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РАЗДЕЛ І 

 
Кратък обективен анализ и оценка на действителното 

състояние на училището 
           Цялостната дейност на ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Малево през учебната 2021/2022 

година протече на два етапа. През учебната 2021/2022година педагогическите специалисти  

работиха в присъствена и дистанционна  форма на обучение, в условията на пандемията КОВИД 19. 

Първоначално затруднения срещаха учениците от първи клас, но с помощта на образователния 

медиатор Севда Гигелова, назначена по проект «Подкрепа за успех»,им бяха раздадени работни 

листове за работа във вкъщи. Впоследствие всички ученици бяха обхванати в обучението в 

ел.среда. Една малка  част от плануваните задачи  заложени в плана отпаднаха.  

          В училището се обучаваха 105 ученици, от селата Корен, с.Криво поле и с.Малево 

разпределени в 7 паралелки/ І-VІІ клас/. В училището бяха сформирани 7 ГЦОУД от І до VІІ кл, 

които се посещаваха от 110 ученици. Това доведе до  повишаване на резултатите на учениците и 

подобряване на образователно-възпитателния процес.  

ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с.Малево осигурява качествено образование, успешно 

съчетаващо традиции и новаторство, творческите заложби и потенциала на всеки ученик. Обучение, 

което в зависимост от индивидуалните способности и обществени потребности да помогне на 

учениците да се реализират успешно в гражданското общество. Усвояване и формиране на 

общочовешки и национални ценности. 

Учениците са обект и субект в тази дейност, най-важен елемент на системата, смисълът на 

нейното изграждане и функциониране. 

През изминалата учебна година в училището имаше две маломерни паралелки- I и V клас. 

Сравнително устойчивият брой на паралелките и на учениците е показател за повишен интерес към 

училището и утвърждаване на неговия престиж. В училището е създадена система за организация 

по всички видове дейности, участие на. Правилното планиране на ОВП бе решаващо условие за 

усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище. 

Постигнати бяха успехи по следните направления: 

✓ обхванати са всички ученици, подлежащи на задължително обучение; 

✓ завоюване на призови места на ученици във фестивали и конкурси. 

✓ интегрирани са ученици със специални образователни потребности, чрез включването 

им в различни конкурси и мероприятия организирани от училището и от Ресурсен 

център-гр.Хасково; 

✓ участие на ученици в конкурси организирани от Младежки център гр.Хасково; 

✓ активно участие в благотворителни базари; 

✓ в училището съществуваше спокойна атмосфера за ефективно провеждане на ОВП; 

✓ проведени бяха различни конкурси, някои от които вече са  традиционни; 

✓ в училището беше провеждана ефективна вътрешно-училищна квалификационна 

дейност, в  съответствие с годишния план за дейността на училищeто; 

✓ патронния празник на училището бе отбелязан с празничен концерт във физкултурния 

салон; 

 Направени бяха и подобрения на материалната база: 

✓ обогати се фондът на  библиотеката чрез закупуване на книги;    

✓ частично бяха подменени плочките в двора на училището и бе обособен зелен кът за 

отдих; 

✓ освежаване на класните стаи и коридора;  

Всички – учители и ученици – успяха да постигнат образователния минимум от знания. Бяха 

проведени много смислови мероприятия, които ангажираха вниманието на децата. Учителският 

колектив положи максимални усилия да обхване всички, подлежащи на задължително обучение 



деца. Като сериозен проблем беше отчетена липсата на подкрепа от страна на родителската 

общност.  

 

Участие на училището в Национални програми и проекти през 2021/2022 учебна година. 

 

Участие  в Национални програми:  

1.„Система за национално стандартизирано външно оценяване”. 

2.Участие в схема"Училищен плод"  и „Училищно мляко“,които са Финансирани от 

Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Държавен фонд Земеделие. 

 

Участие в Европейски проекти: 

1.  По Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове бяха сформирани 6 клуба: 

- Обучителни затруднения –Математика – 1 кл., БЕЛ – 2 кл, БЕЛ – 3 кл, Математика – 

4кл, БЕЛ – 5 кл.,БЕЛ - 7 и Математика -7 кл. 

2. По проект“Равен достъп до образование в условия на кризи“  бяха обучени всички 

първокласници за работа в платформата Teams 

3. По проект „Успяваме заедно“ съвместно с Община Хасково по ОП РЧР и ОП НОИР в 

училището бяха сформирани 4 групи по математика и 2 групи по БЕЛ 

В училището са създадени и клубове по интереси: 

-  клуб“ Сръчковци“ - 3 кл 

- клуб „ Спорт и туризъм““ – 5 клас 

- клуб „Визуално програмиране“ – 4 клас 

- клуб „Природата около нас“ – 6 клас 

           

Необходимо е: 

✓ да продължи работата за подготовка на учениците, съответстваща на 

възприетите образователни стандарти; 

✓ да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите; 

✓ да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество; 

✓ специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат 

              възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да 

             се търсят нови методи и подходи за приобщаването им към училищния живот; 

✓ разширяване на извънкласната и извънучилищната дейност;  

✓ обогатяване на материално-техническата база и библиотечния фонд; 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

1. Мисия на училището. 
      Училището е основно и в своята дейност то е насочено към реализиране на 

общозадължителното обучение на учениците от първи до седми клас. Формиране на личности с 

висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, 

способни за ефективна обществена реализация; възпитание и обучение според държавните 

образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности. 

Създаване на способност за адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят, 

поведение на взаимно уважение, толерантност и разбирателство между учениците от различни 

етноси. Формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и 

стимулиране на творческите заложби. Популяризиране на българския фолклор и българските 

традиции, опознаване традициите и културата на малцинствените етноси. 



         Педагогическият колектив ще продължи да изпълнява своята мисия, свързана с:  

➢ осигуряване на  качествено и достъпно образование на учениците от първи до седми клас, 

което успешно съчетава националните традиции с европейското измерение и е насочено към 

развитие на индивидуалните способности на всеки; 

➢ формиране на личности с добра интелектуална подготовка и обща  култура с ярко изразено 

гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация;  

➢ възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на 

Европейския съюз в духа на демократичните ценности, пречупени през призмата на 

етническите различия на нашите ученици;   

➢ адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят  и създаване на високо 

отговорно поведение за участие в обществение живот;  

➢ усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на 

индивидуалността и стимулиране на творческите заложби; 

➢ създаване на поведение на взаимно уважение, толерантност и разбирателство между 

учениците от различните етноси; 

➢ образователно-възпитателната работа в ОУ,,Св.Св.Кирил и Методий” е мотивирана от света 

на съвременния ученик и е насочена към усвояване на такива знания и формиране на такива 

умения, компетенции и ценности, които да му позволят да развие творческия си потенциал и 

да се включи успешно в социалната среда; 

➢ противодействие срещу проявите на агресивност и насилие; 

 

2. Визия на училището. 

 
Утвърждаване облика на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” като училище с 140-годишна 

традиция в успешното развитие на образованието, като училище, в което традициите успешно се 

съчетават с изискванията на съвременността  ни. 

Училище, в което преподавателите се стремят към организиране на такъв образователно-

възпитателен процес и създаване на такава атмосфера на учебна дейност и взаимоотношения с 

учениците, които осигуряват максимално разгръщане на интелектуалните им способности, развитие 

на индивидуалните им творчески възможности и създаване на положителни мотиви за учебна 

дейност. 

Училище, в което интерактивните методи в образованието се осмислят като основа на 

съвременния учебен процес, като съществен елемент от образователните промени и като модел на 

взаимодействие във всяка културно-образователна област. 

Училище с повишена взискателност към ролята и мястото на учителя в образователно-

възпитателния процес, към неговата култура, научно-методическа подготовка, организаторско и 

човешко обаяние, които днес са нужни за неговото професионално утвърждаване. 

Училище, в което всеки член на училищната организация проявява себе си не само като 

изпълнител на определена работа или функция, но също и като инициатор, иноватор, творец на 

работното си място. 

Училище, което се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира конкурентно - 

способни личности, както и умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, 

уважение към гражданските права и отговорности; толерантност и разбиране към учениците със 

СОП; успешна интеграция на ученици от малцинствата; противодействие срещу проявите на 

агресия и насилие. 

Училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при 

подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на 

педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, които 



проявяват толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; които прилагат  

творчество и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек като 

гражданин на България и света.  

 

3. Цели на училището 
➢ издигане и утвърждаване  престижа  на училището; 

➢ подобряване работата на учителите към изоставащите ученици в учебните часове и в 

часовете за консултация;  

➢ активно използване на тестовата форма за проверка на знанията, особено на ученици 

от ІV и VІІ клас, за доброто им представяне на НВО; 

➢ пълноценно използване на спортната база в училище; 

➢ правилна професионална ориентация на учениците с цел да получат реализация в 

съответствие с техните възможности и възможностите на образователната система и 

пазар на труда; 

➢  изграждане на личности с широка обща култура, познаващи и зачитащи 

националните и общочовешки ценности, способни да живеят и общуват в 

демократично гражданско общество; 

➢ чрез часа на класа да се работи за възпитанието на учениците в дух на родолюбие и 

патриотизъм, гражданско образование, дисциплинираност и ред в училище и извън 

него; 

➢ среден бал от НВО в VІІ клас:  

VІІ клас БЕЛ: 28,65 Математика: 12,9 

НВО в IV клас БЕЛ – 65,59  Математика – 57,00 

➢ да се набележат мерки за подобряване на учебните резултати от НВО за новата учебна 

година (по БЕЛ и Математика); 

➢ толерантност, разбирателство и съгласие в отношенията, вместо противопоставяне 

между учениците от различни етноси; 

➢ осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на 

подрастващите, включително и на ученици със специални образователни 

потребности, чрез проектно базирано обучение при използване на информационните 

технологии; 

➢ пълноценна интеграция на децата в риск и със СОП;  

➢ Поддържане на непрекъсната връзка учител-родител;  

➢ създаване и развитие на комуникативни умения, умения за критично мислене и за 

решаване на конфликти, умения за работа в екип на учениците; 

➢ да се търсят нови методи за приобщаване на обществеността към училищния живот; 

➢ да се хармонизира образователния процес към новата нормативна уредба; 

➢ повишаване квалификацията на учителите и кариерното им развитие; участия на 

учители в подходящи квалификационни форми - съгласно планираната 

квалификационна дейност в училище; 

 

          4.Стратегии в дейността на училището 

➢ утвърждаване на ОУ,,Св.Св.Кирил и Методий’’ като училище със собствен облик, 

конкурентноспособно в условията на демографска криза; 

➢ поставяне на личността на ученика в центъра на образователно-възпитателния процес. 

➢ прибиране на ромските деца в училище по пътя на убеждението на необразованите им 

родители/настойници в смисъла и бъдещето на образованието; 

➢ интегриране на учениците със СОП и създаване на подкрепяща среда; 



➢ взаимно опознаване на учениците с различен етнически произход и вероизповедание, 

създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност. Провеждане на часове във 

всички класове, посветени на търпимостта и толерантността към различията /засилена 

работа в тази насока на кл. р-ли/;  

➢ усъвършенстване на работата както с изоставащите, така и с талантливите ученици; 

➢ постоянна грижа на педагогическия колектив да бъде повишаване качеството на 

образователно-възпитателния процес, като обучението по предметите от културно-

образователните области направи учениците ни грамотни, създаде навици за 

общуване, издигне нивото на рационално мислене  и практическото приложение на 

наученото; 

➢ поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията; 

➢ стимулиране и мотивиране на учениците за задълбочаване на познанията им над 

задължителния минимум; 

➢ акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и тяхното 

правилно използване; 

➢ стремеж към иновации в съчетание и в съответствие с използване на интерактивни 

методи за постигане на интегративност между КОО и гражданското образование; 

➢ гражданско образование и възпитание с акцент върху здравното и сексуално 

възпитание и превенция на зависимостите от алкохол, тютюнопушене и наркомании; 

➢ утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него у всеки 

ученик; 

➢ защита личностното достойнство на учениците в синхрон с демократизацията в 

обществото; 

➢ продължаване на обогатяването на материалната база; 

➢ обогатяване на творческата  дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови 

форми на обучение/нови образователни технологии/; 

➢ издигане на качествено ново ниво на подготовката на учениците и повишаване на 

тяхната мотивация за изява и доказване; 

➢ показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и 

поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията; 

➢ демократизация на всички процеси в училище чрез: 

• прозрачност на управлението; 

• предвидимост на развитието и стабилност на решенията; 

• широко участие на ученици, родители, общественост във всички форми на дейност 

(образователно-възпитателна, извънкласна и извънучилищна); 

                     връзки и взаимодействия с извънучилищни институции; 

➢ информационно осигуряване на училището като система. 

➢ приоритет на финансиране, стимулиращо развитието на училището 

 

        5.Приоритет в дейността на училището 

➢ да издигнем ролята на родноезиковата подготовка като едно от съвременните изисквания  

към българското училище; 

➢ живеейки е един свят на глобални предизвикателства и европейски изкушения, да изградим 

национално самочувствие у учениците и да запазим живителните корени на българския дух; 

➢ да поставим акцент върху патриотичното възпитание, за да не растат децата ни в очакване да 

преживеят зрелостта си извън пределите на родината; 

➢ да се използват възможностите на учебното съдържание за изграждане на естетически 

мироглед и екологична култура у подрастващите;  

➢ постоянна грижа на педагогическия колектив да бъдат агресивното поведение на учениците, 

разпространението на алкохол, цигари и наркотици сред тях, като се вземат мерки за 

преодоляването им; 



➢ разрешаване на проблеми, свързани с децата от ромски произход и децата със СОП; 
➢ задълбочаване на контактите с обществените организации и институции, отворени за 

проблемите на училището; 

➢ трайно сътрудничество с родителската общност с цел активното и включване в училищния 

живот; 

➢ подобряване на материалната база в училище;  

➢ развитие на спортната дейност;  

➢ подобряване на вътрешно - училищната квалификационна и методическа дейност в 

съответствие със стратегията на МОН за кариерно развитие на учителите; 

➢ утвърждаване на интегрираното обучение на деца със СОП чрез технологиите и изкуствата; 

➢ ориентиране към провокиране на мисленето и самостоятелността на учениците, към 

формиране на практически умения и към развитие на личността; 

➢ мотивация на учениците за учене чрез: 

- по-голяма ангажираност на учениците в часовете и в междучасията;  

- провеждане на националното външно оценяване за IV и VII клас; 

- прилагане на ефективни форми на урочна работа; 

- мотивация на учителите за работа; 

- въвеждане на извънкласни форми на работа с учениците; 

- провеждане на учебни екскурзии;  

- ефективно професионално ориентиране; 

➢ гарантиране сигурността и здравето на учениците; 

 

РАЗДЕЛ III 

 

І.ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, 

СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

 
Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес: 

 

1. УЧЕБНО-АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

1.1 Определяне на училищни комисии, свързани с дейността на училището за учебната 

2022/2023г., приемане на училищния учебен план на І, ІІ, ІІІ, V ,VІ и VІІ клас, формите на 

обучение 

              отг.Директор, Заместник-директор, ПС             срок: 15.07.2022г. 

1.2. Разработване и приемане на: 

- Годишен план на училището  

- Стратегия за развитие на училището с планове за действие и финансиране 

- Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от 

уязвими групи 

- Годишна училищна програма за ЦОУД 

- Правилник за дейността на училището 

- Програма за превенция на ранното напускане на училище 



- Изработване на етичен кодекс на училищната общност 

- Мерки за повишаване на качеството на образование 

                отг. Училищни комисии, Директор, Заместник-директор             срок: 15.09.2022г. 

 1.3. Изготвяне планове на Екипите за ключови компетентности  и на постоянните училищни 

комисии  

  отг.Директор, Заместник-директор, ПС срок: 15.09.2022г. 

 1.4. Изготвяне на Списък-Образец №1 за уч.2022/2023год. 

  отг.Директор, Заместник-директор  срок: 15.09.2022г. 

 1.5. Изготвяне на тематични работни планове на учебното съдържание по отделните учебни 

предмети, планове на класните ръководители и планове на ГЦОУД и учебни програми по ИП 

отг. Учители и класни ръководители                              срок: 15.09.2022г. 

 1.6. Определяне на екипи за личностното развитие на учениците съгласно чл.188 от ЗПУО и 

изготвяне на индивидуални програми на учениците със СОП и графици за работа с децата със 

специфични образователни потребности 

отг. Ресурсен учител,Комисия СОП  срок: 30.09.2022г. 

 1.7. Изготвяне на седмичното разписание за начален и за прогимназиален етап 

  отг. Комисия, определена със заповед на директора    срок: 10.09.2022г. 

 1.8. Информация  до Кмета на общ.Хасково за маломерните паралелки в училището. 

                   Отг. Директор                                                      срок: 04.09.2022г. 

 1.9. Изготвяне на график за работа на групите за ИКД 

  отг. Учители      срок: 01.10.2022г. 

 1.10. Изготвяне на график за провеждане на работа на класния ръководител с ученици, 

родители и документация.   

                       

                       Отг. Заместник-директор, Учители  срок: 18.09.2022г. 

 

 1.11. Изготвяне на график за дежурство на учителите в училище 

  отг. Заместник-директор              срок: 15.09.2022г. 

 1.12. Изготвяне на график за класните и контролни работи 

  Отг. Заместник-директор и учители  срок: 30.09.2022г/10.02.2023г. 

 1.13. Осигуряване на безплатни учебници и учебни помагала  за учениците от І-VII клас  

                   отг. Директор                         срок: 10.09.2022г. 

   1.14. Издирване на деца, подлежащи на задължително обучение. 

 

                      Отг.: Екип за обхват, ЗДУД                                                         срок: 30.09.2022г. 



 1.15. Осигуряване и попълване на задължителната училищна документация за началото на 

учебната година и попълване на необходимите форми – образци на НСИ 

  отг. Домакин, учители    срок: 30.09.2022г. 

 1.16. Избор на учебници и учебни помагала за учебната 2023/2024 г. 

  отг. Учители, Педагогически съвет, МО  срок: м.ІІІ.2023г. 

 1.17. Планиране на броя постъпващи първокласници за учебната 2023/2024 г. 

  отг. Директор, Заместник-директор, учители срок: м.IV-V.2023г. 

 1.18. Планиране на необходимата  ЗУД за края на учебната година 

  отг. Директор, Заместник-директор  срок: м.ХІІ.2022г. 

 1.19. Планиране на нуждите от педагогически кадри за учебната 2023/2024г. 

  отг. Директор, Заместник-директор   срок: м.VI-IX.2023г. 

 1.20. Планиране на Списък-Образец №1 за учебната 2023/2024г. 

  отг. Директор, Заместник-директор  срок: м.VI-IX.2023г. 

          1.21. Изготвяне на график за ДЧФВС 

 Отг. учители по ФВС                                срок: 15.09.2022г 

          1.22.Актуализиране на механизма  и плана за  противодействие на тормоза в училище  

                 Отг.     Комисия и Заместник-директор                              срок:30.09.2022г 

          1.23. Изпращане по електронен път в МОН на Списък  Образец № 1 за учебната година и 

съпътстващите го документи. 

 отг. Директор     срок: 20.09.22г. 

         1.24. Провеждане на инструктажи с персонала  

 отг. Заместник-директор    срок:  15.09.2022г. и съгласно заповед 

         1.25. Провеждане на инструктажи с обучаващите се в ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – с.Малево 

 отг. Заместник-директор    срок:  до 15.09.2022г. и съгласно заповед 

         1.26. Запознаване на персонала с училищните правилници, планове и др. 

                         отг.  ЗДУД            срок: до три дни от приемането им на ПС и/или утвърждаването им 

от директора 

         1.27. Планиране на необходима учебна и училищна документация за следващата учебна 

година 

 Отг. Директор   срок: м.март 2023г. 

         1.28. Изготвяне на проекти на училищен учебен план и на Списък-образец 1 за следващата  

учебна година 



                       отг.  Директор,    Заместник-директор                              срок: м. юни 2023 г. 

      1.29. Изпращане в РУО на доклад-анализ  за дейността на училището 

 отг. Директор,    Заместник-директор                             срок: до 15.07.2023 г. 

 

     1.30. Изготвяне на План за квалификационната дейност съгласно изискванията на чл.221, 222, 

223 от ЗПУО 

                   отг. Директор,    комисия                                           срок:  до 15.09.2022 г. 

     1.31. Провеждане на родителски срещи за запознаване със: 

- нововъведенията в системата на средното образование  

- запознаване с организацията на учебния процес по време на COVID - 19 

- запознаване  с ПДУ 

отг.  Директор, Заместник-директор, кл.р-ли                                           срок: до 15.09.2022 г. 

 

  2.УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

 2.1. Успешно реализиране на Учебния план на училището за учебната 2022/2023 год. 

  отг. Директор, Заместник-директор, учители  срок: постоянен 

 2.2. Усвояване в максимална степен на учебното съдържание по всички учебни дисциплини 

от учениците 

  отг. Учители      срок: постоянен 

 2.3. Стриктно спазване на годишните тематични разпределения по всички учебни 

дисциплини. 

                                                                                                  

   отг. Учители      срок: през годината 

 

2.4. Използване на съвременни методи и форми в работата на учителите с цел засилване 

мотивацията на учениците за учене, стимулиране на интереса им към учебните дисциплини, 

развиване на потребност от непрекъснато повишаване на подготовката и изграждане на трайни 

умения и навици, необходими в живота 

  отг. Учители      срок: постоянен 

 

 2.5. Използване на утвърдените от МОН електронни учебни материали. 

 

  отг. Учители      срок: през годината 

 

 2.6. Използване на интернет за стимулиране познавателните способности на 

учениците, чрез предоставяне на линкове за търсене електронни тестове. 

 

  Отг. Учители      срок: през годината 



 

 2.7. Стимулиране на учениците с морални и материални награди за постигнатите 

от тях резултати в учебната работа и за участието им в състезания, конкурси и 

олимпиади. 

 

  Отг. Учители      срок: през годината 

 

 2.8. Създаване на оптимални условия за разгръщане на творческите възможности и 

индивидуалността на всеки ученик и учител 

  отг. Директор, Заместник-директор , учители  срок: постоянен 

 2.5. Повишаване нивото на подготовка на учениците във всички класове и по всички учебни 

дисциплини / в ЗП, ИП и ИКД/ с акцент върху родноезиковото и чуждоезиковото обучение и 

обучението по информационни технологии, изобразително изкуство и ФВ и спорт /лека атлетика/ 

  отг. Директор, Заместник-директор, учители  срок: постоянен 

 2.6. Приоритетно прилагане на индивидуалния и диференциран подход към всеки ученик, 

интерактивните и интегративните методи в обучението 

  отг. Директор, Заместник-директор, учители  срок: постоянен 

 2.7. Осъществяване на още по-добра приемственост между начален и прогимназиален етап 

  отг. Учители      срок: постоянен 

 2.8. Осъществяване на много добра ритмичност и системност при проверката и оценката на 

знанията на учениците 

  отг. Учители      срок: постоянен 

 2.9. Проверка и оценка на входното и междинното  ниво на знанията на учениците по всички 

учебни предмети 

  отг. Учители      срок: м.IX, I,  

 2.10. Успешно интегриране в учебно-възпитателния процес на деца със специални 

образователни потребности и на деца от други етноси  

  отг. Директор, Заместник-директор , учители  срок: постоянен 

 2.11. Осъществяване на активна и системна индивидуална работа с даровитите ученици и с 

учениците, които срещат затруднения в усвояването на учебното съдържание 

  отг. Учители      срок: постоянен 

 2.12. Провеждане на олимпиади, състезания, викторини, конкурси, изложби, срещи, 

концерти, празници, чествания и др. с цел пълноценна изява на знанията, уменията и способностите 

на учениците 

  отг. Учители      срок: през уч. година 

 2.13. Активно участие на учениците в общински, регионални, национални и международни 

прояви 



  отг. Учители      срок: през уч.година 

 2.14. Осъществяване на активна и системна работа по гражданско образование във всичките 

му аспекти и чрез разнообразни форми /в часовете за ЗП, ИП, ЧК, ИКД  с приоритет на здравното и 

на екологичното образование. 

  отг. Заместник-директор, учители                               срок: постоянен 

 2.15. Провеждане на извънкласни мероприятия с учениците с цел подпомагане и 

разнообразяване на учебно-възпитателния процес и осмисляне и ангажиране на свободното време 

на учениците /посещения на концерти, спектакли, изложби, музеи, провеждане на учебни 

екскурзии, пленери, туристически походи, разходки сред природата/ 

  отг.Учители      срок: през уч. година 

 2.16. Осъществяване на системна превантивна дейност, насочена към негативните явления на 

социалната среда /агресия, престъпност, зависимости, СПИН и др./ 

  Отг. Заместник-директор, учители    срок: постоянен 

 2.18. Реализиране на дейности, подпомагащи професионалното ориентиране на учениците  

/срещи, разговори, осигуряване на информационни материали и др. дейности/ 

 

  отг. Директор, Заместник-директор, кл. ръководители   срок: през уч. година 

 2.19. Утвърждаване на демократичния стил на общуване между всички членове на 

училищната общност 

    отг. Педагог., администр. и обсл. персонал срок: постоянен 

 2.20. Осъществяване на тесни контакти с институции и специалисти от различни области с 

цел подпомагане на образователно-възпитателния процес в училище. 

  отг. Директор, Заместник-директор, учители              срок: постоянен 

 2.21. Инструктаж на учениците с ПБУВОТ и с Плана за действия при природни бедствия, 

аварии, катастрофи и пожари. 

  отг.: Кл. ръководители и Заместник-директор    срок: ІХ, І, ІV 

2.22.Изготвяне на списъци на учениците от I-ви до IV-ти клас, които не са усвоили 

минимума от знания за съответния клас и с които ще се провеждат допълнителни занимания през 

летните месеци 

Отг. Заместник-директор и кл. ръководители           Срок: начало на м. юни 2023г. 

2.23. На родителска среща в началото на учебната 2021/2022 г. класните ръководители и 

преподавателите да разговарят с родителите на учениците, полагали поправителни изпити и/или 

допуснали значителен брой извинени и/или неизвинени отсъствия през предходната учебна година 

и да обсъдят необходимите мерки за упражняването на системен контрол и на обратна връзка.  

Отг.: класните ръководители и преподавателите                        Срок: 10.2022 г.  

2.24. При разработването на плана за часа на класа, класните ръководители да включат 

учениците като отговорници за дейности, към които те проявяват интерес. Класните ръководители 



да запознаят родителите с плана на първата родителска среща и да ги привлекат за участие в 

съвместна работа.  

Отг.: класните ръководители                                                         Срок: 10.2022 г. 

 2.25. Да се извършват конкретни дейности от класните ръководители с оглед намаляване на 

безпричинните отсъствия на учениците, използвайки програмата за намаляване на отпадането на 

ученици от училище 

 Отг.: класните ръководители                                      Срок: 15.09.2022 г. – 30.06.2023 г. 

2.26. Формиране в реални жизнени ситуации на различни умения у учениците – 

интелектуални, практически, социални, за работа в екип, споделяне на отговорности с други 

членове на общността: за решаване на конфликти; за самостоятелна организация на свободното 

време; за осъществяване на здравословен начин на живот; формиране на отношение и ценностна 

ориентация за гражданско поведение, за промени в отношението към себе си: самоконтрол, 

самоуважение, умение за сътрудничество, готовност за риск; към другите – толерантност, 

търпимост, уважение.  

   Отг.: класните ръководители и преподавателите                Срок: 15.09.2022 г. – 30.06.2023 г.  

2.27.Организиране и създаване на необходимите условия с оглед на интересите на учениците 

за допълнително обучение по чужди езици; подготовка по БЕЛ и математика и др. за 

кандидатстване след VІІ клас.  

Отг.: директорът, ЗДУД                                                  Срок: 30.09.2022 г.  

2.28. Провеждане на изпити за външно оценяване и на държавните зрелостни изпити.  

Отг. Директорът, ЗДУД, учителите           Срок: май−юни (според графика на МОН)  

2.29. Провеждане на поправителни изпити, изпити с ученици на самостоятелна форма на 

обучение и с явяващите се на поправителни изпити.  

Отг.: лицата, определени в съответните заповеди    Срок: м. юни, м. юли 2023 г. − по график  

2.30. Приемане и записване на ученици.  

Отг.: директорът                                                       Срок: 15.09.2022 г. – 30.06.2023 г.  

2.31. Обучение на учениците за работа в електронна среда в онлайн платформа 

Отг.: кл.р-ли и учител по ИТ                                    Срок: 15.09.2022 г. – 30.06.2023 г.  

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ НА НВО 

➢ Изискване да говорят на български език. 

Отг.учители, учители ГЦОУД             срок:през учебната година 

 

➢ Осигуряване на  по-голяма практическа приложимост на обучението 

Отг. учители, учители ГЦОУД                            срок: през учебната година 

 

➢ Усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване. 



Отг. учители, учители ГЦОУД                            срок:  през учебната година 

➢ Консултация както с ученици, така и с родители. 

Отг. учители, учители ГЦОУД                          срок:  през учебната година 

➢ Индивидуална работа с  изоставащите ученици. 

            Отг. учители, учители ГЦОУД                          срок: през учебната година 

 

➢ В часовете за консултация по-задълбочена работа върху отстраняване на типичните грешки. 

            Отг.учители, учители ГЦОУД                             срок: през учебната година 

➢ В часовете по самоподготовка в ГЦОУД да се оформят група от ученици, които да си 

помагат взаимно. 

           Отг. учители ГЦОУД                                          срок: постоянен 

 

➢ Засилване работата на учителите с тестови задачи  по формата на НВО в рамките на часовете 

по отделни предмети и в часовете по самоподготовка. 

          Отг. учители, учители ГЦОУД                            срок: през учебната година 

➢ По всички учебни предмети да се работи за подобряване на езиковата култура 

                   Отг.: преподавателите                        срок: 16.09.2022 г. – 30.06.2023г.  

3.СОЦИАЛНО-БИТОВА И ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

3.1. Превантивна работа с трудовия колектив и всички ученици за създаване на 

атмосфера за недопускане рушене и унищожаване на училищното имущество. 

 

отг.: директор и кл. ръководители;   срок: постоянен. 

 

3.2.Задоволяване на най-неотложните потребности от учебно-технически средства. 

 

отг.: Заместник-директор, домакин;    срок: постоянен. 

 

3.3. Полагане на постоянни грижи за опазване, поддържане и обогатяване на наличната МТБ 

 

  отг. Директор, Заместник-директор , учители, адм. и зам.персонал      срок: постоянен 

 

3.4. Обогатяване и осъвременяване на МТБ в училище и задоволяване на потребностите от 

УТС  оборудване на класните стаи с компютър и  Интернет, обогатяване на библиотечния фонд с 

книги, периодични издания, CD и DVD, дооборудване с  нови учебни мебели/. 

 

отг. Директор, Заместник-директор, учители.                               срок: през уч. година 

 

 3.5. Планиране на необходимите бюджетни средства за 2023 год. 

 

  отг. Директор, Заместник-директор, гл.счетоводител, ЗАС       срок: м. I-II. 2023 г. 

 

 3.6. Планиране на строително-ремонтните работи за 2023 год.  

 

  отг. Директор, Заместник-директор, гл.счетоводител, домакин  срок:м. I-II. 2023 г. 

 

 3.7. Осигуряване на достатъчни количества миещи препарати и дезинфекционни средства и 

поддържане на много добра хигиена в училищната сграда 



 

  отг. Директор, домакин, пом. персонал  срок: през уч.година 

 

 3.8. Осигуряване на оптимални условия на работната среда с цел нормалното протичане на 

учебно-възпитателния процес /отопление, осветление, водоснабдяване, вентилация, ниво на 

запрашеност, хигиена и др./ 

 

  отг. Директор, Заместник-директор , домакин, пом.перс. срок: през уч.година 

 

 3.9. Провеждане на мероприятия, осигуряващи сигурността, опазването на живота и здравето 

на членовете на училищната общност/ пропускателен режим, дежурство на учителите, заповеди за 

провеждане на извънучил.мероприятия, инструктажи, запознаване с ПОБУВОТ, ПДБАК, 

инструкции за безопасна работа, схеми за евакуация, тренировъчни занятия за евакуация, спазване 

предписанията  на контролните органи, застраховка”Злополука”, определяне на безопасен маршрут 

за малките ученици, занятия по БД и ГЗ, обезопасяване на рисковите места и поставяне на 

предупредителни табели, и др./ 

 

  отг. Директор, Заместник-директор, учители  срок: през уч. година 

 

 3.10. Изготвяне на план за осигуряване на нормален учебен процес през зимата  

  отг. Директор, домакин, обслужващ персонал  срок: м. X.2022г. 

 

3.11. Ежедневно почистване на училищния двор 

 

 

  отг. пом. персонал, домакин   срок: през уч. Година 

 

 

 3.12. Засилване на личния принос на членовете на училищната общност в 

опазването,поддържането, обогатяването и естетизирането на училищната среда 

 

  отг. Кл. ръководители, учители   срок: през уч. година  

  

3.13.Организиране на отдиха на ученици и учители. 

 

отг . Учители     срок: постоянен 

 

3.14.Изготвяне на план за хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи. 

 

отг.  Домакин        срок: м. Х и м. ІІІ  

 

 

      3.15. Естетизация на класните стаи и училищните коридори. 

 

                   отг.: Заместник-директор, кл. р-ли и преподавател по ИИ    Срок:  през уч.година 

 

 



4. ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА 
 

Дейности и 

мероприятия 

Срок за 

изпълнен

ие 

 

Отговорни 

лица по 

подготовка 

Отговорни лица по 

провеждане 

Контрол 

Тържествено 

откриване на 

учебната 2022/2023 

година 

септември Йоскова 

 

Колева 

Проданова 

Директор 

Участие в 

благотоворителни 

акции 

през 

годината 

Кл.р-ли Кл.р-ли и учители Директор 

Рисунки и апликации- 

плодове и зеленчуци 

I и II клас 

октомври Костова 

Георгиева 

Колева 

Койнова 

Заместник-

директор 

„Спазвам правилата 

за движение“ 

 

ноември 

Андреева 

Антонов 

Попова 

Гаджева 

Директор 

Заместник-

директор 

Ден на народните 

будители 

31.10.2022г Атанасова 

Налбантова 

Атанасова 

Налбантова 

Заместник-

директор 

Есенна екскурзия 21.11.2022г

. 

Кл.р-ли Кл.р-ли Директор, 

Заместник-

директор 

Математиката - лесна 

и интересна 

Декември Гаджева 

Андреева 

Гаджева 

Андреева 

Директор 

 

Коледно тържество Декември Кл.ръководите

ли и учители 

Кл.ръководители и 

учители 

Директор, 

Заместник-

директор 

Ползата от плодовете 

и зеленчуците 

Презентации 

III и  IV клас 

Януари Андреева 

Антонов 

Гаджева  

Попова 

Директор, 

Заместник-

директор 

Литературна 

викторина 

Януари Налбантова 

Тенева 

Йоскова 

Проданова 

Директор 

Васил Левски-живот 

и дело 

Февруари Учители  Кл.ръководители Директор 



„В памет на 

Апостола“ 

Да посрещнем Баба 

Марта  

Март Учители 

ГЦОУД 

Начални учители Директор, 

Заместник-

директор 

3-ти март – Ден 

свещен – рисунки и 

табла, рецитал 

март Проданова Йоскова Директор, 

Заместник-

директор 

Празник на буквите Март Колева 

Костова 

Колева 

Костова 

Директор, 

Заместник-

директор 

„Майчице свята“ 

Разкази, стихове, 

рисунки за мама 

Март Пасева Гаджева Директор, 

Заместник-

директор 

Аз рисувам 

координатна система 

Април Атанасова Атанасова Директор 

Ден на земята Април Пасева Тенева Директор, 

Заместник-

директор 

 

Пролетни празници Април Учители Учители Заместник-

директор 

Патронен празник на 

училището 

 

11.05.2023г

. 

Всички 

учители 

Всички учители Директор, 

Заместник-

директор 

Ден на славянската 

писменост и култура 

– 24 май. 

24.05.2023г

. 

Кл.р-ли  Заместник-

директор 

Забележка: Всички мероприятия ще бъдат съобразени с епидемичната обстановка в страната при 

условия на COVID - 19 

     

5.ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ 

Олимпиадите (училищен, областен и национален кръг) се организират и провеждат съгласно 

указание за провеждане на олимпиадите в основните училища през учебната 2021/2022 година  

утвърдено от Министерство на образованието и науката и График за провеждане на олимпиадите в 

основните училища през 2022/2023 г.  

отг. Заместник-директор и учители по предмети            срок: по график на МОН 



6. СЪСТЕЗАНИЯ 

 

6.1.Състезание „Знам и мога” за учениците от IV клас 

Отг.:Нач.учители    срок: по график  

6.2.Пробна матура по български език и литература за ученици от VII клас.  

             отг.: учител по БЕЛ                                     срок: по график 

6.3. Пробна матура по математика за ученици от VII клас.  

             отг.: учител по математика                                    срок: по график 

7. ПОСЕЩЕНИЕ НА ТЕАТРАЛНИ ПОСТАНОВКИ, ИСТОРИЧЕСКИ ОБЕКТИ И 

КОНЦЕРТИ 

При необходимост и в помощ на учебно-възпитателната работа могат да бъдат организирани 

различни извънучилищни мероприятия при спазване на установените изисквания, правила и норми 

на поведение. 

Съобразно очакваните резултати от обучението по отделните учебни предмети по време на 

учебната година учениците може да участват в организирани прояви, изяви и мероприятия и 

организирано да посещават природни обекти, обществени, културни и научни институции, които 

посещения не са предмет на уреждане от наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма. 

Всички посещения ще бъдат съобразени с епидемичната обстановка в страна в условия на 

COVID - 19 

 

8. УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР 

            Изготвя се на базата на Национален спортен ученически календар и Указанието за 

провеждане на ученически игри през учебната 2021/2022 г. При провеждането им се спазват 

установените единни правила, норми и изисквания. Целта е подпомагане на общото развитие на 

подрастващия организъм и развитие на физическите умения и качества. 

Вид Срок Отговорник 

Ученически игри Постоянен 

Класни 

ръководители 

 

 

9.ЕКСКУРЗИИ 

Провеждане на екскурзии по класове, съгласно график изготвен от класните ръководители.  

 

Отг. Класните ръководители                        срок: м. ХІ и м.V 

 

10. ПЛАН ЗА 

КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА  ДИРЕКТОРА 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 година 



І. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ  
Контролната дейност на директора на училището е част от управленския цикъл, наред с 

планирането на дейностите (стратегическо и оперативно), организирането на вътрешната училищна 

среда и на взаимодействието с факторите на социалната среда, управлението на човешките, 

материални и финансови ресурси на училището. Осъществяваният контрол има потенциала да бъде 

коректив и даже гарант за качеството на предлаганото от училището образование. Целта на 

контролната дейност винаги е свързана със стремеж за  неговото подобряване. Да се създадат  

условия  за подобряване на качеството на предлаганото от училището образование и да се постигне 

максимално добро съответствие между държавните образователни изисквания/стандарти и 

постигнатите резултати на училищно ниво.   

 

ІІ.ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА 

ДИРЕКТОРА 
На контрол от страна на директора подлежат следните дейности, осъществявани в училището 

(съгласно Инструкция № 1 от 1995 г. за провеждане на контролната дейност в системата на 

народната просвета): 

 Дейността на учителите, възпитателите и другите специалисти с педагогически функции във 

връзка с организацията на образователно-възпитателния процес в училището, прилагането и 

спазването на ДОИ (за системата за оценяване, за документите за системата на народната просвета) 

и на други нормативни актове в системата на средното образование; дейността на педагогическите 

кадри за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, за подобряване на 

професионалните  умения, както и за прилагане на усъвършенстваната професионална 

компетентност в практиката и подобряване на качеството на преподаване и учене.  

 Дейността на помощник-директорите, на административния и помощния персонал; 

 Спазването на Правилника за вътрешния трудов ред от работещите в училището; 

 Спазването на изискванията на трудовата дисциплина и седмичното разписание; 

 Правилното водене на училищната документация от определените длъжностни лица; 

 Изпълнението от учителите на дадени препоръки от експерти в РИО.   

 

ІІІ.МЕТОДИ НА КОНТРОЛ  
1. Методи на педагогическия контрол:  

 Наблюдение и анализ на педагогическата дейност.  

 Проверка на документация – годишно разпределение, тематично и урочно планиране, 

тетрадки на учениците, техни писмени или други разработки по време на обучението.  

 Самооценка (ефективен е  при ясни стандарти и точни критерии). 

 Социологически методи – анкетиране, беседа, интервю и др.  

 Оценяване на дейността на учителя посредством измерване постиженията на учениците 

(началото е поставено с външното оценяване; за гарантиране на обективност и съизмеримост е 

необходима общовалидна система от критерии и показатели). 

2. Методи на административен контрол: 

 проучване на документация; 

 обсъждане с проверените лица. 

 

ІV.Видове контрол  
 

1. Педагогически контрол:  

А. Според обхвата:  

  цялостен;  

  тематичен.  

(ако се предвижда такъв контрол,  се вписват теми, обект и предмет, време на провеждане) 

Б. Според мястото  му в управленския процес: 

 превантивен; 

 текущ; 

 заключителен (ориентиран към резултатите от работата);  



 последващ. 

(вписват се планираните проверки, по видове, обект и предмет и планирано време на провеждане) 

 

2. Административен контрол:  

  проверки по воденето на училищната документация;  

  проверки по спазването на: 

       правилника за вътрешния трудов ред; 

       спазване на изискванията на трудовата дисциплина и седмичното разписание; 

 проверки по дейността  на помощник-директорите, административния и помощния персонал;  
 проверки по  изпълнението на препоръките към работата на учителите, дадени от рио (вписват се 

планираните проверки, по видове, обект и предмет и планирано време на провеждане 

 

 

11. ТЕМАТИЧЕН   ПЛАН 

ЗА 

РАБОТАТА  НА  ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

1.  Съгласно Чл. 262. (1)  Педагогическия съвет е специализиран орган за разглеждане и 

решаване на основни педагогически въпроси  

2. Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти и 

заместник-директорите без норма на преподавателска работа. 

3. Директорът на на училището е председател на педагогическия съвет. 

4. В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват 

представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, което обслужва 

училището, ученици, както и други лица. 

5. Директорът на на училището, в качеството си на председател на педагогическия съвет, 

кани писмено представителите на обществения съвет и на настоятелството на заседанията на 

педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, които 

предстои да бъдат обсъждани. 

6. Съгласно Чл. 263. (1) Педагогическият съвет в училището:  

 1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея план за 

действие и финансиране;  

2. приема правилник за дейността на училището;  

3. приема училищния учебен план;  

4. приема формите на обучение;  

5. приема годишния план за дейността на училището;  

6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;  

7. приема мерки за повишаване качеството на образованието;  

8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище;  

9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците 

от уязвими групи;  

10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;  

11. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните 

санкции в предвидените в този закон случаи;  

12. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;  

13. определя ученически униформи;  

14. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната 

общност;  

15. запознава се с бюджета на детската градина, училището и центъра за подкрепа за личностно 

развитие, както и с отчетите за неговото изпълнение;  



16. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото на 

усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите с цел 

подобряване на образователните резултати;  

17. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт. 

   7. Заседанията да се провеждат редовно по предварително изготвен план. За всяко заседание 

на педагогическия съвет се води протокол от секретаря. 

 

ГРАФИК  НА  ЗАСЕДАНИЯТА  НА  ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ  СЪВЕТ 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023г. 

м.Септември 

 

Заседание 1 

1. Отчет за изпълнение решенията на предходния педагогически съвет.  

2. Избор на секретар на ПС. 

3. Зачитане на годишните нормативи на учителите след изготвения от директора Списък – Образец 

N 1 на преподавателската и друга заетост на персонала. Разпределение на класното ръководство. 

Утвърждаване на групите за ИП, СИП/ФП и ИКД. 

4. Актуализиране на Правилник за дейността на училището. 

5. Приемане на мерки за за повишаване на качеството на образование. 

6. Приемане на Програма за превенция на ранното напускане на училище. 

7. Приемане на програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и 

ученици от уязвими групи. 

8. Приемане на годишния план на училището през учебната 2022/2023г. 

9. Запознаване с  всички графици, които осигуряват нормално провеждане на УВР/график за 

дежурството на учителите, график на учителите за консултиране на ученици, график за 

консултиране на родители и ученици, график за разписанието на часовете/. 

10. Приемане на ПБУВОТ. 

11. Приемане на Плана за квалификационната дейност. 

12. Приемане на  Училищната програма за целодневна организация на учебния ден. 

13. Приемане на плановете за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари. 

14. Запознаване с плана за контролната дейност на директора и ЗДУД.      

 Докл.: Директорът и ЗДУД 

15. Приемане на плановете на постоянните комисии /План по БДП, План УКБПМН, План 

професионално ориентиране/                                 Докл.: Председателите на комисиите 

16. Запознаване с Организацията на учебния ден в училището за учебната 2022-2023г. 

17. Актуализиране на Механизъм за противодействие на училищния тормоз на учениците в 

училище.  
18. Актуализиране на правилника за вътрешния трудов ред на училището. 

19.Запознаване с актуализираната инструкция по проект „Подкрепа за успех“ 

20. Запознаване с проект „Успяваме заедно“ на община Хасково 

21.Запознаване с проект „ Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“ 

22. Обсъждане на дейностите по  НП  „Заедно за всяко дете“ Модул 3  „Участвай и променяй – 

родителят, активен партньор в училищния живот“ 

 

Заседание №2 

1. Отчет за изпълнение решенията на предходния педагогически съвет. 

2. Приемане на индивидуалните образователни програми и график на обучението на ученици със 

СОП. 

3. Запознаване с  графика за класни и контролни работи. 



4. Сформиране на групи по занимания по интереси в училището за учебната 2021/2022г. 

5. Актуализиране на  Стратегия за развитие на училището с приложен план за действие/ 2021-2022/. 

 

м.Октомври 

1. Отчет за изпълнение решенията на предходния педагогически съвет.  

2. Запознаване с  плана за осигуряване на нормален учебен процес през зимата. 

3. Отчет на резултатите от входно ниво по предмети. 

4. Информация за отсъствията на учениците от учебни занятия - състояние и проблеми.  

 

м.Декември 

Тематичен съвет 

Тема ”Ефективността на целодневната организация на учебния процес”. 

м.Януари 

Тематичен съвет: 

1. Тематичен съвет: Обсъждане на отсъствията и поведението на учениците. 

 

м.Февруари 

1. Отчет за изпълнение решенията на предходния педагогически съвет.  

2. Отчитане на резултатите от УВР през първия учебен срок и ефективността от целодневното 

обучение. 

3.Отчитане на екипите за ключови компетентности 

4. Запознаване с  графика за класни и контролни работи и седмично разписание за ІІ учебен срок. 

 

м.  Март    

1. Отчет за изпълнение решенията на предходния педагогически съвет.  

2. Обсъждане и приемане на критерии за прием на ученици в Първи клас в училището. 

3. Избор на учебници за учебната 2023/2024г. 

4. Обсъждане на актуални въпроси, свързани с кандидатстването на учениците от 7 клас и  

определяне реда и условията на НВО с учениците от 4 и 7 клас. 

5. Текущи задачи. 

м. Май 

1. Отчет за изпълнение решенията на предходния педагогически съвет.  

2. Предложения за награждаване на изявени ученици. 

3. Приемане на график за лятна работа с изоставащите ученици от начален етап. 

4. Избор на видовете спорт, по които да се провежда обучението по учебния час за спортни 

дейности през 2023/2024 учебна година. Определяне на ръководителите, водещи обучението през 

2023/2024учебна година. 

5. Отчет на екипа за ключови компетентности.  

 

м. Юни 

 1. Отчет за изпълнение решенията на предходния педагогически съвет.  

2. Отчитане на резултатите от УВР през учебната 2022/2023 година. 



3. Анализ на резултатите от  НВО ІV И VІІ клас. 

4. Разпределение на часовете от учебния план за учебната 2023/2024 година. 

5. Приемане на график за поправителни сесии-юнска и септемврийска. 

6. Избор на комисия за атестирането на учители и приемане на критерии. 

7. Избор на постоянни и временни комисии за учебната година /за изготвяне на плана по БДП, 

квалификация, професионално ориентиране, за борба с противообществените прояви и др./. 

8. Приемане на Училищния учебен план за І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ и  VІІ клас за учебната 2023-2024г. 

9. Приемане на формите на обучение и вариант за организацията на УВП. 

10. Отчет на екипите за ключови компетентности. 

 

12.ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯТА С ФАКТОРИТЕ ОТ 

СОЦИАЛНАТА СРЕДА 

А. Интеграционни връзки 
1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения. 

    2. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел 

ефективно подпомагане на многообразното училищно въздействие върху подрастващите. 

4. Развитие на връзките с други образователни институции и частни образователни и 

издателски фирми, които биха били полезни на училището. 

5. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на 

практически опит и идеи между учители и специалисти. 

6. Установяване на по-тесни контакти с частни фирми за съвместни дейности с цел 

подобряване на материалната база в училище. 

7. Актуализиране на връзките със следните институции: 

o Център за гражданска защита; 

o Противопожарна охрана; 

o Детска педагогическа стая; 

o Център за работа с деца; 

o Нестопански организации; 

o Етнографски музей; 

o Исторически музей; 

o Медии; 

o Читалища. 

8. Съвместна дейност с: 

o Полиция, съдебна власт и прокуратура; 

o Общинска администрация; 

o Здравеопазване; 

o РУО  

o Спортни клубове и дружества; 

o Регионален център за ученически отдих и туризъм; 

o Педагогически издателства; 

o Национален съвет по наркотични вещества; 

o Охранителни фирми и агенции. 

 

Б. Взаимодействие с родителите 
1. Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане на 

синхрон между семейното и училищното възпитание. 

2. Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия. 

3. Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите. 

4. Изготвяне на табло за информация на родителите. 

               5. Провеждане на индивидуални консултации и разговори с родителите 



                6. Създаване на условия за равнопоставеност на отговорностите от страна на семейство и 

училище чрез системен обмен на информация, което дава възможност за провеждане на 

превантивни мерки за пълноценно възрастово, познавателно, социално и емоционално израстване 

на ученика. 

 

7. Провеждане на родителски срещи:  

 

м. СЕПТЕМВРИ 

1. Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището и училищния 

учебен план.  

2. Приемане на правила за взаимодействие между училището, родителите и учениците. 

3. Препоръки към родителите за предотвратяване на  ПТП „Да запазим децата на пътя” 

4. Запознаване на родителите на първокласниците с целодневната организация на 

учебния процес.  

5. Запознаване с Етичен кодекс на училищната общност 

6. Избраните учебници 

7. Възможните форми на обучение, които предлага училището и права и задължение на 

учениците и родителите 

8. Възможности за обща и допълнителна подкрепа 

9.Указания и попълване на необходимите документи по  проект „Успяваме заедно“ 

10.Запознаване с Правила и планове за работа в училището в условия на COVID - 19 

 

м. ЯНУАРИ 

1. Готовност на учениците за приключване на I учебен срок.  

 

м. АПРИЛ 

1.“Целодневната организация на работа в училище” – силни страни и проблеми. 

2. Запознаване с Наредбата за кандидатстване с прием след 7 клас. 

3. Проблеми с успеха и дисциплината на учениците. 

 

м. ЮНИ 

1. Среща с родителите на бъдещите първокласници  

 

Забележка: Планът е отворен за допълнения и изменения 


