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По традиция около 24 май -Денят на българската просвета и култура и на 
славянската писменост, се обръщаме с въпроси към директорите на 
училищата от община Луковит, за да чуем какво е да си днес мениджър и 
градител на бъдещето на района.  

  

 

Г-н Манолов, наближава края на учебната 2019/ 2020 г., чийто втори срок 
премина под знака на пандемията от коронавирус. Как протече тя за ОУ “Св. 
Св. Кирил и Методий“ ? 

Учебната 2019 / 2020 г. е необикновена, по-различна от другите за ОУ “Св. Св. 
Кирил и Методий“ с. Бежаново, община Луковит. 
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На 19.11.2019 г. училището бе посетено от министъра на образованието и 
науката Красимир Вълчев. Той е първият образователен министър, който 
посещава учебното заведение в над 150 годишната му история. Министърът 
разговаря с учениците във всеки клас. Разгледа физическата среда на 
училището, изложби на рисунки, предмети и тетрадки на възпитаниците ни. 

На среща с педагогическите специалисти бяха дискутирани въпроси, свързани с 
Механизма за обхващане и задържане на учениците в училище, Наредбата за 
приобщаващо образование с ефективното включване на всяко дете в 
образователната система и подобряване на образователните резултати. 
Министърът призова учителите да се стремят всеки един час да бъде интересен, 
да придобиват децата ключови компетентности предвидени в учебните 
програми. Засегнати бяха и теми за възпитанието, дисциплината и 
взаимодействието с родителите. 

От началото на втория учебен срок всички класни стаи в училището са 
оборудвани със системи за аудио-видео обучение, състоящи се от 
широкоекранни телевизори, свързани с лаптопи и таблети, които се раздават на 
възпитаниците ни в началото на учебния час. Средствата са осигурени  от 
делегирания бюджет на училището. Новото оборудване е отличен помощник за 
представяне на подготвени от учителите по различни урочни теми мултимедийни 
презентации, които имат както информативна, така и мотивираща роля за 
ефективното усвояване и затвърдяване на знанията, уменията и 
компетентностите. Освен мултимедийни презентации, чрез системите за аудио-
видео обучение се ползват по време на урока и други електронни ресурси – 
електронни учебници, сайт  „Уча се“ за който всички учители имат осигурен от 
училището абонамент. Тези сайтове не могат да заменят напълно 
педагогическото общуване, но за да има успешно съвременно обучение трябва 
да има такъв многоезиков посредник – на знания, на примери, на образи от 
живота, пресъздадени с гласове, знаци, картини, текстове. 

Организирахме през първия учебен срок като награда на учениците редовно 
посещаващи училище, повишили успеха си с добро поведение и активно участие 
в извънкласни дейности екскурзия до фермата за щрауси „Сините щрауси“ и 
пещерата „Съева дупка“ с. Брестница. Това послужи като стимул за постигане на 
още по-високи резултати в учебно-възпитателната дейност. 

С въвеждането на извънредното положение в страната заради коронавируса и 
старта на масовото прилагане на дистанционното обучение постави в нова 
ситуация всички участници в образователния процес- учители, ученици и техните 
родители. 

Училището се оказа затруднение поради липсата на електронни устройства и 
тяхната свързаност с интернет от страна на учениците. Само 8% имат такива 
устройства и то телефони. В училището разполагаме с 35 таблета, които може 
да предоставим на ученици, но техните родители нямат финансовата 
възможност за свързване с интернет. 

От РУО  и  МОН имаме уверение за изграждане на мрежа за безжичен интернет, 
но още не е реализирана. 



За дистанционно обучение използваме доставка на учебни материали, 
подготвени от учителите по всички предмети на хартия два пъти седмично по 
домовете на учениците. След работа с тях децата ги връщат на преподавателите 
за корекция и оценка. Всекидневно се напомня на учениците да следят и 
обучителните предавания по БНТ. 

След отмяна на извънредното положение, при строго спазване на 
епидемиологичните мерки по график учителите по БЕЛ и математика всеки ден 
дават консултации на седмокласниците, на които предстои НВО. 

  

 

Какви са предизвикателствата, с които се  сблъскахте? 

При нас се обучават ученици от различни етноси. По тяхно самоопределение 
99% са от ромски произход, 1% български турци и българи. 

Предвид етническия състав на учениците приоритет в работата е обхващането, 
включването и задържането в училище и повишаване грамотността на 
учениците. Всички деца и ученици на територията на населеното място са 
включени в образователната система. 

Трудностите и проблемите, които срещаме са свързани с обстоятелството, не 
владеене и слабо владеене на български език от учениците, отсъствие от 
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часовете поради сезонна работа на родителите и пътуване в чужбина, 
незаинтересованост от страна на родителите за образованието на децата им, не 
развито логическо мислене, комуникативни нарушения, заболявания, които не са 
регистрирани по надлежния ред, често агресивно поведение на родители и 
ученици. 

Мерките за преодоляване на трудностите са насочени към безплатна закуска, 
безплатно хранене на учениците, участници в ЦДО, безплатни ученически 
пособия и помагала, мониторинг върху отсъствията, ученическо портфолио, 
насочване и подпомагане за здравни и социални услуги, диференциран 
педагогически подход, взаимодействие с родителите – родителски срещи, 
осъществяване на непрекъснати контакти, здравни, социални и икономически 
консултации, включване в различни тържества, спортни и други инициативи, 
подписване на споразумение между училището, родителите и учениците за 
задълженията на всяка от страните в образователния процес. 
От години се работи за намаляване противообществените прояви на учениците 
и подобряване на дисциплината. 
Голямо внимание обръщаме и на квалификацията и подпомагане кариерното 
развитие на педагогическите специалисти. 

  

Вашите ученици са много активни в различни мероприятия. Разкажете ни 
повече за някои от тях. 
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В ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“  има традиция по подходящ начин да бъдат 
провеждани различни мероприятия. С това се цели да се развива интегрирането 
на ключови компетентности, възпитание в ценности, патриотично, гражданско, 
здравно, екологично и интеркултурно възпитание, насърчаване на иновациите и 
креативното мислене на учениците. 

През годината се проведоха събития като: 

„Ден на народните будители“ – празник, който изразява необходимостта на 
освободена България да почете паметта на великите си възрожденци, да 
припомни делата и приноса им на бележити просветители, книжовници 
съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал. 

„Ден на отворените врати“ – организира се всеки учебен срок и дава възможност 
на родители и общественост да се запознаят с начина на провеждане на 
обучението в училището. 

„Ден на толерантността“ – създава у учениците и техните родители извода, че 
толерантността създава търпимост към друг начин на живот, поведение, обичаи, 
чувства, вероизповедание, идеи и мнение, добро междуетническо 
сътрудничество. 

Често в училището гостува детската писателка Милена Димова. Учениците се 
докосват до магията на художествената литература, която способства за 
активизиране на асоциативното творческо мислене и въображение, обогатява 
активния речник и изгражда умения за словесно творчество. 

Празнуване на ромската Нова година-Василица – учениците се запознават как 
се празнува Банго Васил, от къде идва името и кои са основните обичаи свързани 
с този ден. Пресъздават се празника и обичаите с песни, танци с етноелементи, 
стихотворения от ромски автори, разказват легенди и предания. 

По инициатива на Ученическия съвет в училището учениците организираха 
благотворителен мартенски базар. Те собственоръчно изработиха мартеници, 
които продадоха на местни граждани. Събраната сума, заедно с дарени средства 
от учителите предадоха на семейство на свои съученици за възстановяване на 
дома им след пожар. 

По подобаващ начин се отбелязват годишнини от исторически събития. 

  



 

По какви проекти работите в момента? 

През учебната 2019/2020 година ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ работи по няколко 
проекта. Единият е “Активно приобщаване в системата на предучилищното 
образование”. Той цели разширяване на достъпа до предучилищното 
образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Предвидени са 
набор от мерки като предоставяне на допълнително обучение по български език 
за деца с различен майчин език, като ефективно средство на приобщаване в 
групата на връстниците, мотивация на родителите за активно сътрудничество 
между семейството и училището. Основна цел на проекта е навременното ранно 
обхващане и образователно приобщаване на деца от уязвими групи в 
предучилищното образование, подкрепа на достъпа до качествено образование. 

Обхванати са 16 деца в две групи в дейност „Допълнително обучение по БЕЛ“ . 
Занятията се провеждат 2 часа седмично или 60 часа за годината за всяка група. 

Проект „Подкрепа за успех“ е с продължителност 30 месеца, като той стартира 
на 28.02.2019 г. Той  е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с 
усвояването на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е 
да се подпомогне ранния достъп до качествено образование и по-пълното 
обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за 
преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояване на 
учебното съдържание. В зависимост от индивидуалните потребности се 
извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, 
придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за 
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задържане в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане. По 
проекта са изградени 16 групи с 98 ученици. Осъществява се допълнително 
обучение по БЕЛ, „Математика“, „Човекът и природата“, „География и 
икономика“. Занятията се провеждат 110 часа годишно в учебно и не учебно 
време. 

Проектът „Образование за утрешния ден“ е с продължителност от 36 месеца – 
от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г. С него се цели отваряне на училището към 
дигиталните технологии чрез внедряване на нови решения. Специфичните 
задачи са насочени към усвояване на знания и умения за работа в дигиталното 
общество, подобряване на достъпа до образование чрез използване на 
леснодостъпни платформи и мобилни приложения, изравняване резултатите от 
ученето в различните училища и населени места. 

В момента се работи за повишаване на дигиталната компетентност и умения на 
учениците под формата на създаване на клубове по интереси и ключови 
занимания по ключови базови дигитални умения. 

Сформирани са 2 клуба от 10.12.2019 г. –  „ IT Нинджа – Бял колан“  с ученици І-
ІV клас – 15 ученици и „ IT Нинджа – Жълт колан“ с ученици V-VІІ клас – 15 
ученици.И в двата клуба ще бъдат проведени 70 часа годишно. 

Съгласно ЗПУО и Наредбата за приобщаващо образование МОН предоставя на 
определени училища утвърдени със заповед на Министъра средства за 
организиране занимания по интереси на учениците. Нашето училище развива 
такава дейност. 

Заниманията по интереси включват разнообразен набор от достъпни и забавни 
дейности, които имат за цел да предотвратят преумората, да развиват и 
обогатяват детското мислене, да допринасят за придобиване на полезни и нови 
знания, за интерпретиране и практическо приложение. 

В ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бежаново според желанията и интересите на 
учениците са сформирани 6 групи с 84 участници от всички класове. 

С преминаване на дистанционно обучение в резултата на пандемията от 
коронавируса всички групи по проекти прекратиха дейността си, като се 
надяваме тя да бъде възстановена скоро. 



Предвиждате ли ремонтни дейности в училището през летните месеци? 

Поддържането и изграждането на нова физическа среда на училището години 
наред е било един от приоритетните задачи на училищното ръководство. 
Отчитаме, че използването на ресурсите на МТБ позволява провеждането на 
качествен образователен процес, който включва обучение, възпитание и 
социализация на нашите деца и ученици. 

През летните месеци на настоящата година предстои подмяна на подовото 
покритие в класни стаи, поддържащи ремонти на класни стаи, тоалетни, 
физкултурен салон, подмяна на цигли на помощни сгради използвани за склад, 
довършителна работа по площадка за БДП. Средствата за тези дейности са 
осигурени от делегирания бюджет на училището. 

Със средства осигурени от МОН ще бъде извършено обследване на училищната 
сграда за установяване на техническите характеристики свързани с 
изискванията на ЗУТ за  изготвяне на технически паспорт със конструктивно 
обследване. Ще бъде направено обследване на енергийната ефективност и 
предписване на необходимите дейности в съответствие с нормативните и 
минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на 
закона за енергийната ефективност. 
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Как виждате ролята на Вашето училище? 

Демографската характеристика на населението в Бежаново показва, че през 
следващите години училището ще се развива като основно с по една паралелка 
с пълна пълняемост. Гарантиран е приемът в първи клас с около 25 деца всяка 
година. Обучението ще се извършва по утвърдените от МОН учебни програми, 
като се акцентира върху развитие на творческите способности, пълноценно 
използване на свободното време чрез занимания по интереси, кандидатстване и 
участие по проекти. Организацията на учебния ден е целодневна във всички 
класове. Училището  дава не само знания, но и много човешки качества, 
образова и възпитава качествено децата на Бежаново, за да бъдат те 
равностойни и конкурентноспособни на своите връстници в България. 

Кое е основното от което се нуждае българското училище? 

Ориентиране на училищното образование към провокиране на мисленето и 
самостоятелността, към формиране на практически умения и към развитие на 
личността. Образователният процес не е и не може да бъде само процес на 
обучение. След семейството учителите и училищната среда са тези, които 
оказват най-силно въздействие при формирането на личността на ученика. Ето 
защо наред с мерките  за повишаване качеството на обучението трябва да се 
предприемат и такива за засилване възпитателната роля на българското 
училище. Те биха допринесли за формиране на чувство за принадлежност на 
ученика към училището, към населеното място, към България. Това на свой ред 
би спомогнало за повишаване на авторитета на училището като институция. 

Какво дава учителската професия и какво взема? 

Учителската професия е и отговорност и призвание едновременно. Ако човек е 
призван да бъде учител, то неимоверно ще бъде и отговорен при обучението и 
възпитанието при подрастващите. Нужни са железни нерви, много търпение и 
такт, много толерантност и добро отношение към децата. Дава удовлетворение 
при постигнати добри резултати. Чрез работата си изграждат личности и трябва 
да имат самочувствие за това. Поставянето на образованието като приоритет на 
държавата в последните години, значителното и често увеличение на 
учителските заплати, дейностите в полза на обезпечаване на образователния 
процес говори за отношението на обществото към учителския труд и дава 
оценката си за него. Какво взема професията – много нерви, напрежение, 
безсънни нощи, труд до късна вечер, но си заслужава, когато на сутринта 
детските очи гледат с желание да научат нещо от учителя. 

От какво има нужда вашето училище? 

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ има нужда от единение между учители, 
родители,  местната общност в селото, за да поддържа общественото съзнание 
на нивото на съвременните изисквания. Смятам, че националното самосъзнание 
трябва да бъде съхранено именно чрез училището. 



Какво ще пожелаете на вашите ученици и колеги? 

Позволете ми да ви поздравя с 24 май  –  ден на славянската писменост и на 
българската просвета и култура и патронен празник на училището: 

Драги ученици, вярвайте в себе си, следвайте мечтите си, с ентусиазъм 
овладявайте знанията, за да бъдете подготвени за предизвикателствата на 
времето в което живеем! Бъдете достойни граждани на Република България! 

Уважаеми учители, на вас пожелавам неуморно да създавате и да пазите 
богатството на нашето училище – неговите възпитаници! Желая ви здраве, 
духовни сили и упоритост, за да се преборим заедно с трудностите и да получим 
заслужено удовлетворение от свършената работа! Нека резултатите на нашите 
ученици бъдат най-ценният дар за труда ви! Бъдете горди, че упражнявате 
професията, която създава всички други! 

Какво е Вашето послание към гражданите на община Луковит? 

Сега, когато всички сили са насочени към спасяване на живота и опазване на 
здравето на хората, възстановяване на стопанския и културен живот, празникът 
24 май загубва своята пъстрота, но добавя нов смисъл. Сега е време да бъдем 
щедри, единни и добри. Да мислим по-често за близките си, да полагаме повече 
грижи за родителите си, да общуваме с децата си и да се вслушваме в гласа на 
разума. Желая на всички хора от община Луковит търпение, спокойствие, по-
малко тревоги и да се радват на здраве и добри новини! 

 


