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                       С Р Е Д Н О    У Ч И Л И Щ Е  „ В А С И Л   Л Е В С К И”  
                                 гр. ВЪЛЧИ  ДОЛ                                общ. ВЪЛЧИ  ДОЛ                                          обл. ВАРНА 

                                  тел.: 05131 2248                                   факс.: 05131 2248                                 email: su_v.levski@abv.bg 

******************************************************************************************************** 

 

Г  О  Д  И  Ш  Е  Н      П  Л  А  Н    

за учебната 2018-2019 година 

 

Планът е одобрен на заседание на ПС с протокол № 16/ 03.09.2018г. и е утвърден със заповед №  

РД 07-1403/04.09.2018г. на директора на СУ ”Васил Левски” 

 

РАЗДЕЛ І.   АНАЛИЗ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕТО 

НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

СУ”Васил Левски” е училище с утвърдени традиции с натрупан опит, с добре подготвени 

кадри, които непрекъснато повишават квалификацията си в съответствие с променящата се роля 

на учителя в ОВП – да бъде не просто източник на учебна информация, а консултант и партньор 

в процеса на усвояване на знания и умения, които да помогнат на ученика в бъдещото му 

личностно израстване и реализация в живота. 

Силни страни в дейността на училището са:  

Пълноценното използване на учебното време и извънкласните дейности, чрез които се 

постигнати образователните и възпитателните цели на обучението. 

 Доброто равнище на получените знания и изградените умения, съобразено с 

държавните образователни изисквания. 

 Системният контрол върху качеството на ОВП от страна на УР. 

 Професионалното и компетентно разрешаване на проблеми и казуси, 

възникнали в текущия ОВП. 

 Много доброто взаимодействие с УН; включването на родителите в 

реализацията на училищни и извънучилищни прояви. 

 Много добра работа по екологичното възпитание на учениците 

 Ентусиазираното участие на ученици, учители и родители в освежаването и 

обновяването на класните стаи, коридорите, двора и парка на училището, довело до 

създаване на приветлива и естетична учебна среда. 

 Непрекъснатото обогатяване на материалната база, свързана с навлизането 

на информационните технологии в обучението на децата и административното 

обслужване на училището 
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 Развитието на създаденото доверие между ученици, учители, училищно 

ръководство и родители с цел положителна промяна в отношението към институцията 

училище. 

 Единодействието на цялата педагогическа колегия в стремежа да се защити 

визията за  СУ”Васил Левски” като образователна институция, която дава добра 

подготовка на децата и в която се спазват определен ред и правила на поведение. 

Срещаните трудности са свързани с:  

1. недостатъчна обезпеченост на учители по чужд език;  

2. нуждата от ремонти и подновяване на материалната база /парна – инсталация; 

състояние на двора и някои кабинети; стария физкултурен салон; нужда от саниране на сградата, 

покрив на блок А, за които финансирането е недостатъчно.  

Нужно е да се положат още усилия за намиране на спонсори – лица, фирми или други 

организации. 

3. Като нерешен докрай проблем в ОВП могат да се откроят безпричинните отсъствия от 

учебни часове на някои ученици от гимназиален и прогимназиален етап. Колегията има 

възможности да се справи с тях чрез единство в изискванията, строг контрол и вписване на 

отсъствията, стриктно прилагане на Правилника на СУ ”Васил Левски”  за полагане на изпити 

върху пропуснатия учебен материал.  Като добра тенденция се утвърждава и вътрешното 

заместване между колеги – това е начин да се разрешават експедитивно възникнали проблеми, 

свързани с отсъствия на учители /по болест  и др.причини/ и учениците да не губят учебни 

часове, за което добра основа е работата по НП „Без свободен час”. 

От анализа на действителното състояние на дейността в  СУ ”Васил Левски” може да се 

направи следния извод:  

Постиженията в ОВП, положителните промени в обновяването и естетизирането на 

материалната база, екипната работа на преподавателите и доброто взаимодействие с ученици и 

родители имат своя резултат, а именно стремеж за изпълнение на план-прием след VІІ клас.  

 

РАЗДЕЛ ІІ.   МИСИЯ. ВИЗИЯ. ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ  

1. МИСИЯ 

Като своя мисия   СУ ”Васил Левски” определя:  
Превръщането на СУ”Васил Левски” в модел на съвременно училище за всеки, с високо качество 
на образованието. Формиране на личности, притежаващи компетентности, необходими за 
успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните 
общности /чл.5, ал.1, т.3. от ЗПУО/, разбиране и прилагане на принципите, правилата, 
отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз /чл.5, ал.1, т.12 от 
ЗПУО/. 
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                 2. ВИЗИЯ 

                Визията на СУ”Васил Левски” е: 
 

 Модерно конкурентоспособно училище за развитие на дигитални, социални и 

граждански компетентности чрез актуални стратегии и интерактивни методи и 

средства на преподаване, подготвящо активни социално-отговорни личности; 

 Хуманно и толерантно училище, ориентирано към интереса и към мотивацията на 

ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към 

способността му да прилага усвоените компетентности на практика, осигуряващо равен 

достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик и 

недопускащо дискриминация при провеждане на училищното образование 

. 

     3. ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: 

РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИННА И НЕПРОТИВОРЕЧИВА 

СИСТЕМА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА. 

Дейност 1. Изграждане на Система за осигуряване качество на образованието 

1.1. 1. Изготвяне на анализ на образователната реформа в страната в контекста на 

европейските политики и стратегически цели за превръщането на образованието като 

национален приоритет и намиране мястото на образователната институция в контекста на 

промените. Квалификация на ръководния персонал по проблемите, свързани с 

образователната реформа и адаптирането на училищните политики към новите 

образователни цели. 

Срок: септември 2018 г. 

Отговорник: Директор 

1.1.2. Създаване на актуална вътрешна нормативна уредба за изпълнение дейностите. 

Срок: септември 2018 г. 

Отговорник: Директор, Зам.-директори 

1.1.3. Изграждане на училищна система за качество: 

- Прилагане на изискванията на МОН за организиране на педагогическата дейност през 

настоящата  учебна година при изработване на годишните разпределения и плановете на 

класния ръководител. 

- Разработване на общи и специфични училищни стандарти за качество. 

- Разработване на годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден в 

съответствие със стратегията и спецификата на училището. /чл.19, ал.1 от Наредба 10 от 

01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование/ 

- Изграждане на училищни екипи за: 

 подкрепа за личностно развитие на детето и ученика; 

 изграждане на позитивен организационен климат; 

 утвърждаване на позитивна дисциплина;  

 развитие на училищната общност 

Срок: март 2019 г. 

Отговорник: Директор, Зам.-директор 

1.1.4. Предефиниране на политики, приоритети и ценности 

Срок: август 2019 г. 

Отговорник: ПС 
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Дейност 2: Инвестиции в образованието или финансови ресурси 

1.2.1. Изграждане на училищни екипи за разработване на проекти. 

       Срок: 2018/2019 г. 

Отговорник: ПС 

1.2.2. Квалификация на екипите по разработване, управление и мониторинг на проекти. 

       Срок: 2018/2019 г. 

Отговорник: Комисия за проекти 

1.2.3. Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление на 

бюджета. 

       Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, Зам.-директор по АСД, 

гл. счетоводител 

 

Дейност 3. Квалификация 

1.3.1. Съвместно разглеждане с педагогическите специалисти на Наредба 12/01.09.2016г. за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти и Глава XI от Закона –„Учители, директори и други педагогически специалисти“ и 

повишаването на тяхната квалификация в Раздел три от същата глава 

       Срок: септември 2018 г. 

Отговорник: Директор, Зам.-директор УД 

1.3.2. Изработване на План за квалификация, планиране, реализиране и документиране на 

квалификационна дейност за педагогическите специалист, проведена от други институции. 

       Срок: септември 2018 г. 

Отговорник: Директор, Председатели на комисия 

1.3.3. Създаване на стимули за мотивация за повишаване квалификацията на кадрите чрез учене 

през целия живот. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор 

1.3.4. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от специализирани 

обслужващи звена, от висши училища и научни организации. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, председатели на комисия, 

Зам.-директор 

1.3.5. Споделяне на ефективни практики и резултатите от добрия педагогически опит. 

Срок: постоянен 

Отговорник: всеки педагогически специалист 

 

Дейност 4. Нормативно осигуряване. 

1.4.1. Изграждане на вътрешна система за движение на информацията и документите в 

образователната институция /справка СФУК/ 

- Инструкция за вътрешна комуникация; 

- Правилник за документооборота 

Срок: февруари, 2019 г. 

Отговорник: Зам.-директор АСД 

1.4.2. Изграждане на автоматизирано библиотечно обслужване, поддържане и актуализиране на 

информационния поток в училищната библиотека 

Срок: декември, 2018 г. 

Отговорник: Директор, библиотекар, Зам.-

директор по АСД 
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1.4.3. Осигуряване на достъп до учебната документация по изучаваните учебни 

дисциплини 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, библиотекар 

 

1.4.4. Осъществяване на текущ контрол по изрядно водене на училищната документация 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, Зам.-директори 

1.4.5. Съхраняване и архивиране на училищната документация съгласно изискванията на 

Стандарта за информация и документите. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Училищна експертна комисия по 

архивиране  

 

 

Дейност 5. Училищен персонал. 

1.5.1. Инструкция за вътрешна комуникация 

Срок: септември, 2018 г. 

Отговорник: Директор 

1.5.2. Правилник за вземане на управленски решения 

Срок: септември, 2018 г. 

Отговорник: Директор 

1.5.3. Разработване на процедура по разделянето на отговорностите по вземане на решение, 

осъществяване на контрол и изпълнение. 

Срок: септември, 2018 г. 

Отговорник: Директор 

1.5.4. Изработване на критерии за оценка труда на учителите и служителите 

Срок: септември, 2018 г. 

Отговорник: Комисия по качество, ръководство, 

гл. счетоводител, гл. учител 

1.5.5. Разработване на политика за насърчаване и ресурсно подпомагане на извънкласни 

дейности. 

Срок: ноември, 2018 г. 

Отговорник: Координaтор на личностното 

развитие 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: 

ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА АДАПТИРАНЕ НА УЧЕНИКА 

КЪМ УЧИЛИЩНАТА СРЕДАТА. 

Дейност 1. Индивидуална среда на ученика 

2.1.1. Запознаване със Стандарта за физическата среда, информационното и библиотечно 

обслужване и осигуряване на условия за интерактивно учене. 

Срок: септември, 2018 г. 

Отговорник: Директор, Зам. директор 

2.1.2. Изграждане на училищна Комисия за нормални условия на труд и уреждане в правилник за 

правата и задълженията им за предотвратяване на рисковете 

Срок: октомври, 2018 г. 

Отговорник: Директор, Зам.-директори, 

Председател на комисия 

2.1.3. Регламентиране условията за записване и промяна на формите на обучение за конкретната 

учебна година съгласно Наредба 10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното 

образование чл.31, ал.3 и чл. 12, ал. 2 на ЗПУО. 
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Срок: август, 2019 г. 

Отговорник: Директор, Зам.-директори 

2.1.4. Включването на ученика в различни училищни общности в зависимост от неговите 

интереси и потребности – клубове, школи и др. 

Срок: октомври, 2018 г. 

Отговорник: Пед. специалисти 

2.1.5. Осигуряване на условия за интерактивно учене и създаване възможности за приложение на 

ИКТ в образователния процес по различните учебни предмети. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, зам. директори, пед. 

специалисти 

2.1.6. Създаване условия за гъвкаво прилагане, изменяне и адаптиране методите на преподаване 

от страна на учителите с оглед постигането на по- добри резултати от ученето и повишаване 

активността на учениците. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, пед. специалисти 

 

Дейност 2. Изграждане на училището като социално място. 

2.2.1. Предприемане на мерки за социализиране на ученици, за които българският език не е 

майчин, чрез програма за превенция на ранното напускане от училище. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, зам.-директори, класни 

ръководители, психолог  

2.2.1.1. Провеждане на информационни кампании сред родители и общественост за 

разясняване на взаимните ползи от интегрираното обучение на децата и учениците със специални 

образователни потребности, ученици с физически и ментални увреждания и ученици от 

етническите малцинства. 

2.2.1.2. Специализирана работа с родителите за по-голяма заинтересованост към 

образователно-възпитателния процес. 

2.2.1.3. Работа с родителските общности за преодоляване на негативни стереотипи и 

дискриминационни нагласи спрямо различните етноси и децата с увреждания. 

2.2.1.4. Провеждане на информационни кампании за привличане на млади хора като 

доброволци за работа с деца в риск от отпадане или отпаднали от образователната система. 

2.2.1.5. Осигуряване при необходимост на допълнително обучение по български език за 

деца и ученици от етническите малцинства. 

2.2.1.6. Осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси и на организиран 

отдих и спорт в мултикултурна образователна среда, съчетана с традициите на отделните 

етнически групи. 

2.2.1.7. Изграждане и функциониране на информационна система за проследяване на 

децата в риск. 

2.2.1.8. Допълнителна работа с ученици със специални образователни потребности и 

ученици от етническите малцинства, застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на 

училище. 

2.2.1.9. УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА за преждевременно напусналите училище. 

Изготвяне на база данни от  класните ръководители, в чиито класове има ученици от рискови 

групи /съобразно различните причини от отпадане. 

Срок – декември 2018 

Отг.: Класни ръководители, учители по ИТ 

2.2.1.10. КВАЛИФИКАЦИЯ на педагогическите специалисти в посока управление на 

конфликти, справяне с агресията и насилието и превръщането му в педагогически консултант; 

- Провеждане на обучителен семинар на педагогическите специалисти за 

последиците агресия и насилие в училище; 
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- Провеждане на обучения за агресията и насилието и начините за 

разрешаване на конфликти; 

 Отг.: Класни ръководители, психолог 

Срок: Януари 2019 

2.2.1.11. Подготовка на  учениците за продължаване на образованието  - 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ на учениците, завършващи основно и средно 

образование, съобразно техните интереси и възможности. 

 Организиране на среща между учениците от 7, 8, и 12 клас с експерти от 

регионалната служба по заетостта; 

 Осигуряване на професионално консултиране и ориентиране чрез 

привличане на ЦПО; 

 

Отг.: Зам.-дир. УД, Класни ръководители 

Срок: май 2019 

 

            2.2.2. Изграждане на механизъм за превенцията и създаване на правила в училищните 

общности и използване на доказани стратегии за разрешаване на конфликти. 

Срок: март, 2019 

Отговорник: Директор, зам.-директори 

2.2.3. Изграждане на училищна комисия за превенция на тормоза и насилието и реализиране на 

дейности за разрешаване на конфликти. 

Срок: април, 2019 

Отговорник: Директор, зам.-директори 

2.2.4. Съвместна работа на психолога с класните ръководители по изпълнение на Програмата за 

превенция на тормоза и насилието както и дейности за мотивация и преодоляване на 

проблемното поведение 

Срок: постоянен 

Отговорник: Зам.-дир.УД, психолог, класни 

ръководители 

2.2.5. Актуализиране и поддържане на вътрешна информационна система за разпространяване на 

информация, свързана с дейността на училището: 

- Интернет сайт на училището; 

- Електронен дневник; 

- Електронни портфолиа на учители; 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор. библиотекар, учители 

2.2.6. Активно включване на учениците в дейността на училищните медии: 

- училищен вестник „Слово“ 

- вестник на НЕ „Шарена палитра” 

- радио „………………“ 

Срок: постоянен 

Отговорник: библиотекар, учители по БЕЛ и ИТ 
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ 

ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ, ОРИЕНТИРАНА 

КЪМ МИСЛЕНЕ 

Дейност 1: Учебна дейност 

3.1.1. Разработване и утвърждаване на тематичен план на учебния материал, съобразен с ДОС и 

учебния план на училището. 

Срок: септември, 2018 

Отговорник: Директор, Зам.-дир. УД, учители 

3.1.2. Гъвкаво променяне на годишното и урочното планиране при необходимост. 

Срок: при необходимост 

Отговорник: Директор, зам.-директори, учители 

3.1.3. Предвиждане на мерки за диференциран и индивидуализиран подход с нуждаещи се от 

подкрепа ученици в урочните планове. 

Срок: септември, 2018 

Отговорник: Директор, учители 

3.1.4. Разпределяне на съотношението на уроците за нови знания към тези за затвърдяване 

съгласно изискванията на ДОС. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, учители 

3.1.5. Адаптиране на урочните планове за различните паралелки спрямо равнището на 

подготовка и различните потребности на учениците. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Педагогически специалисти 

3.1.6. Предварителна подготовка на учебни материали за урока и включване на учениците в 

предварителната подготовка на урока със задачи за проучване, с презентации, с информационни 

съобщения и др. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Педагогически специалисти 

3.1.7. Включване на значителна част от учениците в отделните структурни елементи на урока и 

събуждане на интереса им и на потребност от аргументирана позиция и защитата й. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Педагогически специалисти 

3.1.8. Разработване и въвеждане на система за квалификация на учителите във връзка с 

ефективното използване съвременни информационни и комуникационни технологии в 

обучението. 
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Срок: постоянен 

Отговорник: Педагогически специалисти 

3.1.9. Самостоятелно разработване на мултимедийни и електронни уроци, интерактивен подход 

на обучение и създаване условия за формиране на умения за правилно, трайно, самостоятелно и 

съзнателно усвояване на учебния материал. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Педагогически специалисти 

Дейност 2: Оценяване и самооценяване 

3.2.1. Запознаване и спазване на Наредба 11 / 01.09.2016г.  за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците. 

Срок: септември, 2018/постоянен 

Отговорник: Директор, Зам.-директор, учители 

3.2.2. Осигуряване на обучение за учителите по доцимология – свързано с методи на оценяване на 

учениците, тестово изпитване, формиране на оценка, използване на разнообразни форми на 

проверка и оценка, основани на: 

- Достъпност на оценяването 

- Точност 

- Сравнителен анализ 

- Яснота 

- Сравнимост 

- Надеждност 

- Безпристрастност 

- Обективност - непредубеден начин 

- Предварителен достъп – прозрачност в системата 

- Подобряване на качеството 

Срок: април, 2019 г. 

Отговорник: Директор, Зам.-директор 

3.2.3. Разработване и утвърждаване на училищни "стандарти" /училищни добри практики/ за 

оценяване по отделни предмети и запознаване на учениците с тях. 

Срок: септември, 2018 г. 

Отговорник: Директор, Зам.-директор,  

пед. специалисти 

3.2.4. Провеждане на информационна кампания в началото на учебната година с ученици и 

родители за запознаване с критериите за оценяване. 

Срок: септември, 2018 г. 

Отговорник: Директор, Зам.-директор, учители 

3.2.5. Изготвяне на график за датите за тестовете и класните работи и  предварителното му 

оповестяване на учениците и на родителите. 

Срок: октомври, 2018 г. 

Отговорник: Директор, Зам.-директор, учители 

3.2.6. Изграждане на система за визуализиране на резултатите от НВО на училищно равнище във 

вид, който е удобен за анализи и обработка с цел разработване на политики за подобряване на 

резултатите. 
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Срок: май, 2019 г. 

Отговорник: Директор, Зам.-директор, учители 

ИТ 

3.2.7. Осъществяване на перманентен контрол за ритмичност на оценяването съгласно чл. 11 от 

Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

Срок: май, 2019 г. 

Отговорник: Директор, Зам.-директор 

3.2.8. Направляване на учениците да преценяват и самооценяват, за да знаят какво трябва да 

развият у себе си. 

Срок: постоянен 

Отговорник: пед. специалисти 

3.2.9. Разяснение пред учениците на методиката за групови изпитвания /чл.15 от наредба 

11/01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците/ - При груповите устни 

изпитвания всеки ученик дава устни решения и отговори на групово поставени задачи или 

въпроси. 

Срок: септември, 2018 г. 

Отговорник: пед. специалисти 

 

Дейност 3: Изграждане на позитивни взаимоотношения: ученик - учител; ученик - ученик, учител 

– учител 

 

3.3.1. Изграждане и прилагане на политики за подкрепа за личностно развитие на детето и 

ученика между институциите в системата на предучилищното и училищно образование. 

Срок: 2018 г. 

Отговорник: Директор, начални учители 

3.3.2. Превенция на обучителните трудности и ранно отстраняване на риска от тях. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Учители, Педагогически съветник 

3.3.3. Изграждане на умения за работа в екип в паралелката: 

- Проектно учене; 

- Използване на интерактивни методи и др.; 

Срок: постоянен 

Отговорник: Учители 

3.3.4. Установяване от учителя на позитивна атмосфера в паралелките: 

Срок: постоянен 

Отговорник: Учители 

3.3.5 Обсъждане на въпроси, засягащи училищния живот чрез формите на ученическо 

самоуправление. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Кл. ръководители, Ученически 

парламент 

3.3.6. Поощряване с морални и материални награди при показани високи постижения в областта 

на науката, изкуството и спорта. 

Срок: май/юни, 2019 г. 

Отговорник: Ръководството 



 11 

3.3.7. Участие в ритуализацията на училищния живот чрез предложения и дейности, свързани с 

училищните традиции и изграждане на новата визия на училището. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, Пед. специалисти, 

Ученически парламент 

 

Дейност 4: Повишаване резултатите от обучението 

 

3.4.1. Подготовка на учениците за успешно полагане на  изпитите от НВО и ДЗИ. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Пед. специалисти 

3.4.2. Организиране на допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по 

ред, определени със заповед на директора на училището за ученици с обучителни трудности. При 

необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година. 

/чл. 124, ал.2 от ЗПУО/. 

Срок: май/юни, 2019 г. 

Отговорник: Пед. специалисти 

3.4.3. Преустановяване на индивидуалната учебна програма и продължаване на обучението по 

общата при постигане изискванията на учебната програма. 

Срок: постоянен (според постигане изискванията 

на УП), 2019 г. 

Отговорник: Пед. специалисти 

3.4.4. Изготвяне на програма за превенция на ранното отпадане от училище по различни причини. 

Срок: септември, 2018 г. 

Отговорник: Директор, Зам.-директор 

 

Дейност 5: Надграждане на знания и умения 

 

3.5.1. Организиране и реализиране от училището състезания, конкурси и др. 

Срок:2018г./2019г. 

Отговорник: Директор, Зам.-директор, учители 

 

3.5.2. Подготовка за участие на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др. 

Срок:2018г./2019г. 

Отговорник: Директор, Зам. Директор, учители 

3.5.3. Изграждане на екипи за работа по проекти 

Отговорник: Комисия по проекти, учители по ИТ 

и учители по предмети. 

Дейност 6: Постигане на високи педагогически постижения 

3.6.1. Изграждане на система за мотивация на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти за повишаване квалификацията и за кариерно развитие. 

- Планиране,  координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване 

квалификацията на педагогическите специалисти на училищно ниво. 

- Създаване на условия за повишаване на квалификацията – вкл. финансови. 

- за придобиване на следдипломна квалификация; 

Срок:постоянен 
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Отговорник: Директор, Зам.-директор,  

счетоводител  

3.6.2. Мотивиране на учители за подготвяне на ученици-призьори на състезания, олимпиади и др.  

Срок:постоянен 

Отговорник: Директор, зам. -директор, гл. 

счетоводител 

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4: 

ИЗГРАЖАДЕНЕ НА УЧИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗИЦЯ 

НА УЧЕНИЦИТЕ. 

Дейност 1: Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и социалицията на децата. 

4.1.1. Разработване на план за възпитателната дейност в партньорство с представителите на 

ученическото самоуправление и родителите. 

Срок:октомври, 2018г. 

Отговорник: Директор, зам.-директор, 

педагогически специалисти, председател УП и 

родители 

4.1.2. Разработване на система от специални мерки за възпитание, привличане, задържане и 

развитие на учениците в училището за осигуряване на интелектуалното, емоционалното, 

социалното, духовно-нравственото и физическото им развитие в съответствие с техните 

потребности, способности и интереси. 

Срок:октомври, 2018г. 

Отговорник: Директор, зам.-директор, 

Ръководител на УП 

4.1.3. Изграждане на училище без агресия, осигуряващо подкрепяща среда, индивидуално 

консултиране по възрастови проблеми. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, зам.-директор, 

Коорд.съвет 

4.1.4. Създаване и функциониране на различни форми на извънкласна и извънучилищна дейност. 

Разработване на планове по направления за усвояване на ключовите компетентности. 

Срок: октомври, 2018г. 

Отговорник: Директор, зам.-директор, 

педагогически специалисти 

4.1.5. Разработване и реализиране план на Дейност на УКБППМН: 

- Изготвяне на системен периодичен анализ на резултатите от дейността на комисията; 

- Предприемане на мерки за подобряване на резултатите. 

Срок: септември, 2018г. 

Отговорник: Директор, зам.-директор, 

председател УКБППМН 

 

Дейност 2: Инициативи по основни направления на възпитателната дейност 

 

4.2.1. Планиране и реализация на дейности за преодоляване на агресията в училище. 

- На ниво паралелки; 
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- Чрез формите на ученическото самоуправление; 

- Чрез изяви в училищните медии; 

- Чрез проекти и програми; 

- Чрез съдействие от компетентни органи. 

- Чрез партньорство с институции. 

Срок: септември, 2018г. 

Отговорник: Директор, зам.-директор 

4.2.2. Педагогическа и психологическа подкрепа. 

- Чрез осигуряване на обща подкрепа: 

- екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

- кариерно ориентиране на учениците; 

- занимания по интереси; 

- библиотечно-информационно обслужване; 

- грижа за здравето; 

- дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, зам.-директор, психолог, 

библиотекар, пед. специалисти, институции 

4.2.3. Ранно откриване на ученици с асоциално поведение и предприемане на съответните мерки 

за работа с тях и семействата им. 

- Провеждане на професионално подготвени анкети за констатиране социалния статус на 

учениците. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, зам.-директор, психолог, 

библиотекар, пед. специалисти, институции 

4.2.4. Реализиране на дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин на живот. 

- Здравни беседи; 

- Дискусии с представители на здравни организации 

- Обучения; 

- Състезания. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, зам.-директор, пед. 

специалисти, институции 

4.2.5. Реализиране на дейности за екологичното възпитание на учениците 

 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, зам.-директор, пед. 

Специалисти по СИП „Екология”, институции 

4.2.6. Реализиране на дейности за възпитание в национални и общочовешки ценности. 

- Патриотичен календар на класа.  

- Ученически инициативи за изразяване почит към националните герои и вековната ни 

история – разписани инициативи за всеки празник, вкл. 

- Творби на учениците и възможности за публикуването освен в училищните, и в местни и 

национални медии. 
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Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, зам.-директор, пед. 

специалисти, институции 

4.2.7. Ритуализация на училищния живот. 

- Патронен празник; 

- Символи и ритуали. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, зам.-директор, комисия 

по тържества, пед. специалисти, институции 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5:  

ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО. РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА 

СИСТЕМА ОТ СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО, СЪДЗАВАЩА 

СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 

СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ РАБОТА С РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ. 

 

Дейност 1: Партньорство между преките участници в училищното образование 

 

5.1.1. Създадени условия за подкрепа на млади учители (ако има такива) – Система за 

наставничество или менторство. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, зам.-директор 

5.1.2. Включване на учителите в управлението на промените в училището. Изграждане на 

професионални училищни общности. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, зам.-директор и учители 

5.1.3. Планиране на дейности и форми на сътрудничество за осигуряване на  позитивен 

организационен климат, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички 

участници в процеса на образование 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, зам.-директор и пед. екип 

 

5.1.4. Изграждане на механизъм за ефективно партньорство на училищното ръководство с 

педагогическите екипи за усвояване на ключовите компетентности, училищното настоятелство и 

екипа на ученическото самоуправление 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, зам.-директор и пед. екип 

5.1.5. Планиране и реализация на дейности за активно участие на родителите в организираните 

от училището извънкласни дейности. Чл. 208. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между 

родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, 

обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го 

прави необходимо/. 

- Коледни конкурси; 

- Празници на словото; 

- Училищни изложби; 
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- Форуми за превенция на агресията и насилието 

- Дарения за деца в тежко социално 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, зам.-директор, УП,  пед. 

екип и родители 

5.1.6. Провеждане на разяснителна кампания сред родителите на общи родителски срещи за 

механизма за осигурен достъп до учебната документация, техните права и задължения спрямо 

ЗПУО и Стандартите. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, зам.-директор, пед. екип и 

родители 

Дейност 2: Външно партньорство 

 

5.2.1. Партньорство с висши училища и с представители на работодателите и на юридически лица 

с нестопанска цел при разработване на програми за избираемите модули за придобиване 

компетентности в рамките на профилираната подготовка, определени в учебни програми, 

утвърдени от директора на училището. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, зам.-директор, пед. екип и 

институции 

5.2.2. Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на полицията 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, зам.-директор, пед. екип и 

институции 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ 

ТЪРЖЕСТВА 

Съгласно плана на комисията за съхраняване на паметта на училището и 

организиране на празници  

- Тържествено откриване на новата учебна година.  

отг..Комисия по тържествата     срок:17.09.2018г. 

 

- Ден на независимостта на България  национален празник. 

отг. Класни ръководители      срок: 09.2018г. 

 

- Международен ден на музиката и поезията. 

отг. Учител по музика и БЕЛ     срок: 01.10.2018г. 

 

- Ден на народните будители. 

отг. Класни ръководители     срок: 01.11.2018г. 

 

- Празници на руския език и руската книга. 

отг. _МО Чужди езици                 срок: 06.2019г. 

 

- Коледни тържества. 

отг.Комисия по тържествата       срок:12.2018г 

 

- Обесването на Васил Левски. Патронен празник. 

отг. Комисията по тържествата     срок: 02.2019г. 
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- Трети март  Ден на Освобождението на България (нац. празник). 

отг. Класни ръководители      срок: 03.2019г. 

 

- Празник на буквите  I клас. 

отг. Класни ръководители Iви клас        срок: 03.2019г. 

 

- Великден  благотворително тържество. 

отг. МО по изкуствата и Училищен парламент   срок: 04.2019г. 

 

- Празници на английския език и английската книга. 

отг. МО Чужди езици                  срок: 04.2019г. 

 

- Дни на талантите 

- отг. Кл. ръководители     срок: 04.2019г. 

 

- Абитуриентско шоу 

отг. Кл. ръководители XII клас     срок: 05.2019г. 

 

- Годишни утра. 

отг. Класни ръководители     срок: 05/06.2019г. 

 

- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 

отг. Комисия по тържествата     срок:24.05.2019г. 

 

- Първи юни  международен ден за защита на детето. 

отг. Класни ръководители     срок: 01.06.2019г. 

 

- Ден на Ботев и на загиналите за освобождението на България 2.VI. 

отг. Класни ръководители               срок: 06.2019г. 

 

- Закриване на учебната година.  

отг. Класни ръководители                        срок: 05/06.2019г. 

 

 

РАДИОПРЕДАВАНИЯ 

 

-  Отбелязване на Деня на независимостта 

отг. Сн. Кирова       срок:21.09.2018 г. 

 

- Ден на народните будители 

отг. Сн. Кирова      срок:31.10.2018 г. 

 

- Отбелязване на Международния ден на толерантността 

отг. Сн. Кирова      срок:16.11.2018 г 

 

- Международен ден на човешките права 

отг. Сн. Кирова      срок:09.12.2018 г. 

 

- 19 февруари – посветено на Патрона на училището 

отг. Сн. Кирова      срок:19.02.2019 г. 

 

-  Трети март 

отг. Сн. Кирова       срок:01.03.2019 г. 
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- Великденски празници 

отг. Сн. Кирова       срок:25.04.2019 г. 

 

-  24 май  посветено на Светите братя Кирил и Методий 

 

отг.Сн. Кирова       срок: 24.05.2019 г. 

 

 

ПОСЕЩЕНИЯ НА ТЕАТРАЛНИ ПОСТАНОВКИ, КОНЦЕРТИ, КИНА, ЦИРК И 

КУКЛЕНИ СПЕКТАКЛИ 

 

- Посещение на ДКТ „Дора Габе”, гр. Добрич 

Отг. М. Душкова       срок: м. май 

 

- Посещение на изложба в Читалище „Димитър Благоев -1908”, гр. Вълчи дол 

Отг. Н. Георгиева       срок: м. октомври 

 

ПРОВЕЖДАНЕ  НА  ОЛИМПИАДИ  : 

Съгласно плана за провеждане на олимпиади, предложен от МОН. 

 

 

УЧИЛИЩЕН  СПОРТЕН КАЛЕНДАР 

Съгласно плана на EKK по ФВС, в който е приложен училищен спортен календар 

 

  

СПОРТНА ДЕЙНОСТ СРОК ОРГАНИ- МЯСТО НА 
КОНТР

О- 

    ЗАТОР ПРОВЕЖ- ЛИРА 

      ДАНЕ   

1 2 3 4 5 

  І.Училищни спортни празници 

Провеждане на спортен 

празник с учениците от І-ХІІ 

клас във връзка с патронния 

празник на училището. 

м.ІІ 

2019 г. 

Цв.Петков 

Т.Павлов 

 

физк.салони Цв. 

Петков  

        

Пролетен празник с участието 

на учениците  V-VІІI клас 

м.ІV,м.V. 

2019г. 

Цв.Петков 

Т.Павлов 

градски 

стадион 

гр.Вълчи дол 

Т. 

Павлов  

  

Спортна среща с отборите на 

другите училища от общината. 
IV – V 

Л. Златева – 

СИП „Млад 

огнеборец” - 

VI, VII клас 

Градски стадион  

 

М. 

Михале

ва 

ІІ.Ученически спортни състезания 
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Вътрешни училищни 

състезания и турнири по-

футбол, баскетбол, волейбол, 

джудо и шах 

 

м.Х,м.ІІ. 

Цв.Петков 

Т.Павлов 

Н.Костадино

ва 

гр.стадион 

физк. салони Учители 

ФВС  

Участие в общински 

ученически състезания и 

турнири по 

а/футбол 

б/баскетбол 

в/тенис на маса 

г/шахмат 

 

 

м.ІХ,-Х 

м.ХІ-ХІІ 

м.ІІ-ІІІ 

м.І-ІІ 

 

 

Т.Павлов 

Цв.Петков 

 

 

 

гр.стадион 

физк.салон 

физк.салон 

Учители 

ФВС  

Участие в областни 

състезания по видовете 

спорт по график  

  

Цв.Петков 

Т.Павлов 

Н.Костадино

ва 

Участие в 

областни 

състезания по 

видовете 

спорт по 

график  

 

Учители 

ФВС 

ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОДИ 

Провеждане на 

туристиески походи по 

класове, съгласно график 

X, III 

Kл. 

ръководители 

на Ia,б клас – 

Красимира 

Петкова, 

Златка 

Иванова 

Близки 

местности 

Кл. 

ръководи

тели -  

Iа,б клас 

 

Провеждане на 

туристиески походи по 

класове, съгласно график 

X, III 

Kл. 

ръководители 

на IIa, б клас – 

Сияна 

Великова, 

Надя Дичева 

Близки 

местности 

Кл. 

ръководи

тели -  

IIa, б клас 

 

Провеждане на 

туристиески походи по 

класове, съгласно график 

IX, Х, IV  

 

 

X 

 

 

V 

  

  

Кл. 

ръководител -  

IVа клас – 

Мариана 

Душкова 
  

1. Горски парк,  

/СИП”Екология

” СИП”Ек. к-

ра”/ 

2.  местност 

“Кошу баир”  

 

3.местност 

“Кошу баир”  

  

Кл. 

ръководи

тел -  IVа 

клас 

  

Провеждане на 

туристиески походи по 

класове, съгласно график 

 Х 

 

V  

  

  

Кл. 

ръководител -  

IVб клас – 

Таня Чернева 

 

1.Горски парк 

 

2.местност 

Кошу баир – гр. 

Вълчи дол 

  

Кл. 

ръководи

тел -  IVб 

клас 
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Провеждане на 

туристиески походи по 

класове, съгласно график 

IХ, IV 

 

 

 

V 

  

  

Кл. 

ръководител -  

Va,б клас – 

Ралица 

Великова, 

Елена Янкова 

 

Местност Кошу 

баир – гр. Вълчи 

дол 

 

Горски извор - 

Суворово 

 

  

Кл. 

ръководи

тели -  

Va,б клас 

  

Провеждане на 

туристиески походи по 

класове, съгласно график 

XI 

 

IV  

  

  

Кл. 

ръководители -  

VIa,б клас – 

Снежана 

Кирова, 

Мария 

Михалева 

 

 

 

 

1.местност 

Кошу баир  

 

2.Горски извор - 

Суворово 

  

Кл. 

ръководи

тели -  

VIa,б 

клас 

  

Провеждане на 

туристиески походи по 

класове, съгласно график 

X 

 

III  

  

  

Кл. 

ръководители -  

VIIa,б клас – 

Maя Петрова, 

Недялка 

Минкова 

 

 

 

 

Походи до 

близки 

местности 

  

Кл. 

ръководи

тели -  

VIIa,б 

клас 

  

Провеждане на 

туристиески походи по 

класове, съгласно график 

X 

 

III  

  

  

Кл. 

ръководител -  

XIa клас – 

Росица 

Колева 

 

 

 

 

Походи до 

близки 

местности 

  

Кл. 

ръководи

тел -  XIa 

клас 

  

ЕКСКУРЗИИ 

Провеждане на екскурзии 

по класове, съгласно 

график 

VI 

Кл. 

ръководители -  

I клас –  

Красимира 

Петкова, 

Златка 

Иванова 

Екскурзия с 

учебна цел 

Кл. 

ръководи

тели -  I 

клас 

Провеждане на екскурзии 

по класове, съгласно 

график 

X 

 

 

 

 

 

VI 

Кл. 

ръководители -  

II клас –  

Сияна 

Великова, 

Надя Дичева 

Ист.комплекс 

Неолитно 

селище, с. 

Неофит Рилски 

 

 

 

гр.Троян 

Кл. 

ръководи

тели -  II 

клас 
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Провеждане на 

екскурзии по класове, 

съгласно график 

VI 

еднодневна 

VI 

еднодневна 

Кл.ръководи

тели -  Ivа,б 

клас – 

Мариана 

Душкова, 

Таня 

Чернева 

1. Мадара – 

Шумен - 

Преслав 

 

2. Балчик  

Кл. 

ръково

дители 

-  IVа,б 

клас 

Провеждане на 

екскурзии по класове, 

съгласно график 

VII 

 

Кл.ръководи

тели -  Vа,б 

клас – 

Ралица 

Великова, 

Елена 

Янкова 

Трявна Кл. 

ръково

дители 

-  Vа,б 

клас 

Провеждане на 

екскурзии по класове, 

съгласно график 

XII 

 

VII 

 

Кл. 

ръководител

и -  VIа,б 

клас – 

Снежана 

Кирова, 

Мария 

Михалева 

Трявна 

 

София 

Кл. 

ръково

дители 

-  VIа,б 

клас 

Провеждане на 

екскурзии по класове, 

съгласно график 

 

 

VI 

 

Кл. 

ръководител

и -  VIIа,б 

клас – Мая 

Петрова, 

Недялка 

Минкова  

Варна – 

Музей на 

здравето 

Кл. 

ръково

дители 

-  

VIIа,б 

клас 

Провеждане на 

екскурзии по класове, 

съгласно график 

VII 

 

Кл. 

ръководител

и -  VIIIa 

клас –  

Гинка 

Савова 

Трявна Кл. 

ръково

дител 

VIIIa 

Провеждане на 

екскурзии по класове, 

съгласно график 

VII 

 

Кл. 

ръководител

и -  VIIIб 

клас –  

Петър 

Петров 

Балчик Кл. 

ръково

дител 

VIIIб 

Провеждане на 

екскурзии по класове, 

съгласно график 

IV 

 

Кл. 

ръководител 

– IXa, IXб, 

клас – 

Светлана 

Кирова, 

Диана 

Кирова 

 

Военно 

окръжие за 

провеждане 

на НВО 

Кл. 

ръково

дители 

– IXa, 

IXб 

клас 

Провеждане на 

екскурзии по класове, 

съгласно график 

IV 

 

 

Кл. 

ръководител 

– Xa, клас – 

1. Военно 

окръжие за 

провеждане 

Кл. 

ръково

дител – 
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VI 

 

Цветанка 

Тончева 

 

на НВО 

2. Плевен 

Xa 

клас 

Провеждане на 

екскурзии по класове, 

съгласно график 

VI 

 

 

 

 

VII 

 

Кл. 

ръководител 

– XIa, клас – 

Росица 

Колева 

 

1. Уебна 

екскурзия до 

гр. Варна- 

Обсерватория 

и Музей на 

здравето 

2. София 

Кл. 

ръково

дител – 

XIa 

клас 

Провеждане на 

екскурзии по класове, 

съгласно график 

XII 

двудневна 

IV 

еднодневна 

V 

тридневна 

Кл. 

ръководител 

– XIIа,б клас 

– Галина 

Йорданова, 

Нина 

Костадинов

а 

1.Бургас 

 

2. ? 

 

 

3.Абит.бал 

Кл. 

ръково

дители 

– 

XIIа,б 

клас 

Провеждане на 

екскурзии по класове, 

съгласно график 

X 

еднодневна 

ЕКПО Варна Даниела 

Марино 

 ва - 

коорди

натор 

                                  

                             КВАЛИФИКАЦИОННА  ДЕЙНОСТ 

1. Форми: 

 Самообразование 

 Семинари 

 Открити уроци 

 Тренинги 

 Презентации 

 Конференции 

и   др. 

2. Дейности: 

Дейностите за развитие на основните задачи на квалификационните дейности са 

включени в плана за квалификационна дейност, който е неразделна част от 

годишния план на училището. Към него са приложени плановете на методическите 

обединения. 

                                                               

КОНТРОЛНА  ДЕЙНОСТ 

1. Обект и предмет на контролната дейност: 
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- учебната работа на учениците и техните учебни резултати; 

- учебната, педагогическата и организационната работа на учители и учители в 

ЦДО; 

- работа на зам.-директора, обслужващия и помощния персонал; 

  

2. Форми на контролната дейност 

- педагогически проверки: превантивни; тематични; текущи; 

- административни проверки: 

 на училищната документация, свързана с учебния процес; 

 документация за материалните и стоковите дейности; 

 документация по трудово-правни отношения с персонала; 

 документация, свързана с финансова дейност. 

- проверки на социално-битовата и стопанската дейност 

- проверки по спазване на : 

 правилника за вътрешния трудов ред; 

 училищния правилник; 

 изготвени графици; 

 правилника за осигуряване на безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд; 

 седмично разписание. 

3. Срокове:  

Контролната дейност в училище се осъществява на базата на изготвения план 

за контролна дейност на директора, зам. - директор УД, зам. - директор АСД, 

където има конкретни срокове. 

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ 

1.Учителите да изграждат у учениците активна гражданска позиция, която 

изисква човек да отстоява правата си, но и да изпълнява задълженията си, да носи 

своята отговорност като член на обществото. 

Срок: постоянен 

Отг. Всички учители 

2.Чрез разнообразни инициативи да бъдат отбелязвани бележити дати от 

българската история и празници, свързани с националните традиции и обичаи, като: 
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 22.09.Ден на независимостта на България 

 26.09 Ден на езиците 

 18. 10  Европейски ден за борба с трафика на хора 

 01.11. Ден на народните будители 

 21.11.: Ден на Християнското семейство 

 01.12. :Световен ден за борба със СПИН 

 25.12.: Коледа 

 14.02.: Ден на влюбените 

 22.02.: Ден за борба с тормоза в училище 

 19.02.: Годишнина от обесването на ВАСИЛ ЛЕВСКИ 

 01.03.: Баба Марта 

 03.03.:Национален празник на Р.България 

 м.04.: Великден 

 09.05.: Ден на ученическото самоуправление; Ден на Европа 

 24.05.:  Ден на славянската писменост и българска култура 

 01.06.:  Ден на детето  

 02.06.: Ден на Хр.Ботев и загиналите за българската свобода 

3.Да се осъществи контакт с читалището в района за съвместни културни прояви. Училищният 

парламент да координира участието на учениците в училищния живот и в решаването на възникнали 

проблеми. 

Срок: постоянен 

Отг. Сн. Кирова, Г. Савова 

4. Да продължи издаването на училищните вестници: “Слово” , “Шарена палитра”, 

 „Училищен глас”. Всички учители да оказват съдействие при набирането на материали и 

разпространението на вестника. 

Срок: постоянен 

Отг.:  нач.учители, у-ли по БЕЛ, председател УП 

                  5.Учениците да се подготвят за правилен избор къде да продължат образованието си 

или към каква професия да се насочат. 

 Седмокласниците и техните родители да бъдат запознати с условията 

за кандидатстване в различни средни училища и специалности, които 

те предпочитат. 

                                        Срок: м. Май 

Отг. : Кл.ръководители на 7-ми клас. 

 Дванадесетокласниците да бъдат осведомени кои и какви са 

легитимните ВУЗ в България. 
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Срок: м.май. 

Отг.: Кл. ръководител на 12-ти клас 

 

6.Да се изграждат у учениците екологична култура и навици за здравословен 

начин на живот. 

     

 Екологични проблеми да се дискутират не само в часовете по 

природознание, биология, химия, а и в ЧК и по предметите, където 

учебното съдържание предполага такива междупредметни връзки. 

 

   Срок: постоянен. 

Отг.: Всички преподаватели. 

 

 В класните стаи да се подреди кът с материали за екологичната култура 

и здравословния начин на живот. 

 

Срок: месец 10.2018 г. 

 

 Да продължи дейността по превантивната работа върху проблемите, 

свързани с агресията, наркоманията, алкохола, тютюнопушенето, както 

и за сексуално образование. Провеждане на минитренинги, 

специализирани дни, насочени към гореспоменатите проблеми. 

Срок: Постоянен. 

Отг.: кл. ръководители 

 

 Да се изгражда отношение на нетърпимост към замърсяването с битови 

отпадъци. Да се организира общо пролетно почистване на класните 

стаи, парка и района на училището. 

 

Срок: м. Април 2019 г. 

Отг.: Класни ръководители 

 

  Да се формира комисия за организирано дежурството в училището, 

пропусквателния режим и екопатрули.  

Срок: 15.09.2018 г. 

      Отг.: Зам. – директор УД     

 

  В чест на 22.04.- Международния ден на Земята, седмицата от  

14 до 18.04. да се обяви за „Зелена седмица” /учениците да засадят пролетни 

цветя в парка на училището/ 

       Срок:април 2019 г. 

       Отг. Св. Кирова, М. Душкова 

    

7.Да се организира участие на ученици в национални конкурси за детски 

рисунки . 

Срок: постоянен 

Отг. Н. Георгиева 

 

8. Училището активно да се включи в националната кампания “Да запазим 

децата на пътя”. 

Срок: постоянен 

Отг. всички учители 

9.Учениците от  1 и 2 клас да се придвижват от и до домовете си с 

придружаващ родител. 
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Срок: постоянен 

Отг. Началните учители 

 

10.Всички деца от начален етап да имат изготвени от родителите 

индивидуални карти с маршрутите до  дома. 

 

Срок: м.септември 

Отг. Началните учители 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

1. Родителите активно да бъдат привличани за решаване на проблемите, свързани със 

социалното поведение, здравното, етичното и сексуалното възпитание на 

учениците. 

 

                                                                                     Срок: постоянен 

                                                                                     Отг.: кл.ръководители 

                                                                       

2. Да се търси съдействие с външни организации – асоциации, фондации, фирми и др. 

– за обогатяване на материалната база на училището. 

                                                                                       Срок: постоянен 

                                                                                       Отг.: вс.учители 

 

 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА  

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА 

БАЗА 
 

1. Да се привличат родители в дейности за подобряване на МТБ, като участват 

финансово или с личен труд. 

 

                                                   Срок: постоянен 

                                                   Отг.: кл.ръководители, ЗД АСД 

 

2. Да се сформират ремонтни групи от ученици, като задължително се включват 

онези, които са причинили някаква повреда.  

 

                                                                         Срок: постоянен 

                                                                         Отг. П. Петров, кл.р-ли, ЗД АСД 

 

   

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА В УЧИЛИЩЕТО 

1. През цялата учебна година да се осъществяват следните форми на контрол: 

     1.1.Педагогически контрол 

 

 Посещение на часове при всеки учител поне веднъж годишно във 

връзка с организацията на учебния час и  степента на взаимодействие 

с учениците. 

 

                                                           Срок: поне веднъж годишно 
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                                                                    Отг.: УР 

 

  Проверка на качеството на преподаване по БЕЛ в 1- 12 кл. на 

съответните учители. 

 Комплексен контрол върху работата на новите преподаватели. 

 

                                                                       Срок: постоянен  

                                                                        Отг. УР 

 

 Посещение на часове по СИП, ФУЧ, ЗИП, ИУЧ, ЧК и извънкласни 

форми. 

 

                                                          Срок: периодично 

                                                             Отг.: УР 

 

 Наблюдение на резултатите от обучението в  началния етап на 

основната  степен на образование, чрез посещаване на часове в 

началния етап. 

 

                                                                  Срок: постоянен 

                                                                  Отг.УР 

 

 Посещения на родителски срещи за преценка на взаимодействието 

между кл.ръководител и родителите. 

 

                                                              Срок: периодично 

                                                              Отг: УР 

 

 Разговори с младите специалисти за оказване на педагогическа 

помощ. 

                                                                Срок: постоянен 

                                                                         Отг.:  УР 

 

 

1.2.Административен контрол 

 

 Проверки на учебната документация 

Срок: октомври, февруари, април, юни, юли 

 Отг.: Зам.-директор АСД 

 

 Проверка на организираното дежурство в училището. 

                                                            Срок: постоянен 

                                                               Отг.: УР 

 

 Проверки на административната документация. 

                                                             Срок: - ноември 2018 г. 

                                                                                        -  април 2019 г. 

                                                                          Отг.: Зам.-директор АСД 

 

 

                                                                                   ДИРЕКТОР: ........................................... 

                                                                                                           МАРИЯНА   МИТЕВА 


