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І.АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ  ИЗМИНАЛАТА 
2020/2021УЧЕБНА ГОДИНА 

 
   През уч. 2020 /2021г. в училището се обучават 40 ученика , разпределени в 4 паралелки 
в дневна форма. Цялостната дейност на ОУ ”Свети Климент Охридски” през изминалата 
учебна 2020/2021 година е осъществена в съответствие с ЗПУО, ДОС, стратегия на 
училището 2016-2020, залегналите в годишния план цели и приоритети,реализирани чрез 
училищните политики.. В училището е създадена система за организация по всички 
видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и 
непрекъснатост на образователно - възпитателния процес (ОВП), а правилното 
планиране на ОВП е решаващо условие за усъвършенстване качеството на 
организацията, структурата и методиката на обучение в училище. 

 Стратегическите цели около които се обедини училищния екип са : 

1. Превръщане на училището в желана територия за учениците; 

2. Осигуряване възможности за всеки ученик за достъп до знания и обучение, 
адекватни на неговите способности, така че да се гарантира личностното и 
професионалното му развитие и неговата успешна реализация;  

3. Чрез приложението на личностно-ориентирания подход, образователно-
възпитателния процес да стане интересен и привлекателен за учениците, което ще ги 
прави субект и партньор в него.  

4. Реализиране на оптимална връзка между задължителните, избираемите и 
факултативни часове, с цел удовлетворяване на индивидуалните потребности, 
заложби и способности на учениците; 
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5. Осигуряване на конкурентно, качествено образование, в съответствие с 
познавателните способности и интереси на учениците, чрез: 

 повишаване на нивото на дисциплината на учениците и намаляване на 
отсъствията; 

 повишаване на ефективността на учебно-възпитателната работа с по-
широкото прилагане на съвременни методи и образователни технологии; 

 съизмерване на резултатите с най-добрите постижения, по обективни 
критерии; 

 повишаване на мотивацията на учениците за учене и насърчаване за лична 
изява на всеки от тях; 

 развитие на «проектно мислене» и включване в работа по проекти;   

 

 През учебната 2020/2021г. успешно беше осъществен учебният план на училището.Той 
беше съобразен с желанията, потребностите и бъдещата реализация на учениците.  
    Наред със задължителните учебни часове/ ЗУЧ/, с цел повишаване количеството и 
качеството на знания и умения на учениците, бяха осигурени избираеми учебни 
часове/ИУЧ/, като приоритет в тях бе родноезиковото и чуждоезиковото обучение, както и 
обучението по, география и  икономика, ,математика . Според възможностите на училището 
и желанията на учениците бяха организирани занимания по интереси в областта на 
природните науки – Клуб „ Екохлапета“ и в областта на спорта- Секция „Футбол“. 
 

В ОУ“Свети Климент Охридски“ работят 7 педагогически  специалисти. Всички са 
правоспособни учители. Педагогическите специалисти притежават малък професионален 
опит , но много добри професионални компетентности, които се развиват и усъвършенстват 
в различни квалификационни форми на училищно, регионално и национално ниво. 
Носители на ПКС е   един  педагогически специалист. 

1.ПОЛОЖИТЕЛНИ СТРАНИ 
Постиженията в дейността на ОУ“Свети Климент охридски“ се обуславят от следните 

фактори, които определят и силните страни в дейността на училището: 
1.1. Обхват на  всички деца, подлежащи на задължително обучение. 

С цел пълното обхващане и задържане на учениците в училище бяха осъществени 
множество ефективни мерки: 

 Редовно  и своевременно уведомяване на родителите за отсъствията и 
успеха на учениците  /по телефона, чрез ученическите книжки /; 

 Срещи и разговори на училищната КБППМН, класните ръководители, 
учителите, директора и ПС с учениците и техните родители; 

  Провеждане на тематични срещи с родителите по проблемите на 
отговорността  за възпитанието и образованието на децата и задълженията 
на родителите; 

 Ангажиране на учениците с дейности, съобразени с техните интереси и 
възможности; 
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 Индивидуална работа от страна на учители и класни ръководители с 
ученици застрашени от отпадан и нуждаещи се от допълнително обучение 
по учебни предмети с цел преодоляване на обучителни затруднения; 

 Прилагане на обща подкрепа за ученици с проблемно поведение и 
застрашени от отпадане и превенция на тормоза и насилието  в училище. 

 Организиране на извънкласни дейности и  увеличаване на училищните 
прояви – спортни турнири, празници и др.;  

 Осигуряване на постоянен достъп до спортната база на училището и до 
компютърните кабинети;  

 Включване на родителите в училищни мероприятия. 
 

1.2. Пълноценното използване на учебното време и извънкласните дейности, чрез 
които са постигнати образователните и възпитателните цели на обучението. 

   Всички учители осъществиха учебно-възпитателния процес на много добро ниво,както в 
задължителните учебни часовете,така и в избираемите учебни часовете, факултативни 
учебни часове, часове за организиране на спортна дейност и часа на класа. Работата им е 
високопрофесионална, системна, прецизна, задълбочена, отговорна  и всеотдайна.В центъра 
на образователно – възпитателната им дейност е поставена личността на ученика и 
усилията на всички са  насочени към създаване на оптимални условия за развитие и изява 
на всяко дете.Уроците се отличаваха със своите ясно формулирани и пълноценно 
осъществени образователни и възпитателни цели, с много добре реализираната си времева 
и съдържателна структура,с връзките си с по- рано усвоени знания, а също и с 
междупредметните връзки, с ведрата си и спокойна атмосфера, с толерантните и коректни 
взаимоотношения между учители и ученици . 
1.3. Отсъствия от учебен час 
Положителен е факта , че  броя на  неизвинените отсъствия е сведен до минимум  и това е 
резултат от предприетите ефективни мерки осъществявани от класни ръководители 
съвместно с родителите и ръководството на училището. Ученици, допуснали голям брой 
/над 15/ неизвинени отсъствия през учебната година  - няма 
1.4. Обща и допълнителна подкрепа 
През учебната 2020/2021 година допълнителната подкрепа на  личностното развитие бе 
насочена към подкрепа на ученици със специални образователни потребности. Училището 
е малко, с малък брой ученици, поради което в него няма назначен психолог, педагогически 
съветник, ресурсен учител и др. специалисти. През учебната 2020/2021 година  в  ОУ“Свети 
Климент Охридски“, село Константиново се обучават 2 /двама/ ученика със специални 
образователни потребности , които се нуждаят  от допълнителна подкрепа за личностно 
развитие, която се усигурява от ресурсен учител от РЦПППО – Варна съвместно с 
учителите в училището.разнообразните форми и методи на работа, усилията и системния и 
упорит  труд на колегите, както и подкрепата и съдействието от страна на родителите, са 
причината за  напредъка в развитието на учениците.  
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    За учениците със СОП , които се обучават в момента в училището не е необходима 
специална  архитектурната среда. За целите на допълнителната подкрепа са осигурени 
необходимите дидактически материали и помагала. 
За организиране и координиране на процеса на осигуряване на общата и допълнителната 
подкрепа за личностно развитие на учениците в началото на учебната година, в училището 
със заповед на директора бе определен координатор. 
    Общата подкрепа за личностно развитие се предоставя от учителите назначени на щат в 
училището и се контролира от кординатор. Общата подкрепа е резултат от съвместната 
дейност на класни ръководители, учители и училищно ръководство и е насочена към: 

 превенцията на обучителните затруднения, чрез консултации по учебни 
предмети и допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат 
извън редовните учебни часове; 

 дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение с 
цел изграждане на позитивен организационен климат в училището; 

 занимания по интереси, които включват дейности за стимулиране развитието на 
личностни качества, обучение по учебни предмети и модули, както и участие в 
дейности, чрез които се придобива допълнителна подготовка от учениците; 

 кариерно ориентиране на учениците от 7 клас; 
   През учебната 2020/2021 година бе предоставена обща подкрепа  под различни форми на 
100% от  ученици в училището.  
За 27 ученика е осигурена обща подкрепа под формата на  консултации по учебни предмети 
и допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните 
учебни часове  
Кариерно консултиране бе приложено за общо 7 ученика от 7 клас. 
Като  резултат на предоставената обща подкрепа през учебната година в училището се 
постигна: 
 създаване на  позитивна училищна среда  и условия за сътрудничество, ефективна 

комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на 
образование.,  

 повишаване успеваемостта на учениците;  
  развитие на потенциала на всеки един ученик и придобиване на нови умения и 

качества. 
 
За координатор на процеса за обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на 
учениците бе избран учител, който има дългогодишен педагогически опит и опит в 
работата с ученици със СОП и втора специалност логопедия. 
През цялата година координатора работи съвместно с класни ръководители, учители и  
ръководството на училището.Той координира извършването на оценките на 
индивидуалните потребности  на учениците със специални образователни 
потребности.След анализ и съвместна дейност  с учителите и с класните ръководители 
преценяваше  необходимостта от осигуряване на обща подкрепа за преодоляване на 
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обучителни затруднения.Даваше препоръки  за дейности за  преодоляване на проблемното 
поведение на учениците. 
 През учебната 2020/2021 година в училището бяха  сформирани общо два   Екипа за 
подкрепа на личностното развитие на ученици със специални образователни потребности  
1.5. Системният контрол върху качеството на УВР от страна на училищното 

ръководство. 
Във връзка с изпълнение на Плана за контролна дейност на директора  през учебната 
2020/2021 г бяха извършени общо 49 проверки, от които:    
1 . Педагогически контрол -  общо 19: 
2.  Административен контрол – общо   30 проверки. 
Резултатите от извършената контролна дейност са регистрирани в книгата за контролна 
дейност на директора и отчетени в констативни протоколи, които се съхраняват в класьор, 
формулирани са недостатъците, дадени са необходимите препоръки, срока за отстраняване 
на пропуските. Проверените лица са запознати с резултатите от проверките, проведени са 
разговори за отстраняване на пропуските. 
1.6. Квалифициран, мотивиран и отговорен педагогически екип, който познава и 

прилага съвременни методи на обучение. 
Учителите имат висока мотивация системно да усъвършенстват методическата си и научна 
подготовка. През учебната 2020/2021 година педагогическите специалисти се включиха в 
общо 10 вътрешноучилищни квалификационни форми на обучение за повишаване на 
уменията и компетентностите и 30 извънучилищни квалификации , 10 от които носещи 
квалификационни кредити. Извършва се задълбочено проучване на потребностите на 
учителите за обучения, преценяват се приоритетите на училището и на тази база се планира 
квалификационната дейност. Целенасочена дейност се осъществява както на училищно 
ниво, така и в извънучилищно. Квалификационната дейност е една от водещите политики 
на училището и цели повишаване мотивацията на учителите и формиране на стремежа им 
за високи професионални постижения.  
1.7. Развитието на създаденото доверие между ученици, учители, училищно 

ръководство и родители с цел положителна промяна в отношението към 
институцията училище. 

По подобаващ начин, с активното участие на всички учители и ученици, бяха чествани 
празници, бележити дати и годишнини 
 
1.8. Утвърдени успешни практики за работа с учениците за превенция на агресията. 
1.9. Успешно управление на финансовите средства в условията на делегиран бюджет 

и постоянно намаляващ брой ученици. 
1.10. Участие в  национални програми и проекти на МОН .  
1.11. Осигурена творческа свобода на всички учители за възможно най-пълно 

реализиране целите на образователния процес.  
1.12. Отговорно изпълнение на професионалните задължения от педагогическите 

специалисти и непедагогическия персонал. 
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1.13. Дейността в училището се осъществява в условията на добра вътрешна 
организация и традиции. 

 
2.СЛАБОСТИ 
 

На вниманието на училищния екип са проблеми, свързани с: 
2.1. Прогресивно намаляващия брой ученици в резултат на демографския срив, което 
рефлектира върху бюджета на училището; 
2.2. Увеличаващата се демотивация за учебна работа, поради което някои ученици (най-
вече от прогимназиален етап) проявяват несериозно отношение към учебния труд, имат 
пропуски в знанията си и допускат неизвинени отсъствия. 
2.3. Част от учениците нямат ясното съзнание за опазване на материалната база. 
2.4.Ниска заинтересованост и посещаемост на родителите (най-вече на учениците от 
прогимназиален етап) на родителските срещи. 
2.5. Недостатъчна активност на методически обединения и училищни комисии. 
2.6.Необходимост от подобряване на материалната база –основен ремонт  на   покривната 
конструкция на сградата , санитарни помещения, циклене на паркета и др. ) 
 
3.ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ  
 
3.1. Създаване на условия за стриктно спазване на ДОС и функциониране на 

училището в съответствие с нормативните изисквания чрез: 
 Обучение и самообучение за по-добро равнище на владеене и прилагане на 

интерактивни методи и други иновационни техники от педагогическия персонал, 
които да доведат до повишаване интереса на учениците към изучаваните 
предмети; 

 Провеждане от директора на системен административен и педагогически контрол 
по спазване на нормативната уредба и прилагане на своевременни мерки за 
отстраняване на възникнали нарушения; 

 Провеждане на системна контролна дейност от класните ръководители по 
спазване на Правилника за дейността  на ОУ „Свети Климент Охридски“ от 
учениците и прилагане на ефективни  мерки за регулиране при отклонения. 

 да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени 
прояви и засилване дейността на училищната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; 

 да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество; 
3.2. Оптимизиране на педагогическата дейност чрез: 

 Квалификационна дейност за актуализация на научната и методическа 
компетентност; 

 Педагогически контрол и методически консултации от експерти от РУО –Варна; 
 Актуализиране на педагогическите технологии и УТС; 
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 Обмяна на добри практики. 
 

3.3. Взаимодействие с родителската общност чрез: 
 

 приобщаване на възможно най- голям брой родителите съпричастни към 
училищния живот и активно участие от тяхна страна при решаване на проблеми 
касаещи техните деца; 

 ангажиране на родителите с проблеми свързани със социалната среда и 
личностното развитие на учениците; 

 участие на училището в обществени проекти. 
 търсене на  нови методи и подходи за приобщаване на родителите към участие в 

, обогатяване на материално-техническата база и библиотечния фонд; 
 

 
ІІ. ПРИОРИТЕТИ В УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА, 

СЪОТВЕТСТВАЩИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ 
 
 

1. Управление на училищната институция за реализиране на Стратегическа рамка за 
развитие на образованието, обучението и ученето в Република България /2021-
2030г./ за подобряване на качеството на образование и осигуряване на равен достъп 
и пълноценна социализация на учениците.  

2. Подготовка на учениците на ОУ” Свети Климент Охридски” за учене през целия 
живот, чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските 
критерии и изисквания за качество. 

3. Обучение с акцент върху развитие на съвременни умения и практическа 
приложимост на изучаваното учебно съдържание, а не възпроизвеждане на готови 
знания. 

4. Осигуряване на равен достъп и  подкрепа за развитие и приобщаване в системата  на 
училищното образование на учениците като предпоставка за равноправна и 
пълноценна личностна реализация. 

5. Качествено образование, даващо възможност на децата и младите хора да се 
развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. 

6. Развитие на   таланта на всяко дете, така че да живее пълноценно, да придобива с 
радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално 
отговорна личност.   

7.  Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Стимулиране обмена 
на добри практики, партньорство и практическо приложение на придобити умения в 
резултат на участие в квалификационни форми. 

8. Ефективно взаимодействие с родители, институции и структури, работещи в 
областта на образованието и младежта. Ефективно  функциониране на обществения 
съвет към училището. 
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ГЛАВНА ЦЕЛ 

 
Развитие на ОУ” Свети Климент Охридски”  в условията на прилагането на 
Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република 
България /2021-2030г./ и на растяща конкуренция чрез създаване на благоприятна, 
насърчаваща и подкрепяща среда за учениците и учителите и в партньорство с родителите 
и институциите, с което да се утвърди като предпочитано място за обучение и възпитание 
на подрастващите, и се превърне от училище за всички в училище за всеки.  

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 
 

1. Обучение, ориентирано към формиране и развитие на ключовите компетентности и 
на умения за живот и работа през XXI век: 

2. Изграждане и поддържане на институционална организационна култура чрез 
прилагане на училищни политики в подкрепа на гражданското, здравното, 
екологичното и интеркултурното образование 

3. Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище. Обновяване 
и модернизиране на материално- техническата база на училището. Развитие на 
учебно – възпитателния процес в дигитална среда и чрез дигитални ресурси 

4. Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на педагогическите 
специалисти. Прилагане на компетентностния подход и на ценностно-ориентиран 
подход в образователния процес; 

5. Взаимодействие и сътрудничество с родителите при осъществяване процеса на 
подготовка, обучение и възпитание на учениците. 

 
ІІІ. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 
1. Защита правата и личното достойнство  на всяко дете, съобразно Конвенцията на 

ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето в Република България; 
2. Издигане равнището на обучение в интеркултурна среда, толерантност  към 

многообразието във всичките му форми, създаването на атмосфера за приемане , 
разбиране и взаимодействие, което осигурява на всички учащи се условия за 
сигурност и изграждане на позитивна себепредстава. 

3. Превантивна дейност за намаляване броя на отпадналите ученици и неизвинените 
отсъствия и превенцията на противообществените прояви;  

4. Привличане на ученици, отклоняващи се от учебния процес за обучение в група за 
ЦДО, допълнителни консултации с учителите и извънкласни форми на работа; 

5. Усъвършенстване работата с изоставащите ученици;  
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 Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно 
съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на 
знанията;  

 Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на 
знания и тяхното правилно използване;  

 Усвояване на образователните стандарти за учебно съдържание по всеки 
учебен предмет, съобразно индивидуалния темп на развитие на 
учениците;  

 Усъвършенстване организацията и методиката на преподаване и 
формиращо оценяване на уменията и компетентностите на учениците в 
процеса на обучение;  

6. Високо качество на подготовка на учениците и успешно представяне на Външното 
оценяване и  други изпити; 

7. Обогатяване творческата и професионална дейност на учители и ученици чрез 
прилагане на иновационни форми и методи на работа. 

8. Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от 
всеки ученик;  

9. Взаимодействие с родителите:  
 Ангажиране на родителите при решаване на проблеми по прибирането и 

задържането на учениците, подлежащи на задължително обучение и при 
решаване на въпроси, свързани с подобряване на материалната база;  

 Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за 
постигане на синхрон между семейното и училищното възпитание;  

 Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни 
мероприятия;  

 
 
 

ІV. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 
 
 

ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ И 
ПОЛИТИКИ 

 
 
№ Дейност Срок Отговорни 

лица 
Намаляване процента на отпадналите и на преждевременно 

напусналите образователната система. Създаване на условия 
за подкрепа на всеки ученик с цел ефективно включване и трайно 

приобщаване към образователния процес 
1.1 Прилагане на училищна система за 

проследяване движението на учениците, 
обвързана с последващи действия за 
сигнализиране на общината и други 
институции. 

срокове от РУО  
Директор 
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1.2 Запознаване на учениците с правилника за 
дейността на училището в частта права и 
задължения на учениците 

 
септември 

2021г. 

Класни 
ръководители 

1.3 Определяне на координатор за организиране и 
координиране на процеса за осигуряване на 
обща и допълнителна подкрепа за личностно 
развитие 

 
септември 

2021г. 

 
Директор  

1.4 Изготвяне съвместно с учениците на правила 
за поведението им в паралелката и избиране на 
ученически съвет 

 
септември 

2021г. 

Класни 
ръководители 

1.5 Дейности по превенция на агресията и 
негативните прояви сред учениците, 
сформиране на координационен съвет 

 
септември 

2021г. 

 
Директор  

1.6 Сформиране на групи за занимания по 
интереси според наредбата за приобщаващо 
образование 

октомври 
2021г. 

Директор 

1.7 Контрол на редовното посещение на училище 
и отсъствията на учениците. 

Учебна 
2021/2022 година 

Директор 

 
1.8 

Кариерно ориентиране и консултиране за 
избор на училище/профил/професия съобразно 
интересите, възможностите и перспективите за 
личностна реализация. 

Учебна 
2020/2021 година 

Класни 
ръководители 

1.9 Дискусии с учениците по предложени от тях 
теми, засягащи актуални проблеми  

Учебна 
2020/2021 година 

Класни 
ръководители 

1.10 Регистриране на отсъствията на учениците в 
националния регистър на МОН. 

Ежемесечно до 4-
то число 

директор 

1.11 Превенция на обучителните трудности и 
ранно оценяване на риска – ранно 
идентифициране на учениците в риск чрез 
проучване и оценка на потребностите и 
интересите им, откриване и предотвратяване 
на причините, които биха довели до отпадане 
от училище. 

Учебна 
2021/2022 година 

Класни 
ръководители 

Насърчаване и повишаване на грамотността 
 
2.1 Включване в национални прояви –маратон на 

четенето, седмица на четенето, седмица на 
Книгата, състезание по граматика и др. 

Учебна 
2021/2022 година 

Марияна  
Богомилова 

2.2 Обособяване на кът за четене в класна стая за 
ЦДО 

Учебна 
2021/2022 година 

Теодора Георгиева 

2.3 Диагностициране на четивната грамотност на 
учениците от V клас. 

Октомври 2021 Марияна 
Богомилова 

2.4 Прилагане в практиката на ДОС за усвояване 
на книжовния български език – Наредба № 6 
от 11 август 2016 г. за усвояването на 
българския книжовен език. 

Учебна 
2021/2022 година 

Всички 
педагогически 
специалисти 

2.5 Организиране на занимания по четене и по 
български език в рамките на ЦДО. 

Учебна 
2020/2021 година 

Теодора Георгиева 
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Ефективно прилагане на иновациите в образователния процес. Развитие на 
образованието в дигитална среда и чрез дигитални ресурси 

3.1 Съдействие за повишаване уменията на 
педагогическите специалисти за иновативно 
използване на ИКТ в класната стая, при 
ползване на източници на електронно учебно 
съдържание. 

Учебна 
2021/2022 година 

 
директор 

3.2 Прилагане на нов модел за планиране и 
подготовка на уроците, включващ електронни 
ресурси и материали от специализиран 
софтуер 

Учебна 
2021/2022 година 

учители 

3.3 Изготвяне на банка с електронни учебни 
материали, използвани или разработени от 
учителите. 

Учебна 
2020/2021 година 

Ралица Ботева 

3.4 Използване на иновативни методи и 
инструменти при въвеждане на 
компетентностния подход в новия тип 
обучение, в планирането и реализирането на 
уроци 

 
Учебна 

2021/2022 година 

 
учители 

3.5 Споделяне на добри педагогически практики, 
създадени с ИКТ средства.  

Учебна 
2020/2021 година 

учители 

3.6 Използване на съвременни образователни 
технологии и форми на педагогическо 
взаимодействие за мотивиране на учениците и 
прилагане на усвоените знания в практиката.  
- разработване на мултимедийни и електронни 
 уроци; - използване на, електронни тестове, 
интерактивна дъска, филми, видеоклипове и 
др. 

 
Учебна 

2020/2021 година 
 

 
учители 

3.7 Изграждане на умения за работа в екип в 
паралелките – условия за проектно-базирано и 
проблемно-базирано обучение. Създаване на 
условия за проектно обучение 

Учебна 
2020/2021 година 

 

учители 

3.8 Продължаваща квалификация на 
педагогическите специалисти с фокус върху 
формиране и усъвършенстване на 
професионални компетентности при 
провеждане на ОРЕС 

при наличие на 
квалификационн

и курсове по 
темата 

учители 

Развитие на компетентностите на педагогическите специалисти в съответствие с 
променящата се роля на учителя. 

4.1 Проучване на потребностите на 
педагогическите специалисти и планиране 
участието им в квалификационни форми, 
насочени към повишаване на 
професионалните компетенции. 

Септември 2021г. директор 

4.2 Подкрепа на педагогическите специалисти по 
прилагане на ЗПУО и ДОС. 

Целогодишно Директор 
 

4.3 Изграждане на професионални педагогически 
общности за споделяне на добри практики и 
осъществяване на професионална подкрепа 

Целогодишно Директор 
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4.4 Подкрепа на младите и новопостъпили 
учители в училището. 

Целогодишно директор 

4.5 Участие на педагогически специалисти в 
квалификационни форми, предвидени от РУО 
и по НП „Развитие на педагогическите кадри“ 
за учебната година. 

Целогодишно Директор 

Преодоляване на дефицитите в обучението по отделни учебни предмети с акцент върху 
български език и литература и математика 

5.1 Установяване на дефицитите от входното 
равнище и предприемане на мерки за 
преодоляването им 

Октомври 2021г. учители 

5.2 Изготвяне на списък  на конкретните пропуски 
на учениците в усвояването на задължителния 
общообразователен минимум по класове и 
учебни предмети и планиране на 
допълнителната работа. 

Октомври- 
ноември 2021г. 

учители 

5.3 Провеждане на консултации по учебни 
предмети. 

постоянен учители 

5.4 Индивидуално консултиране при установяване 
на дефицити и прилагане на диференциран и 
индивидуализиран подход за нуждаещите се 
от подкрепа ученици в урочните планове. 

постоянен учители 

5.5 Допълнителна и индивидуална работа с 
ученици във връзка с НВО и провеждане на 
пробно НВО. 

Учебна 
2020/2021 година 

Учителите по 
предметите от 

НВО 
5.6 Проследяване на отсъствията на учениците и 

резултатите им от учебната дейност. 
Учебна 

2021/2022 година 
Класни 

ръководители 
5.7 Промяна в образователната дейност на 

учителите: 
 ежедневно планиране на урочната 

дейност; 
 задаване и проверка на домашна работа, 

тетрадки и др.; 
 разнообразяване на методиката на 

преподаване – интерактивни дейности, 
учебни проекти, целенасочено прилагане 
на ИКТ, електронни учебни ресурси и др. 

Учебна 
2021/2022 година 

Учителите по 
предмети 

5.8 Съвместни уроци и приемственост между 
началните учители и учителите в 
прогимназиален етап. 

април 2022 Учителите по 
предмети 

5.9 Мотивиране и стимулиране на учениците за 
личностна изява – участие в олимпиади, 
състезания, конкурси; публичност на 
постиженията им. 

Учебна 
2021/2022 година 

Учителите по 
предмети 
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ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ УЧИЛИЩНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
 
 
Оперативна 

цел 
Дейности Срок Отговорни 

лица 
1.1. Планиране, организация и контрол на дейността на училището 
1.1.1. Изготвяне и актуализация на 
основните училищни документи в 
съответствие със ЗПУО и ДОС: 
стратегия за развитие на 
училището, годишен план, ПДУ, 
ПВТР, ПБУВОТ, етичен кодекс и 
др.  

м. 09 
2021г. 

Директор и работна 
група 

1.1.2. Определяне състава на 
постоянните училищни комисии за 
планиране и организация на 
основните направления в 
дейността на училището. 

м. 09 
2021г. 

Директор 

1.1.3. Изготвяне и заверка на 
учебните  програми за избираеми 
учебни часове. 

м. 09 
2021г 

Учители 
Директор 

1.1.4. Осъществяване на ефективен 
контрол на образователния процес 
от директора съобразно целите на 
училищната стратегия и при 
необходимост – своевременно 
предприемане на действия за 
подобряването му. 

Учебна 
2021/2022 

година 

Директор 

1.1.5. Създаване на необходимата 
организация за 
получаване/връщане на 
безплатните учебници за ІІ – VІІ 
клас. 

м. 09. 2021г. 
м. 06.2022г. 

Класни 
ръководители 

1.1.6. Изготвяне на: 
 график за провеждане на 

Втори час на класа за   
консултиране на родители и 
ученици и за работа с 
документация; 

 график за провеждане на 
класни и контролни работи  

 график за консултации с 
учениците; 

 седмичното разписание за 
първия/втория учебен срок. 

м. 09.2021г. 
м. 02.2022г. 

 
 

Директор  

1.2. Осъществяване на привлекателен и мотивиращ процес на училищно 
образование 

1.Обучение, 
ориентирано 
към формиране 
и развитие на 
ключовите 
компетентност
и и на умения 
за живот и 
работа през 
XXI век: 

1.2.1. Използване на съвременни 
образователни технологии и 
форми на педагогическо 

През учебната 
година 

Учители 
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взаимодействие за мотивиране на 
учениците и прилагане на 
усвоените знания в практиката.  
1.2.2. Промяна на стила и методите 
на работа и ориентиране на 
обучението към потребностите на 
отделния ученик. 

През учебната 
година 

Учители 

1.2.3. Подкрепа на личностното 
развитие на учениците, превенция 
на обучителните трудности и 
ранно оценяване на риска – ранно 
идентифициране на учениците в 
риск чрез проучване и оценка на 
потребностите и интересите им, 
откриване и предотвратяване на 
причините, които биха довели до 
отпадане от училище. 

През учебната 
година 

Учители 

1.2.4. Диагностициране на 
четивната техника на учениците в 
прогимназиален етап и 
провеждане на дейности за 
подобряването  – състезания, 
извънкласно четене, читателски 
дневник, проектна дейност. 

м. 09. – 10.2021г. Марияна 
Богомилова 

1.2.5. Анализ на резултатите от 
входно ниво и предприемане на 
мерки за преодоляване на 
констатираните пропуски. 

м. 10.2021г. Учители  

1.3. Осъществяване на училищен план-прием   

 

1.3.1. Дейности по осъществяване 
на училищния план-прием. 
 

м. 03-06.2022г. Директор  

2.1.Гражданско образование 
2.1.1. Насоченост на обучението 
по всички предмети към 
формиране и усвояване на умения 
за разбиране и отговорно 
поведение в обществото; 
подпомагане процеса на личностно 
развитие и себепознание в 
контекста на взаимодействие с 
другите хора. 

През учебната 
година 

Учители 

2.1.2.Целенасочена възпитателната 
работа по класове, съобразена с 
възрастта на учениците и 
особеностите в тяхното развитие и 
интереси, изготвяне на планове за 
ЧК. 

През учебната 
година 

Класни 
ръководители 

2. Изграждане 
и поддържане 
на 
институционал
на 
организационн
а култура чрез 
прилагане на 
училищни 
политики в 
подкрепа на 
гражданското, 
здравното, 
екологичното и 
интеркултурно
то образование 

2.1.3. Изпълнение на дейности за 
повишаване информираността на 
учениците по въпроси като: 

През учебната 
година 

Учители 
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 функциите на институции и 
управленски структури (съд, 
полиция, общинска/областна 
администрация и др.)  

 правата на човека, 
дискриминацията, 
равнопоставеността на 
половете; 

 здравна култура и 
здравословен начин на 
живот. 

2.1.4. Провеждане на училищни 
дейности, свързани с исторически 
събития, обществено значими 
инициативи, отбелязване на 
празници: 
откриване на новата учебна 
година, патронен празник на 
училището, ден на народните 
будители, коледни тържества, 
национален празник, ден на 
българската просвета и култура и 
на славянската писменост, ден на 
Ботев и на загиналите за 
освобождението на България. 

През учебната 
година 

Учители 

2.2. Ученическо самоуправление 
2.2.1. Повишаване ролята на 
съветите на класа при 
организиране и осъществяване 
дейността на училището. 

През учебната 
година 

Класни 
ръководители 

2.2.2. Участие на представители на 
ученическата общност при 
обсъждане на проблеми и вземане 
на управленски решения, както и 
при отчитане на резултатите от 
образователния процес. 

През учебната 
година 

Класни 
ръководители 

2.3. Екологична култура и навици за здравословен начин на живот 
2.3.1. Изпълнение на програма за 
здравно образование, спортно-
туристически календар, насочени 
към комплексно здравно 
образование чрез интерактивни 
дейности и занимания в часовете 
на класа, посветени на 
превенцията на тютюнопушенето, 
наркоманиите и злоупотребата с 
алкохол, активна спортна и 
туристическа дейност. 

През учебната 
година 

Учители 

 

2.3.2. Инициативи и мероприятия, 
имащи за цел формирането на 
навици за здравословен начин на 

През учебната 
година 

Класни 
ръководители 
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живот и правилни житейски 
избори в детска възраст и по време 
на ранното полово съзряване. 
2.3.3. Обучения:  
 по безопасност на движението; 
 за действия при бедствия, 

аварии, катастрофи и пожари; 
 поведение при кризи и 

екстремни ситуации. 

През учебната 
година 

Класни 
ръководители 

2.3.4. Изпълнение на училищни 
проекти за подпомагане на 
физическото възпитание и спорта. 

През учебната 
година 

Учители 

2.4. Превенция на агресията и негативните прояви сред учениците 
2.4.1. Разработване и изпълнение 
на програма за превенция на 
агресията и негативните прояви 
сред учениците. 

През учебната 
година 

Учители 

2.4.2. Подобряване на уменията на 
работещите в училището за 
адекватна реакция при 
предотвратяване на случаи на 
агресия и насилие в училищна 
среда. 

През учебната 
година 

Учители 

2.5. Подкрепа на личностното развитие на учениците 
2.5.1. Сформиране на екипи 
подкрепа за личностно развитие на 
учениците.Осигуряване 
изпълнението на изготвените 
планове за подкрепа.  

През учебната 
година 

Координатор, 
участници в 

екипите 

2.4.2. Изпълнение на програма за 
превенция на отпадането и/или 
преждевременното напускане на 
училище, която да съдържа: 
 мерки за превенция и 

ограничаване на отпадането; 
 действия за интервенция при 

отпадане и/или 
преждевременното напускане 
на училище. 

През учебната 
година 

Учители 

3.1. Извънкласни и извънучилищни форми 
3.1.1. Организиране на учениците 
в извънкласни и форми, 
стимулиращи техните интереси, 
таланти и творчески способности  

През учебната 
година 

Учители 

3.1.2. Участие на учениците при 
реализиране на проекти по 
национални и европейски 
програми за развитие на 
извънкласната дейност. 

През учебната 
година 

Ръководители на 
групи 

3.Утвърждаван
е на училището 
като научно, 
културно и 
спортно 
средище 

3.1.3. Участие на учениците в 
организацията и провеждането на 

През учебната 
година 

Учители 
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училищни празници и активности. 
3.1.4. Предоставяне на свободен 
достъп на училищната база за 
провеждане на различни видове 
дейност. 

През учебната 
година 

Учители 

3.2. Създаване и поддържане на благоприятна среда за обучение и развитие 
3.2.1.Осигуряване на здравословни 
и безопасни условия на обучение и 
труд. 

През учебната 
година 

директор 

3.2.2.Поддържане на благоприятна 
и толерантна атмосфера на 
общуване, доверие и 
взаимопомощ. 

През учебната 
година 

Учители 

3.2.3.Осъществяване  на 
пропопускателния режим. 

През учебната 
година 

Дежурни учители и 
помощен персонал 

3.2.4.Поддръжка и при възможност 
поетапно обновяване на 
компютърната и 
комуникационната техника, чрез  
кандидатстване по НП „ИКТ“. 

През учебната 
година 

директор 

3.2.5. Осигуряване на ресурси за е-
обучение, използване на 
електронни образователни 
ресурси. 

През учебната 
година 

Учители 

 1.4. Квалификация на педагогическите специалисти 
1.4.1. Изготвяне на портфолио и 
личен план за развитие, в 
съответствие с професионалния 
профил на педагогическите 
специалисти като съвкупност от 
знания, умения и отношения 
съгласно Наредба № 15 от 
22.07.2019г.  за статута и 
професионалното развитие на 
учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти. 
Подготовка за атестирането. 

През учебната 
година 

Учители 

1.4.2. Осигуряване на условия и 
възможности за подобряване на 
компетентностите на 
педагогическите специалисти за 
ефективно изпълнение на 
изискванията на изпълняваната 
работа и за кариерно развитие чрез 
квалификационна дейност. 

През учебната 
година 

Учители 

4. Повишаване 
на 
професионална
та 
компетентност 
и 
квалификация 
на 
педагогическит
е специалисти 

1.4.3. Мотивиране на учителите за 
придобиване на по-висока ПКС, 
като едно от основанията за по-
бързо кариерно развитие. 

През учебната 
година 

Учители 

5.1.Взаимодействие с родителите 5.Взаимодейств
ие и 5.1.1. Структуриране и дейност на През учебната Директор 



 19 

обществения съвет. година 
5.1.2.Усъвършенстване на 
системата от взаимовръзки и 
обратна информация в релацията 
„училище-семейство“: 
 укрепване на положителното 

отношение към училището 
като институция от страна на 
ученици и родители и проява 
на съпричастност към 
училищния живот; 

 установяване на система от 
форми и средства за 
сътрудничество и 
взаимодействие с родителите: 
родителски и индивидуални 
срещи, индивидуални 
консултации, обучения и др. 

През учебната 
година 

Учители 

5.1.3. Стимулиране на 
родителската активност и 
информиране на родителите за 
основните нормативни и 
училищни документи, информация 
за резултатите от учебната 
дейност, консултиране по 
проблеми, решаване на конфликти 
и налагане на санкции и др. 

През учебната 
година 

Учители 

5.1.4.Сътрудничество и съдействие 
от родителите: 
 при организиране на училищни 

дейности; 
 в процеса на кариерното 

информиране, ориентиране и 
развитие; 

 при идентифициран риск за 
ученика от отпадане и/или 
преждевременно напускане на 
училище.  

През учебната 
година 

Учители 

5.1.5.Създаване на информационна 
банка с данни и координати за 
своевременна връзка с ученика и 
неговите родители/настойници. 

м.09.2021г. Класни 
ръководители 

5.2. Взаимодействие с институции 
5.2.1. Реализиране на съвместни 
проекти с партниращи 
организации –НЧ “Искра“ 
ДГ№51“ Ран Босилек“, с дейци на 
науката, културата, изкуството и 
спорта и др. 

През учебната 
година 

Учители 

5.3. Присъствие на училището в общественото пространство 

сътрудничество 
с родителите 
при 
осъществяване 
процеса на 
подготовка, 
обучение и 
възпитание на 
учениците. 

5.3.1. Участие на учители и През учебната Учители 
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ученици в общински празници, 
състезания, форуми и др. 

година 

5.3.2. Поддържане и своевременно 
обновяване сайта на училището с 
актуална информация за 
нормативната база, организацията 
на дейността, изявите в различни 
направления на училищния живот 
и др. 

През учебната 
година 

директор 

 
 

 
БЕЛЕЖИТИ ДАТИ, ГОДИШНИНИ, ПРАЗНИЦИ 

 
1. 1 ноември – Ден на народните будители 

 
Срок : 29.10.2021г. 

                                                                   Отг.: Ивелина Петрова  
 

2. 25 ноември – Патронен празник на училището  
 

Срок : 25.11.2021г. 
                                                                   Отг.: Красимира Костова 

Марияна Богомилова  
 

3. Коледни тържества 
Срок : 23.12.2021г. 

                                                                   Отг.: Ивелина Петрова 
Ралица Ботева 

4. 19 февруари- годишнина от обесването на Васил Левски 
Срок : 18.02.2022г. 

                                                                   Отг.: Даниела Асенова 
 
5. 1 март – Баба Марта 

Срок : 01.03.2022г. 
                                                                   Отг.: Теодора Георгиева 

Даниела Асенова 
6. 3 март – Национален празник на Република България 

Срок : 02.03.2022г. 
                                                                   Отг.: Даниела Асенова 

Красимира Костова 
 
 
7. 8 март – международен ден на жената 

Срок : 08.03.2022г. 
                                                                   Отг.: Ралица Ботева 

Теодора Георгиева 
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8. 22 март – първа пролет 

Срок : 22.03.2022г. 
                                                                   Отг.: Ивелина Петрова 

 
9. 2 април – Международен ден на детската книга 

Срок : 01.04.2022г. 
                                                                   Отг.: Красимира Костова 

10. Празник на буквите в 1 клас 
Срок : м..04.2022г. 

                                                                   Отг.: Красимира Костова 
 

11. 22 април – Международен ден на Земята 
 

Срок : 22.04.2022г. 
                                                                   Отг.: Даниела Асенова 

 
12. 23 април-  Световен ден на книгата 

 
Срок : 22.04.2022г. 

                                                                   Отг.: Марияна Богомилова 
 

13. 24 май  -Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 
 

Срок : 23.05.2022г. 
                                                                   Отг.: Ивелина Петрова 

Теодора Георгиева 
14. 1 юни – Международен ден на децата 

Срок : 01.06.2022г. 
                                                                   Отг.: Ралица Ботева 

 
15. 2 юни – Ден на ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България 

 
Срок : 02.06.2022г. 

                                                                   Отг.: Марияна Богомилова 
 

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ И   ИЗЛОЖБИ 
 
 

1. Конкурс за литературна творба по повод Деня на народните будители и празника на 
училището. 

Срок : 30.10.2021г. 
                                                                   Отг.: Марияна Богомилова  

 
2. Изложба  „Моето хоби ” 

Срок : 25.11.2021г. 
                                                                   Отг.: Даниела Асенова 

 



 22 

3. Антиспин кампания- конкурс за плакат 
Срок : 30.11.2021г. 

                                                                   Отг.: кл. ръководители 
 

4. Конкурс за коледна украса на класната стая 
Срок : 22.12.2021г. 

                                                                   Отг.: кл. ръководители 
5. Конкурс на тема “Моето училище- място без насилие” /рисунка, карикатура, 

мултимедийна презентация/. 
Срок : 02.2022г. 

                                                                   Отг.: кл. ръководители 
6. Благотворителна  изложба – базар на мартеници 

Срок : 01.03.2022г. 
                                                                   Отг.: Теодора Георгиева 

 
6. Подреждане на кът посветена на Националния празник на България 

Срок : 02.03.2022г. 
                                                                   Отг.: Даниела Асенова 

 
 

7. Конкурс за ученическа рисунка „ Чудния свят на приказките”   
Срок : 02.04.2022г. 

                                                                   Отг.: Красимира Костова 
 

8. Конкурс за мултимедийна презентация на  тема “Да пазим Земята – нашия общ 
дом” 

Срок : 22.04.2022г. 
                                                                   Отг.: Ралица Ботева 

9. Великденски базар 
Срок м.04.2022г. 

                                                                   Отг.: Ивелина Петрова 
 

10. Изложба на тема „Аз рециклирам”- произведения на приложното изкуство 
изработени от отпадъчни материали 

Срок : м.05.2022г. 
                                                                   Отг.: кл. ръководители 

 
 
 

ДЕЙНОСТИ ПО ЕКСКУРЗИОННО – ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ И СПОРТ В 
УЧИЛИЩЕТО 

 
ЦЕЛИ 
Изграждане на физически здрави и с богата душевност млади хора, способни да се 
адаптират, живеят и реализират в условията на съвременното общество. 
 
ЗАДАЧИ 

1. Укрепване здравето на учащите се, чрез движение и спорт. 
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2. Повишавене на жизнеността и работоспособността на учениците. 
3. Изграждане на морално-волеви качества и добродетели и навици за правилно 

общуване с природата. 
4. Самостоятелно развитие на личността. 

 
НАСОКИ 

1. Масовизиране на спортно-туристическата дейност с модулите физическо 
възпитание  и спорт и извън тях. 

2. Активен отдих. 
3. Спортно-състезателна дейност – участие в ученическите игри и състезания по 

видове спорт. 
 
ДЕЙНОСТИ 
 
№ Спортна дейност Участници Месец Организатор Място 
1. Щафетни игри  за I, 

II, III и IV клас 

 
І – ІV клас 

 
Х .2021г. 

К. Костова 
И. Петрова  

Физкултурен 
салон, 
училищен двор 

2. Спортен празник 
"Ден на 
христианското 
семейство" 

І-VІІ клас 19.ХІ .2021г. Кл. 
ръководители 

Училищен 
двор 

3. Вътрешноучилищен 
турнир по волейбол 

V-VІІ клас ХІ .2021г. М. Богомилова Училищен 
двор 

4. 
Коледен турнир по 
народна топка 

 
І – ІV клас 

 
ХІІ.2021г. 

К. Костова 
И. Петрова  

Физкултурен 
салон, 
училищен двор 

5. Вътрешноучилищно 
състезание по дартс 

V-VІІ клас І .2022г.. Теодора 
Георгиева 

Физкултурен 
салон 

6. Зимно 
предизвикателство 

V-VІІ клас ІІ .2022г. Община Варна 
Учител по ФВС 

ОСРК 
"Младост" 

7. Спортен празник  
“ Бягай за здраве, не 
от училище“ 

 
І-VІІ клас 

 
ІV .2022г. 

Класни 
ръководители 

Училищен 
двор 

8. Училищен турнир 
по баскетбол   

І-VІІ клас ІV .2022г.  
Р.Ботева 

Училищен 
двор 

9. Състезание на 
ученици - 
велосипедисти  

V-VІІ клас V .2022г. Класни 
ръководители 

Училищен 
двор 

10. Вътрешноучилищен 
турнир по футбол 
посветен на деня на 
детето  

 
І-VІІ клас 

 
VІ .2022г. 

 
Кл.ръководители 

 
Училищен 
двор 

11. Общоучилищна 
екскурзия І-VІІ клас 

І-VІІ клас VІІ. 2022г. Кл.ръководители България 
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ДЕЙНОСТИ С РОДИТЕЛИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ 

 
 Една от основните задачи на преминаването към демократична система е 
възраждането на гражданското общество, което да създаде възможности за все по-активно 
включване на обществеността в решаването на образователни проблеми. 
 Гражданското образование в общообразователните училища е насочено към 
формирането на знания и умения за активно взаимодействие със социалната среда, участие 
в демократичните процеси, изграждане на култура на поведение и взаимоотношения, 
уважиние към гражданските права и отговорности. 
 Принципите върху, които следва да се изграждат връзките и взаимоотношенията на 
училището и обществените организации са: 

 демократичност и осигуряване на достъп до образование на всеки; 
 приемственост и спазване на основните традиции на българското училище; 
 откриване на повече възможности за диференциране и перманентно обучение; 

 
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 
1.  Работа с класните ръководители и ръководството на училището. 
 Грижа и отговорност на кл.ръководители да бъде привличано семейството като 

съюзник на училището. 
 Приобщаване на родителите към училищния живот; 
 Ангажиране на родителите с проблеми свързани със социалната среда и 

личностното развитие на учениците; 
 Финансово обезпечаване на част от изявените ученици и подобряване на МТБ; 

2.  Работа с Обществения съвет към училището 
 подпомагане на развитието на училището и осъществяване на граждански 

контрол на управлението му 
 участие в работата на педагогическия съвет при обсъждането на стратегии, 

програмите и политики; 
 съгласуване на училищни учебни планове и избор на учебници; 
 одобряване на училищен план прием; 

 
3. . Работа с училищното настоятелство. 

 
 Обсъждане и рарзаботване на становище и препоръки за подобряване на 

работата на учениците и опазване живота и здравето им. 
 Развитие на дарителската дейност и осъществяване на взаимовръзка с фондации, 

творчески съюзи и др. 
 

4. Работа с обществеността. 
 
 Популяризиране на дейността на училището. 
 Оказване на помощ и съдействие. 
 Участие на училището в обществени проекти. 
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ДЕЙНОСТИ 
 

1.  Провеждане на родителски срещи:  
 първа– срок 15. 09.2021г.; отг.:  директор и К. костова ,Д.Асенова 
     родителска среща за родителите на  първи и пети клас 
 втора -  срок  до 14. 10.2021г.; отг.:  директор и класните ръководители 
 трета – срок  17. 02.2022г.; отг.: директор и класните ръководители 
 четвърта - срок до 21. 04 .2022г.; отг.: директор и класните ръководители 

                        разясняване на дейностите по прием на ученици след 7   клас 
 

2. Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището, като се 
акцентира на произтичащите от това права и задължения на всички участници в 
образователно-възпитателния процес: родители, ученици и учители. 

      Срок: първата родителска среща. 
      Отг.: директор, кл. ръководители 

3.  Всички родители да бъдат запознати с учебните планове, по които се обучават 
техните деца. Родителите на учениците от 4. и 7. клас да бъдат запознати с условията и 
реда за провеждане на външното оценяване в края на учебната година.  

      Срок: първата родителска среща. 
      Отг.: класните ръководители. 

4.  Съвместната работа с Училищното настоятелство. 

      Срок: постоянен. 
      Отг.: директор  

5.  Класните ръководители да поддържат непрекъснат  контакт с родителите, чрез лични 
срещи, телефонни разговори и писма и своевременно да ги уведомяват за резултатите 
от учебно-възпитателната работа на  техните деца. 

      Срок: постоянен. 
      Отг.: класните ръководители. 

  
6.  Да се огласяват всички значими прояви в училището, както и всички успехи на 

неговите ученици и учители с цел запознаване на обществеността с различни аспекти 
от дейността му. За целта: 

 събитията и успехите редовно да се отразяват на електронния сайт на 
училището; 

 да се канят родители и представители на институции на различните 
прояви; 

 да се изработят подходящи рекламни материали. 
      Срок: постоянен. 

      Отг.: директор 
 

7. Съвместно с родителите да се предприемат мерки за подобряване на работната среда и 
дисциплината в училище, и намаляване на безпричинните отсъствия. 
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ДЕЙНОСТИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ 
 

1. Осигуряване на специфична информация за възможностите на средното 
образование. 

2. Развиване на умения за самостоятелно вземане на решения за техния училищен и 
професионален избор. 

3. Целенасочена работа с учениците от VІІ клас с цел правилен избор на училище 
където да продължат образованието си. 

 
 

ДЕЙНОСТИ С ТРУДНОУСПЯВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ 
 

ЦЕЛИ 
 Учителите да работят допълнително с трудноуспяващите ученици, като подпомагат  
успеваемостта им. Работата им да бъде подчинена на навременното отстраняване на 
затрудненията възникнали в учебната дейност на учениците, да се търсят възможности за 
попълване на пропуските и повишаване успеваемостта на учениците. 
 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Навременно проучване на всички трудноуспяващи ученици. 
2. Включване на трудноуспяващите ученици в групите за самоподготовка. 
3. Усвояване на задължителният минимум знания. 
4. Консултации по всички учебни предмети по утвърден от директора график. 
5. Класните ръководители да поддържат ежемесечна връзка с родителите  на 

трудноуспяващите ученици. 
 
 
ДЕЙНОСТИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА 
УЧЕНИЦИТЕ, УЧИТЕЛИТЕ И ПЕРСОНАЛА В УЧИЛИЩЕ  
         1. За организирането на тази дейност в училището да се сформират: 

o щаб за защита от природни бедствия ; 
o постоянна комисия за защита при пожар; 
o група по условия на  труд; 
o комисия по безопасност на движението по пътищата. 

      Срок: до 15.09.2021 г. 
      Отг.: директор 

 
 

2. Да се провежда редовно инструктаж за безопасност и охрана в съответствие с 
нормативните документи. 

      Срок: постоянен. 
Отг.:класните ръководители. 

3. Да се провеждат редовно и добросъвестно часовете по безопасност на движението и 
гражданска защита съгласно изискванията. В края на всеки последен за учениците час 
учителите да провеждат 5-минутка за напомняне на правилата за безопасност на 
движението по пътищата. 
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      Срок: постоянен. 
Отг.: кл. ръководители,  

учители, 
                       

4. Да се организира редовното почистване на училището, училищния двор и 
прилежащите му райони. Да се спазват санитарно-хигиенните изисквания в училището с 
оглед осигуряване на нормални условия за труд. 

      Срок: постоянен. 
      Отг.: директорът, чистачка. 

5. Да се осигури дежурство на учителите по график –по етажите  и на двора. При 
възникване на инцидент дежурните са задължени да уведомят директора.  

      Срок: постоянен. 
      Отг.: дежурни учители 

       
 

V.ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПС 
 
 
 

Месец Септември 2021г 
 

1. Приемане  на критерии към отделните показатели в картата за определяне на 
допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия 
персонал за учебната 2020/2021година . 

2. Запознаване с плана за контролната дейност на директора. 
 

Срок : 16.09.2021г. 
                                                                                    Отг.:  Директор 

Месец Октомври 2021г. 
 

1. Анализ и оценка на резултатите от входното ниво на знанията на учениците през 
учебната 2021/2022 година и приемане на мерки за преодоляване на пропуските на 
учениците. 

2. Анализ на състоянието на училищната документация – дневници, ученически лични 
карти. 

3. Приемане на плановете на методическите обединения. 
 

 
                                                                 Срок: 29.10.2021г. 

                                                                                    Отг.: Директор  
                                                                          Кл.ръководители                                                          

Месец Ноември 2021г. 
 
Отчитане резултатите от контролната дейност на директора. 

 
Срок: 30.11.2021г. 

                                                                                    Отг.: Директор  
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Месец Декември 2021г. 
 
Тематично заседание: „Използване на електронни ресурси в условията на обучение от 
разстояние в електронна среда “ 

Срок: до 10.12.2021г. 
                                                                               Отг:Директор ,                                         

учители 
 

Месец Февруари 2022г. 
 
Отчитане резултатите през І учебен срок; обсъждане на предложения за наказание на 
ученици. 

Срок: 07.02.2022г. 
                                                                                    Отг.кл.ръководители                                                                                                                             

                                                                                            Директор 
Месец Март 2022г. 

 
1. Избор на учебници за  учебната 2022/2023г. 

  
                                                                 Срок: 07.03.2022г. 

                                                                                    Отг.  директор                                                                                                                                                                                      
2. Приемане на училищен план – прием за учебната 2022/2023 година.  
  

                                                              Срок: 23.03.2022г. 
                                                                                    Отг.  директор                                                                                 

Месец Май 2022г. 
 
1.Резултати от контролната дейност на директора; 
 
2.  Определяне на учебните предмети за избираеми и факултативни учебни часове и вида 
спорт за часовете за организиране на спортна дейност за учебната 2021/2022година   
 
3.Информация за готовността за провеждане на Външното оценяване;  
                                                                  

Срок: 04.05.2022г. 
                                                                                    Отг.  Директор,учители       

Месец Юли 2022г. 
 
Отчитане на резултатите от УВР през учебната 2021/2022г; Приемане на Училищните 
учебните планове за 1, 2,3,4 клас и 5,6,7 клас за учебната 2022/2023година; Обсъждане на 
графика за поправителните изпити; приемане график за дежурство на учителите през 
ваканцията. 
 

                                                                  Срок: 01.07.2022 
                                                                                    Отг.  Директор, учители  
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Месец Септември 2022г. 
 

1. Избор на секретар за новата учебна година; 
2. Приемане на: 

 тематичен план   за работата на ПС; 
 Правилника за дейността на училището; 
 формите на обучение;  
 Годишен план на училището и Спортен календар  за учебната 2022/2023г.; 
 Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден  
 План за квалификационната дейност 
 Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и 

труд; 
 План за действие при бедствия на прибиваващите в училище; 
 График за провеждане на часовете по Модул ФВС през първия срок на 

учебната 2022/2023г.; 
 График за провеждане на факултативните часовете   в отделните класове през 

първия срок на учебната 2022/2023г.; 
 Организация на учебния ден ; 
 План за работа на училищната комисия по БДП ; 
 План за работа на училищната комисия БППМН ; 
 Определяне на класното ръководство 
 Приемане на План за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 

2022/2023г. 
 Програма за взаимодействие между училищната общност и родителите 
 Програма за гражданско,здравно , екологично и интеркултерно образование. 

Срок: 10.09.2022 г. 
                                                                                    Отг.: Директор 

                                                                                                                                                                                     
 

VІ. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ (приложение към годишния план) 
 

 
 

VІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА УЧИЛИЩНАТА  КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С 
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ /УКБППМН/ 

 
1. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА 
        Председател: 

      Марияна Петрова Богомилова  –учител в прогимназиален  етап  

             Членове: 

Ралица Младенова Ботева –учител в прогимназиален  етап 

Теодора Петева Георгиева – учител ЦДО в начален етап 
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2.ОСНОВНИ ЦЕЛИ  НА КОМИСИЯТА  :  
2.1. Организиране и провеждане на целенасочена възпитателна работа с 
учениците, имащи отклонения в поведението си или са поставени в 
неблагоприятни условия за развитие и възпитание. 
2.2. Намаляване на противообществените прояви /тютюнопушене, употреба на 
алкохол и наркотици, кражби и др./ на учениците от училището. 
2.3. Спомагане за по – успешно преодоляване от учениците на възникнали 
затруднения в училище, семейството и обществото. 
2.4. Превенция на случаите на училищен тормоз и агресия. 
2.5. Своевременно откриване на извършителите, бързо и ефективно решаване на 
случаите, и оказване на педагого- психологическо въздействие. 
2.6. Оказване на помощ в учебната дейност на учениците с цел успешно 
завършване на тяхното образование. Създаване на предпоставки и условия за 
изграждане на високообразовани и подготвени за живота в демократичното 
общество личности. 
2.7. Възпитаване и укрепване у учениците на коректни и толерантни 
междуличностни отношения и взаимоотношения. 
2.8. Осигуряване на възможност за подготовка, реализация и успешно 
приобщаване на учениците с противообществени прояви към гражданското 
общество. 

 
 

3. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 
 

3.1. Намаляване условията, пораждащи извършването на негативни прояви в 
училището. 

3.2. Координиране дейностите с държавните и обществени органи и организации 
имащи пряко отношение към превенцията с противообществените прояви на 
учениците. 

3.3. Системно провеждане на  инидивидуална възпитателна работа с ученици, 
извършители на противообществени прояви и поддържане на връзка с 
техните родители. 

3.4. Системен контрол на поведението на ученици, склонни към извършването 
на противообществени прояви. 

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

3.6. Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на 
учениците с противообществени прояви. 

3.7. Предлага на административното ръководство и ПС, дейности по 
подобряването на вътрешния ред и дисциплината в училище. 

3.8. Организира спортни празници, екскурзии, културни мероприятия, клубове и 
други с цел гражданско образование и възпитание на учениците.  

 
4.ВИДОВЕ МЕРКИ  
 

4.1. Индивидуална работа на класния ръководител с ученика, родителите и 
представител на Общинската комисия за БППМН. 
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4.2. Индивидуална работа на член на комисията с ученика и родителите. 
4.3. Предложение пред Директора на училището и Педагогическия съвет за 

налагане на санкции съгласно Закона за предучилищно и училищно образование  
и правилника за дейността на училището.  

4.4.  Предложение за завеждане на отчет в ДПС. 
4.5. Предложение до ОКБППМН за образуване и разглеждане на възпитателно 

дело. 
4.6. Предложение до ОКБППМН или Прокуратурата, или съда за настаняване в 

специални учебни заведения за следващата година. 
4.7. Периодични срещи на училищната комисия със служители на ДПС. 

 
 
 

VІІІ. ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМИСИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 
 
1.СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА  
 
Председател : Красимира Христова Костова-старши учител в начален етап 
 
Членове: 
1.Даниела Красимирова Асенова –  учител в прогимназиален етап 
2.Ивелина Красимирова Николова- Петрова -  учител в начален етап 
 
 
2.ЦЕЛИ 
 

2.1. Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с 
пътната система като участници в движението по пътищата.  

2.2. Осигуряване на ефективно обучение по безопасност на движението по пътищата. 
2.3. Изграждане и развиване у учениците  на защитни механизми спрямо опасностите 

от пътната среда. 
2.4. Подпомагане на процеса за развитие на концентрацията на вниманието и паметта и 

на дисциплинирано и отговорно поведение на пътя. 
2.5. Придобиване на знания и умения за безопасно придвижване с и без превозно 

средство, пресичане на пътен светофар и пешеходна пътека, използване на 
обществен транспорт и т.н.  

2.6. Формиране на умения за безопасно поведение и култура на пътя. 
2.7. Комисията по БДП да съдейства за реализиране на целите на обучението по БДП ,а 

именно: 
 Учениците да могат да правят точни анализи,оценка и да прогнозират 

развитието на пътно-транспортната ситуация, на поведението на участниците 
в нея и на своето собствено поведение. 

 Да могат да вземат правилни решения за действие в различни ситуации на 
пътя. 

 Да се движат безопасно в населеното място и извън него. 
 Да проявяват отговорност и самоконтрол със собственото си поведение на 

пътя. 
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3.ЗАДАЧИ 
 

3.1. Създаване на система от знания и умения у учениците за: правилно поведение на 
пътя, мотивирано поведение при бедствия, отговорно отношение към въпросите за 
личната безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа 
помощ. 

3.2. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез разпознаване на основните 
опасности , способи за тяхното предотвратяване и защита на човека от въздействия 
с опасен характер , предизвикани от уличното движение. 

3.3. Чрез повишаване нивото на знания да се намали безотговорността и неумението 
правилно да се определя собственото поведение в екстремни ситуации.  

3.4. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците от 
училище до дома им чрез изучаване правилата за движение по пътищата и с 
активната подкрепа на родители и учители. 

3.5. Осигуряване на дидактически материали за провеждане на учебните занятия в 
часовете по БДП /учебни помагала, мултимедийни презентации и др/. 

3.6. Изготвяне на информация, отправяне на предложения и набелязване на мерки за 
подобряване на материалната, учебна и игрова база за възпитание и обучение по 
БДП.  

3.7. Преглед на пътната сигнализация и маркировка на улиците около училището и 
отправяне на предложения до кметството за подобряване организацията на 
движението в района на училището и обезопасяването му.  

3.8. Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за 
повишаване качеството на възпитателно-образователния процес, въвеждане на 
иновационните образователни технологии и методи, обогатяване на учебното 
съдържание.  

 
 
Настоящия годишен план е приет на заседание на ПС с протокол №РД-05-14/10.09.2021г. и 
е утвърден със заповед №РД-09-279/10.09.2021г. 
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