ в групи по интереси 

 в част от часовете по ООФА и ЗИ учениците могат да участват 

в дейности в рамките на ОПЛР и ДПЛР  
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Училищен план - прием 

Училищният план-прием определя за училището за всяка 

предстояща учебна година: 

 брой на паралелките в I и V клас; 

 брой на местата в паралелките в I и V клас съобразно 

стандарта за физическа среда и информационното и 

библиотечното осигуряване на ДГ, училищата, ЦПЛР и 

ДОС за финансирането на институциите 

 промяна в броя на паралелките в останалите класове и 

свободните места в тях 

 класовете, за които се предвижда ЦОУД 
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Преместване на ученици 
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 Ученици може да се преместват при наличие на 

свободни места в паралелката, в която искат да 

постъпят в приемащото училище. 

 Свободните места се обявяват в тридневен срок 

от освобождаването им на сайта на училището и 

в регионалното управление на образованието. 

 Учениците от I до VI клас може да се преместват 

през цялата учебна година. 



Преместване на ученици в начален 
етап – условия и ред 
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1. Писмено заявление на родителя до директора на 

приемащото у-ще. 

2. Сл. бележка от приемащото у-ще, че има възможност за 

записването на ученика – срок до 3 раб. дни. 

3. В изпращащото у-ще се представя сл. бележка и заявление 

за преместване. 

4. Изпращащото у-ще издава удостоверение за преместване, 

копие на учил. уч. план - срок до 3 раб. дни 

5. Получените документи се представят за записване в 

приемащото училище - срок до 3 раб. дни. 



Преместване на ученици в начален 
етап – условия и ред 
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6. Директорът на приемащото училище до 3 раб. дни: 

 издава заповед за условията за приемане на ученика 

 информира родителя, който подписва декларация за 

информирано съгласие относно различията в уч. план 

(приравнителни изпити) 

 информира писмено директора на изпращащото у-ще за 

записването на ученика 

Ученикът се счита за преместен от датата, посочена в 

заповедта на директора на приемащото училище. 



ДОС за гражданското, здравното, 
екологичното и интеркултурното 

образование 

  

 

Определя: същността, целите, начините, формите и 

институционалните политики за осъществяване на 

ГЗЕИО 

Включва: 

 препоръчителни рамкови изисквания за резултатите 

от обучението по ГЗЕИО (4 приложения) 

 приложение с разпределение на тематичните области 

със съответния им минимален брой учебни часове за часа 

на класа 

 приложение за формите на ученическото 

самоуправление и представителство  53 
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Рамкови изисквания при организиране на Час на класа 

  I II III IV 

Патриотично възпитание и изграждане на 
националното самочувствиe 

4 4 4 4 

Финансова и правна грамотност 

Военно обучение 

Безопасност и движение по пътищата 16 8 8 6 

Защитата на населението при бедствия и аварии, 
катастрофи; оказване първа помощ 

4 4 4 4 

Превенция на насилието, справяне с  
гнева, агресията, мирно решаване на конфликти 

1 1 1 1 

Превенция на тероризма и поведение при 
терористична заплаха; киберзащита 

1 1 1 1 

Кариерно ориентиране 1 

“Моето първо работно място” 

 Антикорупция 

  ОБЩО 26 18 18 17 



Определя: 

 осн. компоненти, видове, форми, организация, провеждане на 

оценяването  

 уч. предмети, форматът на НВО  

 условия и ред за организация и провеждане на ДЗИ и на НВО;  

 формиране на общия успех в дипломата за средно образование; 

 условия и ред за признаване на обучение в училища на чужди 

държави 

 условия и ред за валидиране на резултати от ученето за 

придобиване на ООП 

 изпити на лица (над 16 г.), включени в курсове по ограмотяване 

или за придобиване на компетентности по уч. предмети за основно 

образование  

 изпити за проверка на способностите 
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ДОС за оценяване на резултатите на 
учениците 



ДОС за оценяване на резултатите на 
учениците 

Влиза в сила постъпателно! 

През 2016 – 2017: 

 ДОС за оценяването се прилага само за I и V клас -

за останалите класове, вкл. II, III, IV клас, се 

прилагат наредбите, действали до момента 

 оценки с качествен показател се поставят в I клас 

по всички учебни предмети 

 по уч. от допълнителната подготовка няма 

оценяване 

 в уч. час за спортни дейности – няма оценяване 

(не е част от уч. предмет ФВС) 
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ДОС за оценяване на резултатите на 
учениците, чл. 9 
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Качественият показател определя степента на постигане на 
очакваните резултати от обучението 



1. отличен Ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми. В 

знанията няма пропуски. Усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва успешно. 
Притежава необходимите компетентностите и може да ги прилага самостоятелно при решаване на 
учебни задачи в различни ситуации. Действията му са целенасочени и водят до краен резултат;  

2. много добър Ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебните 

програми. В знанията има незначителни пропуски, които не са съществени. Усвоени са новите 
понятия и повечето от тях се използват правилно. Демонстрира придобитите компетентности при 
решаване на учебни задачи в познати ситуации, а нерядко – и в ситуации, които не са изучавани 
в клас, макар това да става с известна неувереност. Действията му са целенасочени и водят до 
краен резултат, кои ̆то извън рамките на изучените ситуации може да не е съвсем точен;  

3. добър Ученикът постига предобладаващата част от очакваните резултати от учебните 

програми. Демонстрира знания и умения с малки пропуски и успешно се справя в познати 
ситуации, но се нуждае от помощ при прилагането на знанията и уменията си в непознати 
ситуации. Усвоени са преобладаващата част от новите понятия. Действията му съдържат 
неточности, но в рамките на изученото водят до краен резултат;  

4. среден Ученикът постига само основните очаквани резултати от учебните програми. В 

знанията си тои ̆ има сериозни пропуски. Усвоени са само някои от новите понятия. Притежава 
малка част от компетентностите в съответствие с учебната програма. Може да ги прилага с 
пропуски и грешки в задоволителна степен в твърде ограничен кръг алгоритмизирани и 
изучавани в клас ситуации. Деи ̆ствията му съдържат недостатъци и рядко водят до краен 
резултат;  

5. слаб Ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, заложени като 

прагова стои ̆ност за успешност и зададени чрез степента на позитивен измерител „среден“.  

ДОС за оценяване на резултатите на 
учениците, чл. 9 
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ДОС за оценяване на резултатите на 
учениците, чл. 9 
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I – III клас  

(за 2016/17 уч. г. се отнася само за I клас) 

 оценките са само с качествен показател 

 системата от качествени показатели се 

определя със заповед на директора на 

училището след решение на педагогическия 

съвет. 

 
  



ДОС за познавателните книжки, учебниците и 
учебните помагала 

 

Определя : 

 изисквания към съдържанието им , графичния дизайн, 

полиграфическото и електронното им изпълнение;  

 условия и ред за оценяване и одобряване на 

проектите, вкл. към  определянето на оценителите;  

 условия и ред за утвърждаване списък на 

познавателните книжки, учебниците и учебните 

комплекти, които може да се използват в системата на 

предучилищното и училищното образование. 
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Учебникът е дидактическо средство, предназначено 

за: 

 самостоятелното учене на ученика 

 подпомагане цялостното му обучение по 

определен учебен предмет за овладяване на 

компетентностите, посочени в ДОС за ООП и в 

съответната учебна програма.  
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ДОС за познавателните книжки, учебниците 
и учебните помагала 

 



Определя: 

 условия и ред за осигуряване на ОПЛР на децата и 

учениците/оценка на индивидуалните потребности и 

изготвяне план за подкрепа на детето или ученика;  

 изграждане на позитивен психологически климат в 

училището; 

 утвърждаване на индивидуални уч. планове и на 

индивидуални уч.  програми за ученици със СОП и за 

ученици с изявени дарби;  

 обучение и ПЛР на децата и учениците със СОП в 

специалните училища за обучение и подкрепа на ученици 

със сензорни увреждания и в центровете за специална 

образователна подкрепа.  

 

ДОС за приобщаващото 
образование  
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ДОС за физическата среда и 
информационното и библиотечното 

осигуряване 

  

Определя: 

 единните минимални и задължителни 

правила и норми към архитектурната, 

околната и работната среда, необходима за 

ефективно протичане на образов. процес в 

ДГ, училищата, ЦПЛР 

 броя на паралелките в училището  

 броя на учениците в тях 

 деленето на паралелките на групи.  
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ДОС за информацията и документите 

Определя: 

 условия и ред за водене на национална 
електронна информационна система за 
предучилищното и училищното образование 
(НЕИСПУО) 

 видовете документи в системата на образование  

 изискванията към формата и съдържанието на всеки 
от документите, унищожаване на документи с 
фабрична номерация  

 условията и реда за водене на информационни 
регистри  

 документите, които се създават, обработват и 
съхраняват в електронен вид.  
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ДОС за институциите  
 

Определя: 

 институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование – детските градини, училищата, 

центровете за подкрепа за личностно развитие и 

специализираните обслужващи звена;  

 условията и реда за откриване, преобразуване, промяна и 

закриване на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование.  

 условията и реда за определяне на националните училища 

и на иновативните училища.  
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ДОС за статута и професионалното 
развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти  
 

  

 

Определя: 

 длъжности и функции на педагог. специалисти, 

правомощията на директорите; условия и ред за 

провеждане практическа подготовка на стажант-учителите  

 условия и ред за повишаване квалификацията на педаг. 

специалисти - ПКС, квалификационни кредити; 

професионалното портфолио (цели, функции, 

съдържание); атестацията;  

 информационен регистър на одобрените програми за 

повишаване квалификацията на педагогическите 

специалисти.  
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ДОС за инспектирането на детските 
градини и училищата  

 

 инспектиране – процес на изготвяне на цялостна 

независима експертна оценка на качеството на 

предоставяното от детската градина/училището 

образование в определен момент на дейността им и 

определяне на насоките за подобряване; 

 критерии и индикатори, групирани по области за 

инспектиране; 

 извършва се на всеки 5 години поне по една инспекция 

на всяка детска градина и всяко училище; 

 създава се Национален инспекторат по образованието. 
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ДОС за управлението на качеството в 
институциите  

 управление на качеството – непрекъснат процес на 

организационно развитие, основан на анализиране, 

планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и 

внасяне на подобрения в работата на детските 

градини и училищата; 

 как се извършват дейностите по самооценяването; 

 самооценяването – изготвяне на вътрешна оценка на 

качеството на предоставяното образование чрез 

дейности, процедури и критерии, определени от детската 

градина или училището  
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Обобщения и изводи относно 

педагогическата практика в начален 

етап, 2015 – 2016 учебна година  
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 Резултатите от контролната дейност, осъществена съгл. 

Годишен план на РУО – Пловдив, 2015 – 2016 уч. година 

 Груповата работа и дискусиите в хода на проведените 

практикуми с начални учители/възпитатели 

 Констатациите при проверки по жалби, касаещи начален 

етап на основната образователна степен 

 

Споделените педагогически практики от участниците във: 

 II Регионална конференция на началните учители от 

област Пловдив „Училището – място за деца“, Хисаря, 2016 

 XI Национални педагогически четения за началните 

учители, Сливен, 2016  

Основания:  



 Създават се и се популяризират добри практики 

на урочна и извънурочна дейност в начален етап. 

 Учебната дейност се планира като се търси 

съответствие с ДОИ за учебно съдържание и 

възможности за осъществяване на личностно – 

ориентиран образователен процес. 

 Подобряват се материалните условия в класната 

стая и в училището. 

71 

Силни страни:  
  



 Разнообразява се съдържанието и 

формата на взаимодействие между 

училището и семейството. 

 ИТ се интегрират съдържателно в уч. 

процес с цел подобряване уменията на 

учениците за четене, разбиране на 

прочетеното, извличане на информация за 

решаване на практически задачи и 

създаване на продукт. 
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Силни страни:  
  



 Резултатите от диагностиката на четивната техника, 

документирани от учителя, са нереални и необективни. 

 Времето, отделено в урока за самостоятелно четене от 

страна на учениците, е незначително.  

 С част от учениците се работи само във времето за 

индивидуални консултации и допълнителна работа – те 

практически не участват в учебния процес.  

 Дейностите не са ориентирани към резултат - 

извършват се еднотипно без оглед конкретните 

образователни потребности на отделния ученик. 
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Слаби страни:  
  



 Обратната връзка, осъществена в хода на 

урока, както и резултатите от диагностиката на 

учебните постиженията не са водещи при избора 

на педагогически методи и стратегии. 

 Обемът и съдържанието на домашната работа, 

поставена от учителя, са немотивирани и 

необосновани. 

 Предварителната подготовка на 

учителя/възпитателя за урока/дейността е 

недостатъчна. 
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Слаби страни:  
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2016 – 2017 

учебна година 
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Ваканции:  

29.10.2016 – 01.11.2016, есенна 

24.12.2016 – 04.01.2017, 

коледна 

04.02.2017 – 08.02.2017, зимна 

08.04.2017 – 17.04.2017, 

пролетна 

График на учебно време за 2016–2017 уч. година, 

съгл. Заповед № РД 09-1168/19.08.2016 г.  

Неучебни дни: 

07.11.2016 (избори)  

19.05.2017 (ДЗИ и НВО, БЕЛ-VІІ 

22.05.2017 (ДЗИ и НВО, Мат-VІІ 

25.05.2017 (Ден на бълг. просвета и култура) 

Начало на II уч. срок:  

09.02.2017  

Край на II уч. срок:  

31.05.2017, І – IV клас  

(14 учебни седмици) 

31.05.2016 – ІІ, ІІІ, ІV клас  

(14 учебни седмици)  



НВО - ІV клас,  2016–2017 

 БЕЛ – 10.05.2017 (сряда) 

 МАТ – 12.05.2017 (петък)  

 ЧП – 15.05.2017 (понеделник) 

 ЧО – 16.05.2017 (вторник) 
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Олимпиада „Знам и мога“ - ІV клас 

 общ. кръг - 28.01.2017 (събота) 

 обл. кръг  – 25.02.2017 (събота) 

 нац. кръг - 01.04.2017 (събота), Ямбол 



Контролно – методическа 

дейност в начален етап 
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Методическа подкрепа на учителите - 

открити практики, организирани от 

Васка Атанасова: 

 ефективно начално ограмотяване 

 придобиване на компетентности в областта на 

българския  език чрез използване на ИТ в 

общообразователната подготовка 

 мотивиране на учениците за овладяване на 

българския книжовен език 
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Методическа подкрепа на учителите – 

открити практики, организирани от 

Марияна Механджиева: 

 общодостъпни образователни ресурси в обучението по 

математика, IV клас 

 прилагане на новата уч. програма в I клас (изнесено обучение) 

 ДОС за организация  на дейностите в училище – занимание по 

интереси 

 постигане качество на образователния процес в мултикултурна 

образователна среда 

 формиране на умения за четене с разбиране 

 формиращо оценяване в начален етап на основната 

образователна степен 
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 Провеждане на обучението по БЕЛ в първи клас съгл. 

изискванията на уч.  програма и ДОС за усвояване на 

българския книжовен език – Васка Атанасова  

 Иновативни методи и ИКТ в обучението по математика и 

човекът и природата – Марияна Механджиева 

 Формиращо оценяване в начален етап на основната 

образователна степен – Марияна Механджиева 

Тематични проверки 

  

Текущи проверки 

 Реализиране в начален етап на ДОС за организация на 

дейностите на училищното образование – В. Атанасова 



Дейности за създаване и  
популяризиране на педагогически 

опит 

 Културно - образователна програма Будапеща, 

обмяна на опит в начален етап, 13-16 октомври 2016 

 

 III Регионална конференция на началните учители 

от област Пловдив „Училището – място за деца“, 31 

март – 01 април 2017,  Тема „Компетентностен 

подход в обучението на учениците от начален етап“ 
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Базова грамотност на учениците:  

 диагностика (съгл. очакваните резултати в уч. програма 

по БЕЛ) на уменията на учениците за четене и писане, 

регистриране на индивид. резултати (портфолио на 

паралелката) 

 алтернативни педагогически методи и средства, вкл. 

интегриране на ИТ, създаване на среда в кл. стая, 

стимулираща четенето 

 компетентностен подход в обучението 
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Направления в училищната 
методическа и квалификационна 

дейност 



 Формиращо оценяване в начален етап  

 Използване на общообразователни електронни 

ресурси в обучението 

 Работата на младите и новоназначени учители. 

Наставничество 

 обобщаване на добрите педагогически практики 

на екип от учители 
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Направления в училищната 
методическа и квалификационна 

дейност 
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http://nie4etem.blogspot.bg/ 
 

http://nie4etem.blogspot.bg/
http://nie4etem.blogspot.bg/


ВЪПРОСИ  

86 

     На всички Вас, колеги,  пожелаваме 

здраве, сили,    всеотдайност, много поводи 

за радост и удовлетворение! 

                            С уважение, 

            Васка Атанасова 

    Марияна Механджиева 

    

                                 


