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Приет на заседание на ПС, протокол № 01/01.10.2021 г.     

I. Водещи направления и цели в работата на ООС „МЛАДОСТ”:  

1. Създаване предпоставка за качествена образователно-възпитателна дейност, като приоритетно се работи върху: 

 Издигане равнището на учебно-помощната и консултативната дейност чрез повишаване мотивацията на учениците и 

квалификацията на възпитателите и прилагане на политики за включване на родителите и УН при решаване на проблеми в 

ООС“Младост“. 

2. Провеждане на съдържателна възпитателна работа по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование с 

учениците чрез: 

 Превантивни дейности, свързани с наркомании, тютюнопушенето, употребата на алкохол, пристрастяването към 

хазартни игри; 

 Сексуално образование и предпазване от СПИН; 

 Противодействие на агресията и насилието сред учениците; 

 Превенция на противообществените прояви от малолетни и непълнолетни ученици; 



3. Многообразие от спортни, културно-исторически и трудови дейности:  

 Спортни дейности, свързани с патронния празник на общежитието; 

 Спорт срещу наркотици – различни спортни инициативи; 

 Чествания на културни и исторически дати; 

 Инициативи по хигиенизиране на общежитието; 

4. Утвърждаване на  демократични принципи на административен и педагогически контрол. 

5. Взаимодействие  с УН, създаване на устойчиво сътрудничество с образователни институции и граждански организации за 

съвместни инициативи, обмяна на опит и добри практики.  

6.  Превръщане на общежитието в територия на учениците с възможност да изразяват своята позиция и да участват в  развитието 

му. 

7.   Развиване на умения у учениците за самоуправление и отговорно отношение при опазване и обогатяване на  МТБ. 

Провокиране на активно участие в осъвременяване на средата за обучение и възпитание – занимални, библиотека, 

компютърен кабинет, кътове за отдих и цветна градина.  

8.  Преодоляване на последиците от COVID -19 в образованието на базата на натрупания опит. 

9.  Мотивиране за учене чрез прилагане на компетентностния подход за повишаване на резултатите в училище. 

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

11.   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 ООС „МЛАДОСТ”: 

1. Подготовка на учениците за участие в: 
 Проекти, конкурси, състезания, турнири; 

 Интерактивни образователно-възпитателни извънурочни дейности; 

 Публичност на инициативите; 

 Приобщаване на родителската общност и включване в образователно-възпитателните инициативи; 

2. Подобряване на информационната система в общежитието и популяризиране на дейностите чрез сайта на ООС “Младост“. 

3. Акцентиране върху подготовката по БЕЛ и общообразователните предмети. 

4. Повишаване ефективността от образователно-възпитателната работа чрез:  

 Подобряване качеството на учебно-консултативната дейност и възпитателната работа; 

 Повишаване професионалната квалификация и компетентността на педагогическите кадри; 

 Готовност за преминаване към работа в електронна среда от разстояние; 

5. Подобряване организацията и качеството на квалификационната и методическата дейност в ООС”Младост”. 

6. Прозрачност и откритост в действията на ръководството. 

7. Разумен контрол върху задълженията на педагогическия, административния и помощния персонал в общежитието. 

8. Задълбочаване на контактите с Община Силистра, ОМД, РУО на МОН и други обществени организации и институции. 

9. Привличане на допълнителни източници на финансиране за подпомагане на учебната  дейност и подобряване на МБ. 

 

 

 

 



Дейности за реализиране на целите и приоритетите: 

№ Дейности по  Срок Индикатор за 

изпълнение 
Отговорник  Забележка 

1.  АДМИНИСТРАТИВНА   ДЕЙНОСТ 

    1.1. Задължителна документация: 
    ° Книга за решенията на ПС; 
    ° Дневници на групи; 
    ° Книга за дежурствата; 
    ° Книга за регистриране на резултатите от нощните 

проверки; 
    ° Книги за присъствието на учениците; 
    ° Летописна книга; 
    ° Регистрационна книга; 
    ° Книга за инструктаж; 
    ° Книга за пропускателен режим; 
    ° Ведомост за набиране на месечни такси. 

Септември Брой екипи Директор   

1.2.  Изготвяне график за денонощен режим 
 

Ежемесечен  Брой екипи Директор  

1.3. Подготовка на МТБ за новата учебна година юли 2021–
септември 
2021 

Брой екипи Директор  

1.4.  Подготовка и защита на Образец № 3 
 

Септември –
октомври 2021 

Брой екипи Директор  

1.5. Оформяне отпуските в края на І и ІІ срок Септември 
2021  

Брой екипи Директор  

1.6. Определяне на комисия по противопожарна и гражданска 
защита 

 Брой екипи Директор  

2.  ВЪТРЕШНО-ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 

    

2.1. Подобряване системата за настаняване на учениците. 
 Формиране на групи и определяне на групови 

възпитатели. 

Септември 
2021  

Брой екипи Директор  



 Провеждане на обща родителска среща с участието 
на всички родители и ученици. 

 Настаняване на учениците и предаване на стаите по 
опис. 

2.2. Изграждане на вътрешни структури за развиване на 
ученическото самоуправление: 

 Сформиране на Ученически съвет; 
  Сформиране на групови ръководства; 

Септември – 
октомври 2021 

Брой екипи Директор  

2.3. Прием на учениците за учебната 2022 /2023 г. 
 Предварително проучване на желаещите да останат 

в ООС “Младост” за следващата учебна година. 
 Изготвяне на материали за реклама на ООС 

“Младост”.  
 Сформиране на екипи за срещи с ученици и 

родители в основните училища на област Силистра. 
 Изготвяне и отпечатване на заявление-декларация. 

              Изграждане на комисия за разпределение на 
учениците по групи. 

Юни – 
септември 
2022  

Брой екипи Директор  

3.  РЪКОВОДНО-КОНТРОЛНА  ДЕЙНОСТ 
 

3.1. Актуализиране на критериите за вътрешна оценка работата 
на възпитателя: 

 Самоподготовка и консултативна дейност; 
 Занимания по интереси и организиран отдих и 

спорт; 
 Педагогическа и психологическа подкрепа. 

Общуване с учениците; 
 Дейности по превенция на насилието и 

преодоляване на проблемното поведение; 
  Кариерно ориентиране на учениците; 
 Работа за задържане на учениците в групата и 

общежитието; 
 Работа по документация на групата; 

Ежедневно 
през цялата 
учебна година 

Брой екипи Директор  



3.2. Годишен отчет на резултатите от контролната дейност. Май –юни 2022 Брой екипи Директор  

3.3. Изготвяне на тематичен план-график на заседанията на ПС. Септември 
2021 –юни 
2022 година 

Брой екипи Директор  

3.4. Изготвяне мрежа на ООС “Младост”  
за учебната 2021/2022 г.  

Септември 
2021 

Брой екипи Директор  

4. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКА  ДЕЙНОСТ 
 

4.1. Сформиране на Комисия по квалификационната дейност и 
приемане на план за работата ѝ.  

Септември 
2021 

Брой екипи Директор  

4.2. Осигуряване участието на възпитателите в различни 
квалификационни форми. 

През цялата 
учебна година  

Брой екипи Директор  

4.3. Използване  на интерактивни методи в работата с  
учениците 

През цялата 
учебна година  

Брой екипи Директор  

4.4. Иновативни практики и обмяна на опит между 
педагогическите специалисти 

През цялата 
учебна година  

Брой екипи Директор  

5. БИБЛИОТЕЧНА  ДЕЙНОСТ 
 

5.1.  Картотекиране на учениците и запознаване с условията на 
самоподготовка в библиотеката на ООС ”Младост”. 

Септември – 
октомври 2021 
год. 

Библиотекар  Директор  

5.2.   Обогатяване на библиотечния фонд с учебна литература и 
пособия. 

През цялата 
учебна година  

Библиотекар Директор  

5.3. Обработка на нова литература – регистрация, описание, 
класификация по УДК 

През цялата 
учебна година  
 

Библиотекар Директор  

5.4. Осигуряване на средства за абонамент на периодичен печат 
/в-к “Гимназист”, в-к “Аз-Буки” /. 

Ноември 2021 
г. 

Библиотекар Директор  

5.5. Участие и отразяване в летописната книга на проведените 
мероприятия в областта на учебно-възпитателната дейност, 
здравното образование, спорта, екологията и др. 

През цялата 
учебна година  
 

Библиотекар Директор  

5.6.  Срочен и годишен отчет за работата на библиотеката.  Януари 2022 г. 
и юни 2022 г.  

Библиотекар Директор  



6. ДЕЙНОСТ НА ПСИХОЛОГ – ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТНИК   

6.1. Дейности за обща подкрепа за личностно развитие: 
 Предоставяне на консултиране за ученик и/или 

група в областта на психичното здраве, 
социалното, емоционално развитие и обучението;  

 Работа с ученици за развитие на социални и 
комуникативни умения, превенция на 
зависимостите, хигиена, сексуално здраве; 

 Професионално ориентиране и кариерно развитие 
на учениците; 

 Занимания по интереси, решаване на конфликти и 
мотивация;  

 Провеждане на тренинги с ученици и 
педагогическия персонал. 

 Консултиране на училищното ръководство, 
учители, родители или техни представители 

 Междуинституционалното сътрудничество с 
отговорни институции и служби в общността. 
превенция, диагностика и консултиране 

През цялата 
учебна година  
 

Психолог-
педагогически 
съветник 

Директор  

6.2. Дейности за допълнителна подкрепа: 
 Провеждане на интервюта, наблюдения, прилагане 

на въпросници и други за разбиране на груповите 
процеси, социалните норми, културните аспекти, 
интеракциите между учениците за целите на 
изграждане на позитивен психологически климат;  

 Принос към анализи за създаване на училищни 
политики, планове, проекти; 

През цялата 
учебна година  
 

Психолог-
педагогически 
съветник 

Директор  

7.  УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

7.1. Организиране и провеждане на самоподготовка и 
консултации по  общообразователните предмети. 

През цялата 
учебна година  

Брой екипи Директор  

7.2.  Проучване интересите на учениците и създаване на 
условия за развитие и изява. 

През цялата 
учебна година  

Брой екипи Директор  



7.3. Създаване на условия за организиран отдих и спорт.  През цялата 
учебна година  

Брой екипи Директор  

7.4. Подпомагане кариерното ориентиране на учениците с 
оглед на техния осъзнат избор на образование и професия 

През цялата 
учебна година  

Брой екипи Директор  

7.5. Организиране и провеждане на занимания по интереси в 
областта на науката  технологиите, изкуствата, спорта, 
гражданското и здравното образование, както и за 
придобиване на умения за лидерство; 

През цялата 
учебна година  

Брой екипи Директор  

7.6. Участие в общински, областни, национални и 
международни проекти, програми и форуми; 

През цялата 
учебна година  

Брой екипи Директор  

7.7. Допълнителна подкрепа на  учениците с изявени дарби.  През цялата 
учебна година 

Брой екипи Директор  

8. ДЕЙНОСТИ НА ВЪЗПИТАТЕЛЯ В ГРУПАТА 

8.1. Планиране  и  организиране  на  работата  в  групата: 

 Проучване равнището на уменията и навиците за 
самостоятелен учебен труд на всеки ученик. 

 Изготвяне на педагогическа характеристика на 
групата – социален статус, възможности за 
усвояване на учебния материал, хигиенни навици, 
физическо и здравословно състояние, творчески 
дарби и заложби. 

 Изготвяне на програма за възпитателната работа 
през учебната 2021/2022г. 

 Запознаване на групата с Правилника за дейността 
и вътрешния ред на обитателите на ООС ”Младост” 
и режимното време. 

 Установяване партньорство с класните 
ръководители, училищните ръководства и 
педагогическите съветници. 

 Провеждане на родителски срещи и индивидуални 
контакти с родители според ПОДУПК-19 и ПЕМ. 

 Участие в дейности по общински проекти. 
 

През учебна 
година 
 

Възпитатели  Директор  



8.2. 
ЗДРАВНО  ОБРАЗОВАНИЕ  И  ВЪЗПИТАНИЕ. ХИГИЕННА  
ДЕЙНОСТ. Формиране на положително отношение у 
учениците към личното здраве, здравословния начин на 
живот, самостоятелния информиран и отговорен избор. 

 Установяване равнището на битова култура и 
хигиенни навици на учениците. Определяне 
изисквания за ред в спалните помещения. 

 Провеждане на беседи, свързани със:  
- здравословния начин на живот; 
- Ковид 19; 
- сексуалните отношения; 
- наркотичните вещества и последици от 

употребата им; 
- рисковото поведение. 
- общуване и вземане на решения; 
- справяне с емоциите и решаване на 

конфликти и проблеми; 
- поемане на отговорност за собственото 

поведение. 

През учебна 
година 
 

Възпитатели  Директор  

9. ЕКОЛОГИЧНА  ДЕЙНОСТ 

9.1.  Обогатяване и поддържане на вътрешното озеленяване 
на ООС “Младост”. 

Съобразно 
календарния план 

Брой екипи Директор  

9.2. Включване на учениците в акции за почистване на 
общежитието и района около него.  

Съобразно 
календарния план 

Брой екипи Директор  

10.   МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ  

10.1. Организиране и провеждане на творческа и спортна 

дейност на учениците - участие в организиран отдих и 

спорт.  

Съобразно 
календарния план 

Брой екипи Директор  

11. ПРАЗНИЦИ И ТЪРЖЕСТВА  

11.1. Отбелязване на исторически дати.   
Организиране на тържества и празници. 
 

Съобразно 
календарния план 

Брой екипи Директор  



12. УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ и други помощни органи      

12.1. КОМИСИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С 
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И 
НЕПЪЛНОЛЕТНИ 

 Издирва чрез груповите възпитатели и 
ученическата общност извършители на 
противообществени прояви /или потенциални 
извършители на такива/ и ги картотекира.  

 Проучва конкретни причини и условия, породили 
отклонения в поведението на тези ученици. 
Набелязва мерки за неутрализирането им чрез 
индивидуална възпитателна работа 

  За всеки отпаднал ученик уведомява ОбКБППМН 
 Предлага на ръководството и  ПС  дейности по 

подобряване на вътрешния ред и дисциплината в 
общежитието.  

 Предлага на ОбКБППМН да взема отношение към 
ученици, извършили нарушение, а и също към 
родители, проявяващи недопустимо нехайство при 
възпитанието на децата си съгласно чл.13  и чл 15  
от Закона за БППМН. 

През учебната 
година 
 

Брой екипи Директор  

12.2. Комисия  за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд 

Л. Лозева  
Д. Неделчева 

През учебната 
година 
 

Брой екипи Директор  

12.3. Комисия за организира  и провеждане на квалификационна 
дейност 

Т. Янкова  - председател 
Ел. Стойчева - член 
Д. Георгиева – член 
 

През учебната 
година 
 

Брой екипи Директор  

12.4. УС  - 
Педагогически ръководител Цветелина Василева 
 

    



13. ДЕЙНОСТИ, НАСОЧЕНИ КЪМ РАБОТАТА С РОДИТЕЛИ, 
ПАРТНЬОРИ И ИНСТИТУЦИИ  

    

13.1. Установяване на контакти с училищните  ръководства, 
учителите и кл. р-ли от учебните заведения, в които 
се обучават учениците, с цел  успешното им обучение 
и развитие. 

Съобразно 
календарния план 

Брой екипи Директор  

13.2. Взаимодействие  с УН, обществеността, културните 
институции.  

Съобразно 
календарния план 

Брой екипи Директор  

13.3. Взаимодействие със социалните партньори През учебната 
година 
 

Брой екипи Директор  

14. ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ И УЧАСТИЕ В РАЗЛИЧНИ ДЕЙНОСТИ И 
ИНИЦИАТИВИ  

    

14.1. Организиране и провеждане на клубна дейност През учебната 
година 
 

Брой екипи Директор  

14.2. Организиране и провеждане на вечери, дискусии, 
тържества, празници 

През учебната 
година 
 

Брой екипи Директор  

14.3. Организиране и провеждане на конкурси, състезания, 
изложби, турнири 

През учебната 
година 
 

Брой екипи Директор  

14.4. Популяризиране на резултатите от дейностите в 
различните организационно педагогически форми чрез: 

 Презентации; 
 Провеждане на концерти и други инициативи; 
 Публикуване на електронната страница на 

общежитието; 
 Печатни издания. 

През учебната 
година 
 

Брой екипи Директор  

 


