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Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров, общ. Оряхово, обл. Враца 

ул. „Г. Димитров“ №16, тел.: 09175/2331, e-mail: 601113@edu.mon.bg, web: www.oy-ostrov.eu 

  

ДОКЛАД 

от 

Сашо Стоянов, учител по математика в Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров 

за представяне на добри практики, свързани с обхвата и задържането на учениците, 

във връзка с провеждането на форум за обмяна на добри междуинституционални практики „По 

пътя към успеха – заедно“, организиран от Основно училище „Никола Й. Вапцаров“ с. Селановци, 

в рамките на изпълнението на Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата 

и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“ по НП „Заедно за всяко дете“ 

през учебната 2021/2022 година 

Споделените добри практики от Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров са по 

отношение на цялостната дейност на образователната институция, насочена към обхващане, 

включване и задържане на учениците в училище, чрез осмисляне на свободното им време, чрез 

утвърждаване на партньорските взаимоотношения с родителите и чрез усъвършенстване 

дейността на служителите в училището. 

1. „Защо можем да си бъдем взаимно полезни?“ – въпрос, стоящ на дневен ред в рамките на 

организирания от Основно училище „Никола Й. Вапцаров“ с. Селановци форум.  

Всяка институция, ангажирана с работа с деца и ученици, има какво да представи от своята 

дейност, по отношение обхват и задържане на учениците. Споделянето на опит и добри практики, 

прилагането на действащи и ефективни подходи, води до оптимално изпълнение на целите в тази 

посока, според функционалната характеристика на институцията (геолокация, особености на 

населеното място, големина, брой на населението) и до качество на предлаганите услуги – 

образователни, социални и др.  Провереният опит на Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров 

касае именно: 

- Образователна интеграция; 

- Затвърждаване ролята на партньорството с родителите; 

- Дигитализация на образователния процес и взаимодействието между участниците в него; 

- Извънкласни форми, целящи провокиране на интереса на учениците към определени 

житейски области; 

- Занимания по интереси – фактор, обуславящ интереса към STEAM образованието. 

С цел оптимизиране на дейността на коя да е институция, работеща с деца и ученици, 

ключовите роли, участващи в процеса са: 

- Директор – с роля по отношение формиране и утвърждаване значимостта на 

училищната/институционалната общност; 

- Педагогически специалисти/служители – са лицата, пряко ангажирани с реализирането на 

образователно-възпитателния процес; 

- Родители – чиято основна функция е както възпитателната, така и подпомагащата – 

подкрепа на служителите, работещи с децата и учениците; 

- Ангажирани лица и институции – образователен медиатор, други институции, работещи с 

деца/ученици (доставчици на социални услуги и др.). 
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Няколко са ключовите концепции за успех, които ръководят дейността на образователните 

институции, в посока постигане на оптимален резултат при обхвата и задържането на учениците: 

1. Ученикът в центъра на образователния процес; 

2. Родителят като неотменен партньор; 

3. Осъвременяване на образователния процес. 

Що се касае до първата от тях, провереният и работещ опит се отнася до изпълнение на 

дейности, свързани с: 

- 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; 

- Извънкласни форми за педагогическо взаимодействие с учениците; 

- Оказване на подкрепа за личностно развитие; 

- Организиране на занимания по интереси, съобразено с предпочитанията на учениците, с 

оглед осмисляне на свободно време и превръщане на училището в желана територия. 

Втората ключова концепция, касаеща родителите, се реализира в Основно училище 

„Христо Ботев“ с. Остров в следните направления: 

- Ежегодно организиране на тематични кръгли маси, чиято тематика се съобразява с 

текущите въпроси в институцията – агресия, възпитание, проектни дейности и др. 

- Активно включване на родителите като ангажирани партньори – организатори и участници, 

в различни изяви/мероприятия – съгласно плана за дейността на образователната 

институция за конкретна учебна година; 

- Организиране на обучения за родители, „Родителско училище“ по теми и въпроси, 

поставени от самите родители като необходими за дискутиране, като области, в които 

съвместната работа би могла да доведе до резултат (взаимно обучение „Родител – родител“, 

включване на педагогически специалисти по теми от конкретни области, в които е налице 

педагогически опит (педагогически специалисти отговорни за изпълнение на Механизма за 

противодействие на агресията, педагогически специалисти, отговорни за дейностите по 

обучение и възпитание по БДП, педагогически специалисти, реализиращи конкретни 

извънкласни дейности и т.н.). 

Третата концепция за успех, изведена на дневен ред в Основно училище „Христо Ботев“ с. 

Остров е осъвременяването на образователния процес. Това направление е динамично и 

многозначно. Налице е необходимото техническо оборудване за провеждането на интерактивни 

уроци при присъствено обучение и оптимално реализиране на образователния процес от 

разстояние – в електронна среда. Закупени са достатъчно на брой таблети, лаптопи, графични 

таблети за всички педагогически специалисти. Утвърдена е ролята на училищния уеб-сайт като 

средство за комуникация и обмен на информация и ресурси. Акцент се поставя върху STEAM 

обучението и прилагането на компетентностния подход при реализирането на учебните програми 

по предмети в начален и прогимназиален етап, съобразено и с европейската референтна рамка за 

дигитални умения на ученици и педагогически специалисти. Дигитализацията на образователния 

процес в училището касае и подобрените умения за работа с платформи за комуникация (Zoom, 

MS Teams), включително и чрез обучения на ученици, родители и учители по проект 

BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, 

усъвършенстван и непрестанен диалог между участниците в процеса на обучение, вкл. родители. 

Основен момент, касаещ включването и задържането на учениците в училище, както и 

осъществяването на превантивни дейности е осигуряването на една сравнително нова длъжност – 

образователен медиатор, какъвто функционира в училището от 4 години, със заплащане по проект 

BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ и с тенденция към запазване на позицията и след 

приключване на проекта (с алтернатива за заплащане по предстояща Национална програма на 

МОН „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ и др.). Утвърдената роля 

на медиатора се отнася до функции по контрол на отсъствия, ежедневни дейности по превенция 

на отпадането – включване на служителя в училищни мероприятия, с основна насоченост към 

родителите. 
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Нормативно регламентираната рамка, касаеща партньорството – като средство за постигане 

на ефективност и резултатност е застъпена както на национално ниво – в Закона за 

предучилищното и училищното образование (Глава първа „ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ“ Раздел I 

„Предмет на закона“ - чл. 2. ал.1 - Системата на предучилищното и училищното образование 

включва участниците в образователния процес и институциите, както и отношенията и връзките 

между тях за постигане целите на образованието, както и ал.2 - Участниците в образователния 

процес са децата, учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както 

и родителите. Раздел II „Принципи в системата на предучилищното и училищното образование“ - 

чл. 3. ал.1 - Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация, както и 

ал.2 - Образованието е национален приоритет и се реализира в съответствие със следните 

принципи: т. 11. Ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска цел, 

работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на 

образованието.), така и на училищно ниво, като част от Стратегията за развитие (Мисия – ценности 

и приоритети в развитието. Обучение в сътрудничество с основните партньори в училищната 

общност – ученици, учители, родители).  

В дух на партньорството, като допълнително подпомагащо звено, с утвърдена функция е 

Общественият съвет – ново звено, функциониращо от 2016 г., след влизането в сила на ЗПУО. 

Участващите в него родители, освен със съвещателна функция при избор на учебници, 

утвърждаване на план-прием, са ангажирани и с подпомагането на дейности и мероприятия, 

провеждани от служителите с учениците. Членове на Обществения съвет влизат и в състава на 

действащи комисии, екипи (Училищен координационен съвет за противодействие на агресията, 

екипи, сформирани при конкретна необходимост – за посещение на адрес, организационни екипи 

при реализирането на дейности от Плана за конкретна учебна година и др.). 

Проверен опит, Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров може да сподели и по 

отношение организирането на извънкласни дейности и занимания по интереси, с основна 

насоченост STEAM науките. Ежегодно, след проверка и сондиране на мненията на учениците, 

според локалните си възможности, образователната институция организира групи и клубове по 

интереси и за извънкласни дейности. Тематиката, залягаща в дейността на всяка дейност се 

определя от съответния педагогически специалист – ръководител, но включва и допитване до 

учениците – техните предпочитания, виждания, нагласи и желания за времето, което ще прекарват, 

работейки в съответна група. Това би могло да става и в края на дадена учебна година, предвид 

предстоящата следваща. Учениците имат възможност да вземат участие и в проектни дейности 

(финансирани от МОН, по оперативни програми на ЕС и от др. източници), в училищния 

ученически съвет, реализиращ ежегодно своя собствена програма за извънкласни дейности, в 

тематични мероприятия по Плана за дейността на училището за всяка учебна година – при интерес 

и желание за подпомагане на организационните въпроси. 

Фактор, оказващ влияние върху оптималното самоусъвършенстване на училището по 

отношение обхвата на учениците е и реализирането на подкрепа за личностно развитие в две 

посоки: 

- Оказване на обща подкрепа за личностно развитие – при наличие на установени 

дефицити и слаби резултати, за допуснати отсъствия или за поведение извън нормите. 

Допълнителната квалификация „Психолог“ на служител в училището, позволява и 

осъществяването на консултативни дейности, въпреки липсата на възможност за 

откриване на щатно място; 

- Оказване на допълнителна подкрепа за личностно развитие за ученици със специални 

образователни потребности – дейност, ежегодно реализирана, благодарение на 

утвърдените партньорски взаимоотношения с Център за подкрепа за личностно 

развитие „Людмила Живкова“ гр. Оряхово, предоставящ съответни специалисти – 

ресурсен учител, психолог, логопед. 

Приобщаването на учениците със специални образователни потребности има своя 

съществен принос в общото усъвършенстване на микросредата на институцията, в която всички 

трябва да се чувстват оценени, да могат да бъдат себе си и да реализират максимално своя 

капацитет. 
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Работещ метод/практика за обхват и включване на учениците е и обмисленото, 

целенасочено ангажиране на учениците и педагогическите специалисти в дейности по проекти с 

национално и европейско финансиране. Организирането на съответни клубове, групи, следва да е 

подчинено на добре обмислени принципи – желание на ученици, нужди, установени от учителите, 

подобряване на компетентности, които могат да бъдат надграждани. Тази практика е онагледена с 

фиг.1 по-долу. 

Фиг.1 

31/3/2022

X  

Сашо Стоянов

Учител по математика, ОУ "Хр. Ботев" с. Остров

Подписано от: Sasho Boykov Stoyanov

Изготвил: 


