


ОУ,,ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” 
 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН  НА УЧИЛИЩЕТО 

 

I.РАДЕЛ 

АНАЛИЗ  НА  СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ В 

УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 
                Дейността на училището  през учебната 2016/2017 година протече при 

изпълнение на задачите от годишния план и допълнително възникнали идеи и 

ситуации. В училището се обучаваха в началотo 165, в края-153 ученици, разпределени 

в 09 паралелки. Създадена бе система  за организация на всички видове 

дейности,съгласуваност и отчетност на резултатите от УВР. Управлението на 

училището се осъществяваше в съответствие с изискванията  на стратегическото 

управление на образованието и основните функции- прогнозиране и планиране на 

организация,координация,мотивиране, контрол, регулиране. Изпълнението им беше  

насочено към издигане качеството и резултатите на учебно- възпитателната дейност. 

Създадена бе добра организация за изпълнението и   спазването на учебните планове и 

програми и утвърдените  дневен и седмичен режим,разпределението на предметите, 

класното ръководство, планирането и воденето на училищната документация. 

Възпитателната работа подчинихме на  задачите да формираме общочовешки качества 

и добродетели, като дадохме възможност за пълноценна изява  на ученическите 

самоизяви в училището. Важното бе, че се създадоха  по- добри условия за разгръщане  

активността на децата, отчитането на личното им мнение и предпочитания за изява. 

Квалификацията на учителите  беше подчинена на  решаване на проблемите поставени 

от МОН за активиране  на професионалното ориентиране, гражданското образование 

,БД. 

През изминалата година в училището се работеше по три проекта: 

                                -,,АМАЛИПЕ”-,,Всеки ученик ще бъде отличник,, 

                                -“Подкрепа на целодневното обучение” 

                                - „Твоят час” 
 

В края на учебната година отбелязахме следните резултати: 

-Обхванати бяха всички деца на територията на селото ,които подлежаха на обучение. 

-Много добро представяне на наши ученици от начален етап в  състезания, 

организирани от Съюза на българските начални учители с участие в първи   кръг.                                                                                                

-Участие на  ученици от прогимназиален етап в общински състезания. 

-Участие на наши ученици в мероприятия ,организирани от Читалище и Кметство с. 

Ново село. 

-Бяха постигнати задоволителни резултати на НВО  ,предвид почти 100 %  ромски 

състав на учениците и  резултатите на НВО от предишните години. 

-По-добра  ориентация на учебния процес,с постигнати  определени резултати по 

отношение на овладяването на родния език и подобряване езиковата култура. 

-Положителни промени в отношенията ,,ученик-учител-родител” 

-Утвърждаване на ИП и ФП  и други извънкласни форми. 

-Изградени нови функционални  взаимоотношения с кметствата,общинската 

администрация,родителската общност. 



-Обхващането и задържането на  подлежащите на обучение деца бележи по- висок 

ръст. 

-Намалява броят на отпадналите ученици,на учениците в риск 

-Нараства  качеството и количеството на извънкласни и извънучилищни изяви на 

учениците с групово и индивидуално участие. 

-Работата на Методическите обединения  е планирана и в полза на УВР на училището. 

 

 

II.РАЗДЕЛ 

НЕРЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ 
Наред с положителните резултати  се открояват и някои слабости и нерешени проблеми 

в училището,въпреки положените усилия от целия педагогически състав и 

ръководство.а именно: 

1.Задържане на подлежащите на задължително обучение ученици,поради заминаването 

им в чужбина. 

2.Все още голям процент ромски ученици са със слаба мотивация за учене. 

3Недостиг на финансови средства ,произтичащ от  намаляване броя на учениците, 

липсващо саниране. 

5.Повишаване взискателността  към опазване на училищното имущество от страна на 

учителите. 

6.Все още е наличен брой на неизвинени отсъствия  и слаби оценки  при отделни 

ученици. 

 

III.РАЗДЕЛ 

МИСИЯ И ВИЗИЯ  
През  учебната 2017-2018 г.  дейността на ОУ,,Христо Смирненски”с. Ново село ще 

бъде насочена към издигане качеството на УВР чрез урочната работа, дейността на 

класните ръководители, извънкласните и извънучилищни  форми с цел постигане  на 

максимално високи резултати, възпитание и обучение  според държавните 

образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в демократичните 

ценности. 

Усвояване и формиране на общочовешки  и национални ценности,развитие  на 

индивидуалността и стимулиране  на творческите заложби. 

Работа по общите насоки   в образованието в Република България- европеизация и 

демокрация. 

 

                                                              IV. РАЗДЕЛ  

ЦЕЛИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

.   Основна цел на училището за 2017/2018 година е    

повишаване интереса към изучаване на българския език чрез 

различни форми и методи, подобряване на езиковите 
компетенции на учениците, социокултурни  компетентности, 

писмено общуване на добро ниво, разграничаване на езиковите 



единици,правила ,норми и като краен резултат постигане на 

по- високи резултати на НВО по родноезиково обучение. 
  Училището  да запази значението си на необходима и полезна 

институция. 

 Утвърждаването на позитивен образ на училището,като желана  

територия за учениците е задачата на всеки учител. 

 Училището да се утвърди като среда на равнопоставеност, на 

толерантност между деца с различен етнически и социален статус. 

 Изграждане на личности със стабилна ценностна ориентация, с ясна 

представа за човешки добродетели, със солидна основа по всички 

учебни дисциплини, необходима за успешната им социална и 

професионална ориентация. 

 Демократизация и хуманизация на дейността в училището. 

 Усъвършенстване на работата с изоставащите ученици. 

 Обогатяване на материалната база, в посока на използване на новите 

технологии в образованието. 

 Активно въвеждане на  ИКТ в обучението по всички предмети 

 Защита личностното достойнство на учениците в синхрон с 

процесите на демокрация в обществото. 

 Активиране на дейността по проекти от европейските структурни 

фондове, както и на други проекти с цел привличане на 

средства,възможност за учениците за допълнителна работа и изява в 

училище според интересите и възможностите им. 

 Активно взаимодействие с родителите не само по въпросите на МТБ, 

но и за съвместна дейност по въпросите на възпитанието на 

учениците,за професионалната им ориентация,за извънкласните им 

изяви. 

 Задълбочаване на контактите с обществени организации и 

институции, отворени за проблемите на училището и привличане на 

допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и 

подобряване на МТБ. 

 

 Акцентиране върху подготовката по БЕЛ , Математика и Чуждо – 

езиково обучение. Системна и последователна подготовка за 

успешно представяне при НВО. 

 Повишаване на ефективността на УВР чрез подобряване 

организацията на учебния процес и повишаване  професионалната 

подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите 

кадри. 

 Подобряване на вътрешно училищната квалификационна и 

методическа дейност.   



 Повишаване качеството на педагогическия и административен 

контрол. 

 Ефективно използване на наличната материално – техническа база. 

 Привличане и приобщаване на родителската общественост за 

активно участие в решаване на училищните проблеми. 

 

V. РАЗДЕЛ                                                                              

СТРАТЕГИИ 
1. Постигане на реално високи резултати в учебно- възпитателната 

работа при спазване  на държавните образователни изисквания. 

Подобряване Издигане и утвърждаване престижа на училището.                                     

2. Подобряване качеството на образованието. 

3. Прибиране и задържане на всички ученици, подлежащи на 

задължително обучение. 

4. Включване на децата от ромски произход във всички дейности с цел 

тяхното приобщаване и социализация. 

5. Създаване на условия за подготовка, квалификация и кариерна 

реализация на учителите. 

6. Разширяване на сътрудничеството с родителската и местна 

общественост,с външни институции. 

7. По тясно взаимодействие със семействата на учениците. 

 

8. Работа по общите насоки в образованието- европеизация и 

демократизация. 

 

9. Публичност на добрите практики и постижения  в обучението на 

учениците-демонстрация,презентации,участия в състезания и 

конкурси,обмяна на идеи. 

 

 

VI. РАЗДЕЛ 

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

1. Осигуряване на подлежащите на задължително обучение. 

2. Издигане на равнището на родноезиковата подготовка. 

3. Повдигане качеството на обучение по всеки учебен предмет. 

4. Продължаване на дейностите и грижите за приобщаване на децата 

от ромски произход към общочовешките ценности. 

5. Дейности за подобряване на физическата активност на учениците 

чрез класни и извънкласни форми на работа. 

6. Качествено осъществяване на гражданското образование, 

патриотично възпитание, екологичното възпитание. 



7. Ред и дисциплина в училище за осигуряване на нормален ефективен 

учебно- възпитателен процес и опазване здравето и живота на 

учениците. 

8. Задоволяване на специфичните интереси и потребности на 

учениците чрез ефективно използване на наличната материално- 

техническа база,чрез многообразие от дейности и изяви в и извън       

училището. 

. 

 

 

VII. РАЗДЕЛ 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА  

ЦЕЛИТЕ,СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

А.ОБРАЗОВАТЕЛНА И ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

 

А.ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

 
1.Дейности  за постигане на реални резултати от образователно-

възпитателния процес. 

Обемът и нивото на знанията да бъдат  съобразени с особеностите  на  

учениците  за постигане на задължителния минимум знания по отделните 

предмети. 

 

Използване на разнообразни методи на преподаване,ориентиране  към 

стимулиране на учениците към успешна работа.                                            

Иновативни ,интерактивни методи-беседа,презентация,мозъчна 

атака,групова работа-по двойки,по групи,индивидуална 

работа,експерименти,ролеви игри и спазване принципите за нагледност и 

достъпност  на учебния материал при преподаването му. 

                                                                     Срок:15.09.2017 г.-15.06.2018 г. 

                                                                                Отг.:Учителите 

Оценка на индивидуалните входящи нива на знанията на учениците, 

сравнителен анализ с предходните нива и предприемане на необходимите 

мерки за преодоляване на констатираните пропуски. 

                                                                                 Срок :05.10.2017 г. 

                                                                                 Отг: Учителите 

 

Прилагане на тестовата форма на проверка на знанията, особено при 

учениците в ІV – ти и VІІ – ми клас. 

                                                                    Срок: 15.09.2017 г.-15.06.2018 г. 

                                                                                  Отг.:Учителите 

 



 
Последователно въвеждане на интерактивни методи на обучение и на 

новите ИКТ във всички учебни дисциплини,като всеки учител определи  

подходящите теми ,в които могат да се прилагат и отрази в годишното си 

разпределение. 

                                                                    Срок:15.09.2017 г.-15.06.2018 г. 

                                                                                     Отг.:Учителите 

                                                   

 Използване на възможностите, които се предоставят от Министерството 

на образованието и други ведомства за работа по проекти, касаещи 

подобряване качеството на образователния процес. 

 

                                                         Срок:15.09.2017 г.-15.06.2018 г. 

                                                                                       Отг.:Директор 

 

Прилагане на утвърдения със заповед № РД-09-1871/18.12.2015 г. на 

Министъра на образованието и науката  Механизъм за противодействие на 

училищния тормоз между децата и учениците в училище. 

                                                       Срок:15.09.2017 г.-15.06.2018 г. 

                                                                              Отг.:Учителите –председател 

и членове на координационния съвет 

Организация и провеждане на НВО - IV клас                                                                               

                                                                            Срок: април-май 2018 г 

                                                                   Отг.:Директор    
Изготвяне на обобщен анализ на резултатите от НВО - IV клас                                                                               

                                                                                     Срок: май 2018 г. 

                                                                                     Отг.: Учителите     

Организиране и провеждане на  НВО по БЕЛ,Математика и Чужди езици в 

VII клас 

                                                                                    Срок: май 2018 г. 

                                                                                    Отг.:Директор                            

                                                                                                

Работа с ученици в социален риск,взаимодействие с оторизираните за това 

институции. 

                                                                    Срок:15.09.2017 г.-15.06.2018 г. 

                                                                                     Отг.:Учителите 

Проверка ритмичността на  оценяването по всички учебни 

предмети,тематични ,текущи и цялостни проверки. 

                                                                    

                                                                   Срок:15.09.2017 г.-15.06.2018 г 

                                                                                    Отг.:Директор 

Организиране конкурс на тема:,,Учителят,който ме научи да чета” 

                                                                                     Срок: април 2018 г. 



                                                                                     Отг.:Учителите по БЕЛ 

 

Създаване на публичност за добри училищни практики, свързани с 

подобряване взаимодействието между родители и  учители за повишаване 

доверието в образователната система чрез викторини, тържества, 

състезания, спортни дейности, ден на открити врати за родители, връчване 

грамоти на активни родители, подпомагали  УВР в училище, включването 

на родители във възпитателния процес-екскурзии, излети, беседи, 

дискусии. 

                                                                            Срок: 15.09.2017 г.-06.2018 г. 

                                                                                        Отг.:Учителите 

 

                    А.2. ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

ЧЕСТВАНЕ  НА ПРАЗНИЦИ, ПРОВЕЖДАНЕ НА 

УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА И ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 

ГОДИШНИНИ 
 Откриване на учебната 2017/2018 година-15 септември 

 22 септември  -Ден на независимостта 

 Честване патронния празник на училището 

 Спортни празници-по отделен график 

 1 ноември-Ден на народните будители 

 Коледно тържество 

 19 февруари-Честване  годишнина на Левски 

 21 февруари-международен ден на майчиния език 

 Международен ден за борба с училищния тормоз-Ден на розовата 

фланелка 

 1 март-Баба Марта 

 3 март-Национален празник на България 

 22 март- международен ден на водата 

 Празник на буквите 

 2 април-международен ден на книгата 

 8 април-международен ден на ромите 

 Великден, Цветница, Гергьовден- пролетни празници  

 Ден за хигиенизиране и озеленяване на училището 

 20 април- Априлско въстание 

 Празник на селото- 24 май 

 31 май- международен ден без тютюнопушене 

 Празник на общината 

 2 юни- Ден на Ботев и загиналите за свободата на България 

 Други, включени в Плановете на Комисиите и МО 

 Закриване на учебната 2017/2018 година, връчване на дипломи и  



награди 

 

Да се обърне внимание  на здравното образование, превенции на 

зависимостите, сексуално образование, противодействие срещу прояви 

на насилие и агресия, професионално ориентиране. 

Конкретните дейности  за реализиране на здравното образование са : 

-Подходящи теми включени в плановете на класните ръководители в 

часа на класа 

-Изработването на табла, колажи и нагледни материали свързани с 

темите 

-Беседи от медицинско лице 

-Международен ден за борба с училищния тормоз/изяви на учениците 

по класове- рисунки, табла, колажи, снимки, облекло в розов цвят и др./ 

-Запознавне със спецификата на различните професии,създаване на 

интерес  и необходимост от продължаващо обучение и професионална 

ориентираност на учениците 

 

 

Б.КВАЛИФИКАЦИОННА И МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
 

                 Б.1 ФОРМИ: 

                         - Самообразование; семинари;открити уроци; практикуми; 

лектории и др. 

           Усъвършенстване на професионалните умения и развитие на 

професионалните нагласи и ценности. 

           Повишаване на научната, педагогическата и методическа подготовка 

и създаване на мотивация за самоусъвършенстване на учители, за 

модернизиране на образованието в контекста на учене през целия живот и 

кариерно развитие. 

           Проектиране и реализиране на адекватни модели за вътрешна и 

извънучилищна квалификация на учителите, с помощта на които да 

достигнем по-добро качество на преподаване. 

 

                 Б.2 ДЕЙНОСТИ 

                        Дейностите за реализиране са включени в плана за 

квалификационната дейност, който е неразделна част от годишния план на 

училището. 

 

     В. РАБОТА ПО ПРОЕКТИ 

                        1. Сформиране на комисия по изработване на проекти според 

интересите на  учениците и училището и според изискванията на 

висшестоящите институции.        

       Участие в проект,,Твоят час’’ 



                                                Срок:15.09.2017 г. 

                                         Отг. Директор 

                                                                                              

                        2. Контрол и отчетност върху дейността по одобрени 

проекти. 

                                                                          Срок:15.09.2017 г.-15.06.2018 г. 

                                                                                          Отг.: Директор 

        Г.АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

                         1. Създаване на необходимата организация за тържествено 

откриване на учебната година. 

                                                                          Срок: 15.09.2017 г. 

                                                                          Отг. Комисия по откриването 

                          2. Организация за получаване от всички ученици на 

безплатните учебници от І-ви до VІІ – ми клас.  

                                                                           Срок: 15.09.2017 г. 

                                                                           Отг. Кл. ръководители 

                        3. Изготвяне на годишните тематични планове на 

преподавателите по всички учебни дисциплини и на плановете на класните 

ръководители и преподавателя по БДП. 

                                                                           Срок: 15.09.2017 г. 

                                                                           Отг. Кл.р-л и преподаватели 

                        4. Изготвяне на графици   за провеждане на ЧК, ДЧК, БДП и 

консултации, ДЧФВС,ЧСД,СИП, ФП. 

                                                                           Срок: 15.09.2017г. 

                                                                           Отг. кл. р-л и преподаватели 

                        5.Изготвяне на Списък – Образец №1 

                                                                            Срок: 15.09.2017 г. 

                                              Отг. Директор 

                                                 

                        6. Изготвяне на следните планове : 

                        - план за изготвяне на квалификационната и методическа 

дейност – учител по английски език 

                        - план за работа при зимни условия –  ЗАТС 

                        - актуализация на правилник за вътрешния трудов ред – 

В.Лазарова. 

                        - всички документи по ППБ – Ф. Кабакян 

                        - всички документи при БАК – Директор 

                        - всички документи по БДП – Кр. Григоров 

                        - всички документи за осигуряване на БУОВТ- Директор 

                        - план за ремонтите до края на 2017 г. и през 2018 г. 

                                                                             Срок: 15.09.2017 г. 

                                                                             Отг. Директор  

                        7. Родителски срещи: 



                   

- организационна за началото на учебната година  

- 1 клас  и 5 клас - 08.09.2017 г. 

 -   2-7 клас                                      Срок: 27.09.2017 г. 

                                                         Отг. Класните ръководители 

- 1-7 клас 

                                                          Срок: 20.11.2017 г. 

                                                         Отг. Класните ръководители 

- за първи срок 

                                                          Срок: 15.02.2018 г. 

                                                          Отг. Класните ръководители 

- за четвърти и за седми клас -НВО 

                                                          Срок: 20.04. 2018 г. 

                                                   Отг. Класните ръководители 

- за втори срок                                                                                                                                                                  

                                                          Срок:16.05.2018 г 

                                                    Отг. Класните ръководители 

     8. График на учебното време 

Според Заповед на Министъра на образованието и науката 

 

      

 

                  Д. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ       

       Осигуряване на условия в училището за осъществяване на 

държавната политика в областта на образованието. Постигане на 

държавните образователни изисквания и реализация на учебните планове и 

програми. 

Откриване на отклоненията от изискванията от крайните резултати в 

УВП и тяхното коригиране. 
 

І. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ 

 
1. Проверка и утвърждаване на годишните   тематични планове по учебни 

предмети 

Срок: 15.ІХ.2017 г. и при посещения в учебни часове 

 

2. Проверки утвърждаване на плановете на класните ръководители 

               Срок:15.09.2017 г. и при посещения в часове 

3. Заверка на учебните програми по ИП, ФП  

                                    Срок:15.09.2017 г.,при посещения в часовете 

4. Проверка на училищната документация-дневници,ученически 

книжки,лични карти. 



                           Срок: м.Х и м.ХІІ 2017 г. и м.ІІ.2018 г.,м V и м.VІ.2018 г. 

5. Проверки на обхващането и движението на ученици,подлежащи на 

задължително обучение до 16 години. 

                                       Срок м. Х. 2017 г. и м.ІІІ. 2018 г. 

6. Проверки на водене на Главните книги, Книгите за подлежащи, книгите 

за вписване на свидетелствата за завършена степен на образование и 

удостоверения за завършен клас. 

                                        Срок: м.ХІ.17 г., и м. V 2018 г. 

7. Проверки за отразяване на взетия учебен материал. 

                                        Срок: всеки ден 

8. Проверка на протоколите от проведените изпити. 

                                        Срок: след всяка изпитна сесия.  

9. Проверка на входящ – изходящ дневник. 

                                        Срок: всеки месец 

10. Проверка на състоянието на личните дела на учителите и 

непедагогическия персонал. 

                                        Срок: м. ІХ.2017 г. и м.V 2018 г. 

11. Проверка на лекторската книга. 

                                        Срок: всеки месец 

12. Проверки на воденето на Противопожарна тетрадка и тетрадката за 

СОТ, дневник за външни посещения 

                                        Срок: системно 

13. Проверки за спазване на работното време. 

                                        Срок: всеки ден 

14. Проверка за спазване на графика за дежурство. 

                                        Срок: всеки учебен ден. 

15. Проверки за спазване на графика за провеждане на консултации с 

учениците. 

                                        Срок: постоянен 

16. Проверка за спазване на седмичното разписание и графика за учебния 

процес. 

                                        Срок: всеки учебен ден 

17. Проверки за спазване на Правилника за осигуряване на безопасни 

условия на обучение. 

                                          Срок: постоянен 

18. Проверки за спазване на Графика за провеждане на контролните и 

класни работи. 

                                          Срок: системно 

 

 

 

                ІІ. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ 

 



1. Проверка на резултатите от входното, междинно и изходно ниво по 

български език и литература в І – VІІ клас и по другите  предмети. 

         Срок: в началото на учебната 2017/2018 година, м.І.2018 г. и в края на 

учебната година 

2. Провеждане на разговори и осъществяване на превантивен контрол на 

работата на   новоназначени учители и оказване на методическа помощ. 

                                                        Срок: постоянен 

3. Установяване на обхвата на учениците и посещаемостта на учебните 

занятия. 

                                                         Срок:постоянен 

4. Проверка на работата и посещаемостта в часовете по ФП. 

                                                         Срок:постоянен 

5. Проверка на организацията и посещаемостта в ПИГ 

                                                         Срок: постоянен 

6. Проверка на провеждането на часовете по БДП 

                                                         Срок: постоянен 

7. Проверка на оформяне на срочните и годишни оценки. 

                                                         Срок: м.ІІ, м.V и м.VІ.2018 г. 

8. Посещения и извънкласни и извънучилищни форми и контрол на 

организирането и провеждането на екскурзии и походи. 

                                                         Срок: м.V – VІ. 2018 г. 

9. Контрол върху работата с изоставащите ученици и проведената 

допълнителна работа от учителите. 

                                                         Срок: постоянен 

10. Наблюдение и контрол върху адаптацията на учениците от І и V клас 

                                                         Срок: м.ІХ.2017 г.-ХІ.2017 г. 

11. Контрол върху провеждането на поправителните изпити. 

                                                         Срок: м.VІ и м.ІХ.2018 г. 

 

                                                                  

12. Контрол върху провеждане на допълнителен  час физическо възпитание 

и спорт/модули/ ,чсд 

                             Срок: по един път на срок 

 

 

13.  Контрол върху провеждане на  външното  оценяване на учениците 

от ІV до VІІ клас 

                                                          Срок: м.V-VІ .2018 г                        

III. ТЕМАТИЧНИ ПРОВЕРКИ 

 

                     

1.Спазване на учениците, обучавани в присъствените форми, на 



задължението  да не отсъстват  от учебни занятия без уважителна причина 

–периодични проверки на посещаемостта и предприемане на мерки. 

                                             Срок: м. Х.2017; м. ХІІ 2017 г; 

         м. ІІ.2018; м. V  .2018 г. 

2.Своевременно и коректно отразяване от учителите и възпитателите на 

отсъствията на учениците в съответния час и воденето на отсъствията от 

класния ръководител в дневника на паралелката. 

               Срок: постоянен 

3. Спазване от класните ръководители на задълженията им да контролират 

посещаемостта на учебните часове от учениците и своевременно да 

предприемат мерки 

                      Срок: всеки месец 

 

4. Спазване от длъжностните лица в училището на процедурите от ПДУ за 

налагане на наказания на ученици,извършили определения брой 

неизвинени отсъствия. 

    Срок: всеки месец 

 

5.Проблеми по задължителното училищно обучение на учениците  до 

16 годишна възраст. 

                                                             

6.Запознаване с евентуално възникнали проблеми на междуетническа 

основа между учениците. 

                                                            Срок: постоянен 

7..Наблюдения на предмети,изработени по дти и изобразително изкуство. 

                                                            Срок: постоянен 

8.Контрол върху осъществяване на здравното  и гражданско образование. 

                                                            Срок: по срокове 

 

9.Контрол върху спазване на ДОС за системата на оценяване. 

                                                            Срок: м.І и м.V-VІ.2018 г. 

 

        Д.3 СРОКОВЕ 

 

              Контролната дейност в училище се осъщества на базата 

на изготвеният план за контролна дейност на директора, където 

са упоменати конкретните срокове. 

       Е. СОЦИАЛНО БИТОВА, СТОПАНСКА И 

ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ 

             1. Получаване на разрешително от РЗИ за началото на 

учебната година. 

                                                          Срок: 15.09.2017 г. 

                                                                  Отг. Директор                                                           



 

              2. Определяне приоритетите при обновяването  на 

материално – техническата база. 

                                                   Срок: 26.09.2017 г. 

                                                   Отг. Директор 

              3. Планиране строително – ремонтните работи 

                                                   Срок: м. декември 2017 г. 

                                                   Отг. ЗАТС 

              4. Навременно изготвяне на месечните, тримесечните, 

шестмесечните и годишния финансов отчет за изпълнение на 

бюджета. 

                                                  Срок: периодично и м.ХІІ 2017 г. 

                                                  Отг. Счетоводител 

 

 

 

Ж.ТЕМИ И ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН - ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА 

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 
№  ДНЕВЕН РЕД на заседание на 

педагогическия съвет 
ДОКЛАДВ
А  

СРОК ЗАБ
ЕЛЕ
ЖКА 

СЕПТЕМВРИ 
1 1. Приемане на актуализация на Стратегия за развитие 

на ОУ”Христо Смирненски”,с.Ново село-2016-
2020г. 

2. Приемане на Правилник за дейността на 
училищетоза 2017 / 2018г. 

3. Приемане на Училищен учебен план за учебната 
2017 / 2018г. –I,II,Vи VI клас. 

4. Приемане формите на обучение – вариант за 
организиране на УВП за учебната 2017 / 2018г. 

5. Приемане на Годишен план на училището за 2017 / 
2018г.,включващ календарен график на дейностите . 

6. Приемане на Училищна програма - мерки за 
повишаване качеството на образование. 
 

7. Приемане План за квалификационна дейност през 
учебната 2017 / 2018г. 

 
 

8. Запознаване с Плана за контролната дейност на 
директора за учебна 2017/2018г. 

 
 
 

9. Избор на Координатор при организиране и 

директор 
 
 
директор  
 
директор  
 
 
Директор 

 
Директор 

Директор, 
Учители 
 
Директор,ком
исия по 
квалификацио
нна дейност 
Директор 
 
 
 
 
Директор, 

04.09.20
17г. 
Съгласу
ване с 
Обществ
ен съвет 

 
 



координиране на процеса на осигуряване на 
подкрепа и личностно развитие на учениците. 

10. Избор на Вариант  във връзка с Писмо№9105-
242/05.08.2016г. на МОН,относно 
осъществяване на плавен преход между 
различните етапи и степени след влизане в 
сила на ЗПУО за учениците,които следва да 
се обучават в VII клас през учебна 2017/2018 г. 
-компенсиране учебното съдържание по 
учебните предмети-история и 
цивилизации,география и 
икономика,биология и здравно образование. 
 

11. Съобщения. 

Учители 
 
Директор,уч
ители по 
съответните 
предмети 

 

СЕПТЕМВРИ 
2 1. Запознаване с формите на насилие  и с 

Механизъм за противодействие на 
училищния тормоз в училище.Определяне 
на координационен съвет. 

 
 

2. Актуализиране на Етичен кодекс на 
училищната общност.Избор на комисия по 
етика. 

 
3. Училищна програма  за усвояване на 

българския книжовен език и повишаване 
грамотността на учениците през учебна 
2017/2018 година,съобразена с Национална 
стратегия за насърчаване и повишаване на 
грамотността 2014-2020г.. 

 
4. Приемане на План за здравно и План за 

гражданско образование. 
 
 

5. Приемане на училищна програма за 
превенция на ранното напускане на 
училище за учебна 
2017/2018г.(АМАЛИПЕ). 
 

6. Приемане Програма на Координатора за 
организиране и координиране на процеса за 
осигуряванена подкрепа и личностно 
развитие на ученицитев ОУ,,Христо 
Смирненски“ с. Ново село   за учебна 
2017/2018г. Механизъм за оказване на 
ОПЛР на ученици в риск от отпадане в 
ОУ,,Христо Смирненски“ с. Ново село   за 
учебната 2017/2018 г. 

 

 
 

7. Приемане на Програма за предоставяне  на 
равни възможности за приобщаване на 
децата и учениците от уязвими групи 

Директор, 
учители 
 
 
 
 
 
Директор 
 
 
Директор, 
Учители 
 
 
 
 
 
Директор, 
М.Барзева 
 
 
Ел.Николова 
Директор 
 
 
 
Координато
р за 
организиран
е и 
координиран
е на процеса 
за 
осигуряване
на подкрепа 
и личностно 
развитие на 
учениците  
Директор 
 
 

12.09.20
17г. 

 



учебна 2017/2018 г. 
 

8. Приемане на Годишна училищна програма 
за целодневна организация на учебния ден 
учебна 2017/2018 г. 

 

9. Информация относно изискванията, 
дейностите, условията при изпълнението на 
проект BG05M20P001-2.004-0004(ТВОЯТ 
ЧАС) . 
Приемане на Училищен механизъм за 
идентифициране на индивидуалните 
интереси и на образователните затруднения 
на учениците. 
 

10. Приемане на система от качествени 

показатели-символи за оценяване на установените 

резултати от изпитванията на учениците от I и II 

клас,съгл. Чл. 9. ал1,ал.2,ал6,ал.7Наредба № 11 / 1 .09. 

2016 Г. за оценяване резултатите от обучението на 

учениците и чл. 22, ал. 2, т. 9 от Закона за 

предучилищното и училищното образование (ЗПУО). 

 . 

 
 

 
 
Директор,пр
еподавател 
ЦДО 
 
 
Директор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор 
МО-нач.етап 
 

ОКТОМВРИ 
3 1. Анализ на състоянието на училищната 

документация – учебници, ученически книжки, 
тетрадки, дневници, Книгата за подлежащи. 

  
2. Информация за здравословното състояние на 

учениците от І – VІІ клас 
 

3. Разглеждане на постъпили молби за освобождаване 
от ФВС. 

 
 

4. Разглеждане на предложения за определяне на 
училищни символи,ритуали и други отличителни 
знаци. 

 
5. Обсъждане нивото на овладяване на 

компетентности от учениците.Предложения за 
предприемане на съвместни мерки между 
учителите с цел подобряване на образователните 
резултати. 
 
 

6. Анализ на резултатите от проведената анкета сред 
учениците,свързана с Механизъм за 
противодействие на училищния тормоз в училище 

 
 

7. Разглеждане на Училищна програма „Твоят час“, 
видовете извънкласни дейности, които ще се 

директор, 
 
 
 
Мед. лице 
 
 
Директор 
 
 
 
Директор, 
Учители 
 
 
Директор, 
Учители 
 
 
 
 
 
Председател 
на 
координацио
нния съвет 
 
Директор 
 

 
октомвр
и,2017 г. 

 
 
 
 
 
 



изпълняват от училището, начина на 
организирането и провеждането им, обсъждане на 
тематичните направления, по които училището ще 
провежда извънкласни дейности по проекта,както 
и ръководителите на групите по проект 
BG05M20P001-2.004-0004(ТВОЯТ ЧАС) . 

8. Приемане на план за осигуряване на нормален 
учебен процес при зимни условия 

9. Запознаване с бюджета на училището (чл.263 от 
ЗПУО) и отчет за неговото изпълнение за третото 
тримесечие на 2017 година. 

10. Съобщения. 

 
 
 
 
 
 
Директор 
 
 
Директор 

ДЕКЕМВРИ 
4 1. Обсъждане на  предложения за награждаване на 

ученици .Разглеждане на предложения за  налагане 

на съответните санкции  в предвидените в ЗПУО 

случаи. 

 

 

 

2. Обсъждане нивото на овладяване на 

компетентности от учениците.Предложения за 

предприемане на съвместни мерки между 

учителите с цел подобряване на образователните 

резултати. 

 

 
3. Обхват на децата, подлежащи на задължително 

обучение-доклад от членовете на Екип за обхват 
 
 
 

4. Съобщения. 
 

 
 
 

 
 

Директор 
 
 
 
 
 
 
 
Директор, 
учители,  
класните 
ръководител
и 
Директор, 
учители,   
 
Ел.Николова
,М.Барзева 
 

12.2017 
г. 

 
 
 
 
 
 
 

ЯНУАРИ 
5 1. Отчитане на резултатите от реализираните дейности по 

проекти. 
 
 

 

2. Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото 
тримесечие на 2017 година. Запознаване с бюджета на 
училището за 2018 година по параграфи. 

3. Съобщения. 

Директор 
 
 
 
 
Директор 
 

.01.2018 
г. 

 

ФЕВРУАРИ 
6 1. Отчет на резултатите от учебно – възпитателната 

работа през първия учебен срок  на учебна 2017 / 

Директор,Пр
едседатели 
на МО и 

.02.2018
г. 
– 

 



2018г.,включващ в себе си и Отчет на дейността на 

постоянните комисии и методически обединения. 

 

 

2. Отчет на контролната дейност на директора през 

първия учебен срок  на учебна 2017 / 2018г. 

 

 

3. Обсъждане нивото на овладяване на   

компетентности от учениците. Предложенияза 

предприемане на  съвместни мерки между 

учителите с цел подобряване на образователните 

резултати. 

 

4. Отчет на квалификационната дейност през първи 

учебен срок на учебна 2017 / 2018 г. 

 

 

 

5. Отчет на Координатора за организиране и 

координиране на процеса за осигуряване на 

подкрепа и личностно развитие и работа с ученици 

застрашени от отпадане от училище за първия 

учебен срок на учебна 2017 / 2018г. 

 

6. Отчет на училищната комисия -Механизъм за 

противодействие на училищния тормоз в училище 

през първи учебен срок на учебна 2017 / 2018г. 

 

 

7. Отчет на Екипа за работа по училищна програма за 

превенция на ранното напускане на училище през 

първи учебен срок на учебна 2017 / 

2018.(АМАЛИПЕ). 

 

8. Отчет на дейностите,извършени през първия 

учебен срок на учебна 2017/2018 г. в изпълнение 

на Програмата  за предоставяне  на равни 

възможности за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи. 

 

 

9. Отчет на дейностите,извършени през първия 

учебен срок на учебна 2017/2018 г. в изпълнение 

Комисии по 
дейности 
 
 
 
 
Директор 
 
 
 
Директор,Уч
ители 
 
 
 
 
 
 
Директор 
 
 
 
 
 
Координато
р 
учители 
 
 
 
 
 
 
Директор 
 
 
 
 
 
Директор 
 
 
 
 
 
Директор 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф.Кабакян 
 

Учителс
ка  стая 



на училищна програма  за усвояване на българския 

книжовен език и повишаване грамотността на 

учениците. 

 

10. Приемане на ред и критерии за подбор за прием на 

ученици в първи клас за учебна 2018/2019 учебна 

година-график дейности,необходими документи. 

 

11. Съобщения. 
 
 

 

 
 
 
 
 
Директор 
 
 

МАРТ 
7  

1. Анализ на състоянието на училищната 
документация 
 

2. Обсъждане на  предложения за награждаване на 
ученици .Разглеждане на предложения за  налагане 
на съответните санкции  в предвидените в ЗПУО 
случаи. 
 

3. Съобщения. 
 

 
Директор 

 
 

Директор, 
учители,  
класните 

ръководител
и 

Директор 

  

АПРИЛ 
8 1. Анализ на реализирането на дейностите по проекти до 

момента в ОУ“Христо Смирненски“с.Ново село. 

 
 

2.  Отчет за изпълнението на бюджета за първото 
тримесечие на 2018 година. 
 

 

3.  Организация за подготовка и провеждане на външното 
оценяване 4-7 клас. 

4.  Съобщения. 
 

Директор 
 
 
 
 
Директор  
 
 
 
Директор 

.04.2018 
г. 
– 
Учителс
ка  стая 
 

 
 
 
 
 
 

МАЙ 
9  

1. Приемане График дейности за приключване на 
учебната 2017 / 2018г. 

 
2.   Съобщения.   

 
Директор 
 
 
Директор 

.05.2018 
г. 
– 
Учителс
ка  стая 
 

 

ЮНИ 
10 1.  Отчет на резултатите от учебно – възпитателната 

работа през учебна 2017/ 2018г.,включващ в себе си и 
Отчет на дейността на постоянните комисии и 
методически обединения  
 
 

 

директорПре
дседателите 
на    МО и 
комисии по 
дейности 
 
 

.06.2018 
г. 
– 
Учителс
ка  стая 

 



2. Анализ на усвоените  компетентности от учениците и 
предлагане на  съвместни мерки между учителите с 
цел подобряване на образователните резултати през 
следващата учебна година. 

3. Отчет на контролната дейст на директора за учебна 
2017/2018 година. 

4.  Отчет на квалификационната дейност през учебна 
2017/ 2018г. 

5. Отчет на Координатора за организиране и 
координиране на процеса за осигуряване на подкрепа 
и личностно развитие и работа с ученици застрашени 
от отпадане от училище за учебна 2017 / 2018г. 

6. Отчет на дейностите,извършени през учебна 
2017/2018г. в изпълнение на Програмата  за 
предоставяне  на равни възможности за приобщаване 
на децата и учениците от уязвими групи. 

7. Отчет на дейностите,извършени през учебна 
2017/2018 г. в изпълнение на училищна програма  за 
усвояване на българския книжовен език и повишаване 
грамотността на учениците 

8.  Отчитане резултатите от дейността в групата за 
целодневна организация на учебния ден за учебна 
2017/2018 година. 

9.  Отчет на училищната комисия  -Механизъм за 
противодействие на училищния тормоз в училище 
през учебна 2017/ 2018. 

10.  Отчет на Екипа за работа по училищна програма за 
превенция на ранното напускане на училище през 
учебна 2017 / 2018.(АМАЛИПЕ). 

11.  Отчет на комисията по самооценка на качеството на 
образование в ОУ“Христо Смирненски“,с.Ново село. 

 
 

 
12. Обсъждане на проект на Списък – Образец 1  и УУП 

за 2018/2019 учебна година и групите за ИУЧ / ЗИП, 
ЦДО ;ФУЧ / СИП;ЧСП/ДЧ ФВС. 

13.  Отчет за изпълнението на бюджета за второто 
тримесечие на 2018 година до момента. 

14.  Приемане избор на комисия за определяне на 
допълнителното трудово възнаграждение за 
постигнати резултати от труда на педагогическите 
специалисти,съгласно НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. 

15. Съобщения 
 
 

директор,уч
ители 
 
 
директор 
 
директор 
 
Координато
р 
учители 
 
 
директор 
 
 
Ф.Кабакян 
 
 
 
Учител ЦДО 
 
 
Координато
р 
учители 
директор 
 
 
Председател 
на Комисия 
по 
самооценка 
 
 
директор 
 
Директор 
 
 
Директор 

 

Настоящият план е отворен и може да бъде допълван и променян в зависимост от 

обстоятелствата по реда на неговото приемане. 

 
 

 

              



                З. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО 

С ФАКТОРИТЕ НА СОЦИАЛНАТА СРЕДА 

  

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

Взаимодействия с училищата на територията на община Стамболийски 

чрез участия със свои програми в общински състезания,конкурси и 

тържества.Партньори в това отношение ще бъдат местната културна 

институция,спонсори,родители.Организиране на изложби от 

предмети,рисунки и лично творчество в Читалището за Коледа,Великден. 

Взаимодействия с училища ,работещи по проект ЦМЕДТ’’ АМАЛИПЕ 

чрез обмен на идеи и съвместни изяви. 

2. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни 

институции с цел ефективно подпомагане на многообразното училищно 

въздействие върху подрастващите. 

Посещения на библиотека, куклени драматизации, оперети, читалищни 

изяви, театри, музеи, организиране на срещи с поети, писатели, художници 

и други личности на науката и изкуството. Партньор ще бъде местната 

културна институция. 

3. Развитието на връзките с други образователни институции и частни 

образователни и издателски фирми, които биха били полезни на 

училището. Участие в дейности, организирани от НЧ ,,Св.св. Кирил и 

Методии”-1923 г. 

4. Кандидатстване в регионални, национални проекти и програми за обмен 

на практически опит и идеи  между учители и специалисти. 

5. Установяване на по – тесни контакти с частни фирми намиращи се на 

територията на с. Ново село за съвместни дейности с цел подобряване на 

материалната база на училището. 

6. Актуализиране на връзките със следните  институции: 

- гражданска защита 

- противопожарна охрана 

- детска педагогическа стая 

- център за работа с деца 

- нестопански организации 

- музей, медии 

7. Съвместна дейност с : 

-  полиция 

- здравеопазване 

- общинска организация 

- РУО на МОН 

- училищно настоятелство 

- спортни клубове и дружества 

- частни педагогически издателства 



- хранителни фирми и агенции  

 

 

 

 

З.Б. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ 

                                          1. Осъществяване на взаимодействие  с 

родителската общественост чрез съвместна дейност с Обществения съвет  

чрез по- чести срещи по план . 

                                          2. Засилване на взаимодействието с родителските 

активи по класове за постигане на синхрон между семейното и 

училищното възпитание.Овластяване на  родителските активи от страна на 

класния ръководител за изграждане на по- добра връзка между семейство и 

училище с цел своевременно уведомяване на родителите за възникнал 

проблем с децата им. 

                                           3. Съдействие от родителите при подготовка 

провеждане на училищни мероприятия  като помощници  при 

организацията на училищните събития. 

                                          4. Ангажиране на родителите при проблеми, 

свързани с посещаемостта и усвояване на знанията на учениците чрез 

активно включване на Родителския клуб и Ученическия парламент на 

училището при  посещение на домовете на децата с нередовна 

посещаемост и нисък успех,поставяне на наставници на проблемните 

ученици в училище. 

                                          5. Провеждане на родителски срещи / по 

горепосочения график и предварително проучено мнение на родителите 

относно темите на родителските срещи/ . 

6.Срещи с родителите по въпроси , свързани с проект ,,Твоят час'' 

    ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФАКТОРИТЕ НА СОЦИАЛНАТА СРЕДА –  

РОДИТЕЛИ, КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ 

 

                  1. Провеждане на родителски срещи - месеци                                                  

27.09.2017, м.11.2017, м. 02.2018, м. 04.2018 г. 

2. Включване на родители и обществеността в подготовката и участието 

на празници, тържества, екскурзии и др. 

3. Контакти с частни фирми за цел подобряване на МТБ 

4. Актуализиране връзките с център за гр. защита и ППО, 

5. Ангажиране на родителите при проблеми свързани с посещаемостта и 

усвояване на знанията на учениците . 

 

 

 



КОМИСИЯ  ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО,ОХРАНА НА ТРУДА И 

ЗАЩИТА ПРИ ПРИРОДНИ  И ДРУГИ БЕДСТВИЯ 

               І ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

                  1.Опазване на живота и здравето на учениците-„Да спасим живота на 

децата’’ Кампания за намаляване ПТП 

                  2.Осъществяване на съвместна дейност на комисията с представители на 

други институции имащи отношение към безопасността на движение и защита при 

бедствия /полиция, ГЗ, местна власт/. 

                  3. Разширяване знанията на учениците относно опасностите и начините 

за тяхното предотвратяване и защита от въздействия с опасен характер 

                  4. Изграждане на практически умения за използване на индивидуални и 

колективни средства за защита. 

                  5. Придобиване на умения за оказване на първа помощ. 

           

    ІІ. ДЕЙНОСТИ ПО ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

                  1. Провеждане на инструктаж по безопасни условия на 

възпитание,обучение и труд с всички ученици,учители и служители. 

                                                                                   Срок : 15.09.2017 г. 

                                                                                   Отг: директор, кл. р-ли 

                  2. В началото на учебната година на всеки ученик от І-ви клас да се 

определи, съвместно с родителите му най-краткия и безопасен път от дома до 

училището. С учениците 2-4 клас да се припомнят отново безопасните маршрути за 

тяхното движение.        

                                                                                     Срок:15.09. 2017г.  

                                                                                     Отг: кл- р-ли 

                 3. С всички ученици,учителите да провеждат в края на последния час “5-

минутка”- краткотрайно занимание за напомняне правилата за безопасно движение. 

                                                                                     Срок: постоянен 

                                                                                     Отг:   учителите 

                 4. Часовете по БД да се заложат на отделен ред в Списък – Образец № 1 за 

V – VІІ клас, а в  І – ІV клас темите да се провеждат и отразяват съгласно 

изискванията. 

                                                                                     Отг:   Директор 

5.Запознаване на учениците с евакуационната схема на училището. 

                                                                   Срок: м.Х -2017 г. 

6.Проиграване на евакуация от училищната сграда.  

                                                                                      Срок: м.Х 2017 г.,м. МАРТ2018г. 

                                                                                      Отг:   комисията 

                  7.Провеждане на часовете по ГЗ и отразяването им съгласно 

изискванията. 

                                                                                     Срок: по разпределение 

                                                                                     Отг:   кл. р-ли 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА  

2017 / 2018 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

СЕПТЕМВРИ: 

1. Обхождане на  родителите на първокласниците и всички родители 2-7 клас 

                                                         Срок: 08.09.2017 г.   

                                                            Отг.:Всички учители                                                                                                                                                         

 

2. Изработване на седмично разписание.  

                                                                                     Срок: 14.09.2017 г 

.                                                                                    Отг.:Кр. Маркова, Янакиева 

3. Участие в  съвещания. 

                                                                                     Срок: график от РУО                                 

                                                                                     Отг.: Директора 

 

5. Тържествено откриване на новата учебна година. 

                                                                              Срок: 15.09.2017 г.                                                                                                                                                         

Отг.: Директора, учител по музика, учителите 

 

 

6. Отбелязване на 22 септември- Ден на Независимостта. 

                                                                                Срок: 21.09.2017 г.                                                                                                                                      

Отг.: Кр. Григоров и класните ръководители 

 

                                                                           

7.Работни съвещания  по възникнали и текущи проблеми 

                                                                                   Срок:15.09.-30.09.2017 г. 

                                                                                   Отг. Директора 

8.  Изготвяне на график за класни и контролни работи за І учебен срок 

                                                        Срок: 15.09.2017 г .                                                                                                                                                          

Отг.: Кр. Маркова, Ел. Николова,М. Барзева 

 

 9.Утвърждаване на годишните тематични планове по предмети и ЧК 

                                                                              Срок :15.09.2017 г.   

                                                                              Отг.:Директора,Учители                                                                                                                                    

 

10. Предаване на Програмите по ИП   за заверка в РУО 

                                                                             Срок:  04.09.2017 г. 

                                                                             Отг.: Директора, Учители 

                                                                                                                               



12. Предаване на Плановете за работа на МО и Комисиите по  

дейности. 

                                                                              Срок: до 15.09.2017 г.   

                                                                              Отг.:Председатели на МО                                                                                               

                                              

13. Среща с родителите на първи клас 

                                                                              Срок:  15.09.2017 г. 

                                                                              Отг.:Елена Николова                                          

 

14. Организационна родителска среща. 

 

                                                                              Срок: 27.09.2017 г. 

                                                                              Отг.:Учители                                         

 

                                     

 

 

ОКТОМВРИ: 

 

1. Провеждане на тестове за установяване входното равнище на знанията и умения 

на учениците. 

                                                                           Срок: 03.10. 2017 г.  

                                                                           Отг.:Учителите                                

 

2. Работа по националната стратегия за борба срещу наркотиците  

                                                                           Срок: 15.09.2017 г.-15.06.2018 г.   

                                                                           Отг.:Класни ръководители                                

 

3. Организиране на тематична изложба „Моят учител’’ 

                                                                           Срок: 20.10.2017 г.  

                                                                           Отг.:Учител по ИИ , начални 

                                                                                                       учители                               

 

4. Подпомагане на новоназначени учители. 

                                                                           Срок: 15.09.2017 г.-15.06.2018 г. 

                                                                           Отг.:Директор, учители                                

 

5. Патронен празник на училището. 

                                                                           Срок: 31.10.2017 г.   

                                                                           Отг.:Учител по музика,Комисия по  

                                                                                                   тържества                                                                         

 

6. Организиране на спортен турнир-5-7 клас . 



                                                                           Срок: 20 – 24 октомври 2017 г.                     

                                                                           Отг.:Ст.Червенков, кл. ръководители 

 

7. Честване на 1 ноември – Ден на народните будители. 

                                                                           Срок: 27.10.2017 г. 

                                                                           Отг.Ф. Кабакян, учител по музика                                 

8.Търсене на варианти и възможности за участие в проекти с цел добиване 

на средства за създаване на по-добри условия за обучение. 

                                                                     Срок:15.09.2017 г.-15.06.2018 г. 

                                                                           Отг. Комисията за проекти 

 

 

НОЕМВРИ: 

 

1. Организиране на тренировъчно-евакуационно занятие при бедствия и аварии. 

                                                                             Срок: 04.11.2017 г.   

                                                         Отг.: Кр. Григоров, Ст. Червенков, Ф. Кабакян 

 

2.Организиране на родителска среща в ромската махала. 

                                                                  Срок: 24.11.2017 г.  

                                                                  Отг.: Учителите 

 

3. Провеждане на спортен празник на училището. 

                                                                  Срок: 30.11.2017 г. 

                                                                  Отг.: Ст. Червенков, учители 

 

4. Провеждане на акция под надслов”Чистотата в моята класна стая,моето 

училище, моя град” 

                                        Срок: до 24.11.2017 г.  

Отг. М. Барзева, учител по английски, Ив.Стоянова ,кл.ръководители 

 

5. Работни съвещания – при необходимост. 

 

6. Есенна ваканция – 01.11.17 г. – 05.11.2017 г.  

 

7. Ден на християнското  семейството.                                                              

                                        Срок – до 21.11.2017 г. 

                     Отг.: 4 а, б клас 

 

 

 

 

ДЕКЕМВРИ: 



 

1. Провеждане на състезания по БДП между класове. 

 

                                                                 Срок: 12.12.2017 г. 

                                                                 Отг.: Кр. Григоров,учителите 

 

2. Организиране на изложба във връзка с предстоящите коледни празници. 

                                                                 Срок: 01.12.2017 г.  

                                                                 Отг.: У-л по ИИ, началните учители 

 

3. Организиране и провеждане но коледното тържество. 

                Срок:22.12.2017 г.                                                                                                                                                       

Отг.: Учител по музика, Ф.Кабакян, Комисия по тържества 

 

4. Отбелязване на християнските празници по подходящ начин и форма. 

                                       Отг. Кл. ръководители, учителите по предмети 

 

5.  Контролна дейност на директора: 

 

- Проверки по проблемите на задължителното обучение на 

учениците до 16 год. възраст /посещаемост/ 

- Проверки за спазване  на Наредба № 3 за оценяването 

- Проверка за спазване на графика за контролните и класни работи. 

- Посещения в часове по предмети, ФП, ПИГ, ДЧ по ФВС. 

- Проверка на  документацията на МО и Комисиите по дейности. 

-  

6. Работни съвещания по текущи и възникнали проблеми. 

 

7. Коледно тържество.                 

                                                                         Срок: 22.12.2017 г.      

                                                                         Отг.: Учител по музика, 

Ф.Кабакян, комисия по организация на училищни тържества 

                                                                                                                                                    

VІІІ.    Коледна ваканция – от 23.12.2017 г. до 02.01.2018 год.  

 

 

ЯНУАРИ: 

 

1. Провеждане на контролни работи за проверка на знания и умения в края  

на първи срок- Междинно ниво. 

                                                                          Срок: до 31.01.2018 г.   

                                                                          Отг.: учителите.  

 



2. Празник на  ИИ   с участие на учениците от прогимназиален етап. 

                                                                          Срок: 31.01 2018 г.     

                                                                          Отг.: учител по ИИ 

3.Изготвяне и  приемане на седмичното разписание за ІІ – ри учебен срок 

                                                                        Срок.: 19.01.2018 г. 

                                                                          Отг. Кр. Маркова ,Ел. Николова 

 

4. Общо събрание за отчет на Делегирания бюджет ІV-то тримесечие на 

2017 година 

                                                                           Срок: до 19.01.2018 г   

                                                                           Отг. Директора,Счетоводителя 

 

5.  Изработване на график за класните и контролни работи за ІІ учебен 

срок. 

                                                                 Срок: 19.01.2018 год.          

                                                                 Отг. :  Учител по музика, М. Барзева 

                                                                             

                                                                             

6.  Заседания на Комисиите  по дейности и МО. 

      Представяне на отчетите за І учебен срок. 

                                                                 Срок: 24.01.2018 год. 

                                                                 Отг: Председателите на МО 

                                                                      

7.  Подготовка и приключване на Първия учебен срок . 

- готовност за оформяне на срочни оценки 

                                                            Срок 02.02.2018 г-вкл.  

                                                            Отг.:Кл.ръководители, 

                                                                     Учителите по предмети 

- работа по документацията 

                                                  Отг.:Кл. ръков.- докладите  до 07.02.2018 г. 

                                                                     Всички учители 

 

8.  Квалификационна дейност в изпълнение на Годишния план на 

училището и Плановете на МО. 

 

9. Контролна дейност на директора в изпълнение на Плана за контролната 

дейност на директора. 

- Контрол върху спазване на ДОС за системата за оценяването 

- Посещения в часове по предмети, ФП, ПИГ, ДЧ по ФВС. 

- Проверка на училищната документация- дневници, ученически 

книжки, лични карти. 

 

10.  Среща с представител на РУ на МВР с деца в риск с цел          



          разясняване на задължения и права. 

                                                                     Отг.  МКВППМН 

                                                                     Срок:  25.01.2018 г. 

 

11.   Открити врати за родителите, които желаят срещи с учителите. 

                                                                    Срок: постоянен     

                                                                    Отг. Председателите на МО, 

                                                                              Кл.ръководители 

 

12.    Работни съвещания при необходимост и целенасоченост. 

                                                                     Отг.  Директора 

 

13. Общо събрание с дневен ред: Начин на разпределение на фонд СБКО 

през 2018 г. 

                                                                      Срок: до 19.01.2018 г. 

 

 

 

ФЕВРУАРИ: 

 

 

1.Организиране на обща родителска среща за резултатите от  първи учебен  

срок. 

                                                                            Срок: .15.02.2018 г. 

                                                                                    Отг.: учителите 

 

2. Отбелязване на годишнината от обесване на Васил Левски. 

                                                                                    Срок: 19.02.2018 г. 

                           Отг.: Ф.Кабакян, Кр. Григоров, учител по музика 

3.Международен ден на майчиния език-21 февруари. 

                                             Отг.:учител по английски, М. Ставрева 

      

  4.Дейности по превенция на зависимостите 

/наркомания, алкохолизъм, тютюнопушене/- по Програмата за борба 

срещу зависимостите. 

- цикъл от беседи, изложби и други изяви през месеца на трезвеността 

                                          Отговорници: Комисията по здр. възп. 

                                                                       Медицинското лице 

                                                                       Класните ръководители 

  

5.  Разговори с учениците на тема: Обществените служби по 

местоживеене- какви са техните функции. Права и отговорности на всеки 

гражданин на Република България. 



                                              Отговорници: Класните ръководители 

 

 6. Проверки в изпълнение на Плана за контролната дейност на директора. 

- дневници/по оформяне на срочните оценки/ 

- ученически книжки 

- контрол върху осъществяване на здравното образование 

- текущи проверки/спазване на графици, заповеди, трудова 

дисциплина/    

   

7. Изработване и предаване на докладите от класните ръководители 

- обобщен  за начален етап 

                                           Срок:  07.02.2018 г. 

                                           Отговорници: Ел. Николова, Ст. Бенчева 

                                                                                 

- от класните ръководители на прогимназиален етап 

                                           Срок :  07.02.2018 г. 

                                           Отговорници: Учител по английски, Ф. Кабакян 

- обобщен за цялото училище                                                                  

                                                        Срок : 08.02.2018 г. 

                                                        Отговорници: Кр. Маркова 

 

8. Работни съвещания -  при необходимост. 

                                                         Отговорник :Директора 

 

9. Международен ден за борба с училищния тормоз-,,Ден на розовата 

фланелка” 

                                                          Отг.:Комисия за борба с противообщ. 

Прояви, тормоз. ,кл. ръководители 

                                                                                                                                                                                     

 

МАРТ: 

 

1. Организиране на изложба „Баба Марта” , 8- ми март 

                                                                  Срок: 23.02.2018 г. до 06.03.2018 г. 

                                                                Отг.: У-л по ИИ, началните учители 

                       

2. Организиране на рецитал, по случай отбелязване на националния празник на 

България. 

                                                                                                         Срок: 03.03.2018 г.   

                                                     Отг.: Кр.Григоров, Ф.Кабакян, учител по музика 

 

3. Международен ден на водата-22 март. 

                                                                                                               Отг.:М.Барзева 



 

4. Изготвяне заявка за ЗУД за приключване на учебната година. 

                                                                                                          Срок: 14.03.2018 г. 

                                                                                                               Отг.:Директора 

 

5. Провеждане на пролетен празник – Песни, танци, традиции на народите 

Срок: 24.03.2018 г.                          Отг. : Учител по музика, начални учители 

     

6. Организиране на спортен турнир по футбол. 

                                                                                            Срок: 26 – 30 март   2018 г. 

                                                                                                         Отг.: Ст.Червенков 

7. Работни съвещания -  при необходимост. 

                                                                                                  Отговорник :Директора 

8. Празник на буквите- март 2018, отг .1 клас,  

 

9.  Провеждане на седмица на детската книга и отбелязване на Международния 

 ден на книгата. 

                                                                                                          Срок: 29.03.2018 г. 

                                                 Отг.: Ф.Кабакян, М.Ставрева, 

                                                                     начални учители 

4. Организиране и провеждане на спортен празник. 

                                                                                             Срок: 30.03.2018 г.                                         

                                                                                           Отг.: Ст. Червенков 

 

АПРИЛ: 

 

1. Пролетна ваканция        31.03 2018 г. – 09.04.2018 г. включително. 

 

2. Организиране на родителска среща. 

   -    информиране на родителите за външното оценяване – ІV  клас 

   -    информиране на родителите в VІІ клас за външното оценяване и 

приемните изпити 

- избор на чужд език    І  клас 

- избор на ИП,ФП    І- VІІ  клас 

- успех и дисциплина 

                                                                                   Срок: 04.2018 г.              

                                                    Отг.: кл. ръководители; всички  у-ли 

 

 

3. Отбелязване на 22 април – Ден на Земята. Дейности, свързани с  

обучение на разделно събиране на отпадъци, хигиенизиране и озеленяване. 

                                                                       Срок: 20.04.2018 г. 

                                                   Отг.: М. Барзева, Кр. Маркова 



 

 

4 . Участие в  изложба посветена на Великден в училището. 

                                                                                            Срок: април 2018 г. 

                                                  Отг.: Учител по ИИ, начални учители 

                                                                    

5. Международен ден на ромите.-8 април 

 

                                                                                         Срок до 20.04.2018 г.                                         

                                         Отг:.  Комисия по тържества,   Учител по музика      

                                                                           

6.Отбелязване годишнина от Априлското въстание. 

                                                                                       Срок: април 2018г. 

                                                                       Отг.: Кр. Григоров, Ф. Кабакян 

 

7.Контролна дейност на директора- съгласно   Плана за контролната 

дейност на директора. 

 

8.Изготвяне на заявка на ЗУД за предстоящата учебна година. 

                                                                                 Срок: 30.04.2018 г. 

                                                                          Отг.: Директор ,ЗАТС 

 

 9.Работни съвещания  при необходимост . 

                                                                                           Отг.: Директора 

 

              

МАЙ: 

 

1.Отбелязване на Деня на Европа.-09.05. 

                                                                                   Срок: 09.05.2018 г. 

                                             Отг.: М. Ставрева, учител по английски 

 

2. Организиране и провеждане на родителска среща с цел информиране  

родителите на ученици от четвърти и седми клас ,относно изпитите за  

външно оценяване. 

                                                                                                  Срок: 04.05.2018 г.                                      

                                                                                                       Отг.: учителите 

 

3. Провеждане на класни работи-5-7 клас                                                                                           

Срок: до 22.05.2018 г. 

                                                                                                       Отг: Учителите 

 

4.Избор на ИП и ФП.  Подаване на заявленя за ИП и ФП. 



                                                                                                  Срок: 29.05.2018 г.                                     

                                                                                                      Отг.: Учителите 

 

5. Провеждане на годишно класно тържество с ученици от начален етап. 

                                                                                                  Срок: 31.05.2018 г.       

                                                           Отг.: Начални учители, учител по музика 

 

6. Тържествено честване на 24 май.  

                                                                                                   Срок:24.05.2018 г.                                   

                                                                      Отг.: Учител по музика, учителите 

 

7.Заседание с председателите на МО във връзка с изготвяне на план за 

приключване на учебната година и подготовка на новата. 

                                                                                            Срок: до 22.05.2018 г. 

                                                              Отг.: Директора, Председатели на  МО                                                                     
 

8. Провеждане на родителска среща с родителите на бъдещите  

      първокласници. 

                                                                  Срок:25.05.2018 г. 

                                                                  Отг.: кл.р-л 4 клас 

 

9.Квалификационна дейност-съгласно Плана за вътрешно-

квалификационната дейност  и плановете на МО 

Контролна дейност на основание Плана за провеждане на контролната 

дейност на директора. 

    - посещения в часовете по ЗП, ИП, ФП, ПИГ 

    - проверка на училищната документация-дневници,бележници 

    - проверка на спазване Правилника за вътрешния трудов ред.  

    - контрол върху спазване на Наредба № 3 за оценяване –периодични 

оценки и оформяне на срочни и годишни оценки 

 

 10. Провеждане на НВО ІV и VІІ клас по график от МОН 

                                                                   

 11.  Работни съвещания при необходимост 

                                                                  Отг.: Директора 

  

 12.Международен ден без тютюнев дим.  

                                                                  Срок: 31.05.2018 г. 

                                                                  Отг.: М.Барзева, М.Ставрева 

                                                                  

 13.Закриване на  учебните часове-2-4 клас, тържество – 2-4 клас.                                                             

                                                                 Отг.нач.учители 

 



ЮНИ: 

 

1. Организиране на изложба от детски рисунки във връзката с Деня на детето  

на 1 юни. 

                                                                                      Срок: 28.05.2018 г. 

                                                                                    Отг.: Учител по ИИ 

 

2. Честване на Деня на Ботев и загиналите за свободата на България. 

                                                                                                   Срок: 01.06.2018 г.                               

                                                                                                     Отг.: Кр.Григоров 

 

3. Организиране на тържествено връчване на свидетелствата на завършилите 

 седми и осми клас и закриване на учебната година. 

                                                                                                    Срок: 19.06.2018 г.                      

                              Отг.: Директора, класните ръководители, Учител по музика 

 

4. Провеждане на поправителни изпити.- дневна форма на обучение -юнска  

сесия. 

Срок: по график                                Отг.: лица, определени в съответните 

                                                                    Заповеди 

 

5.Изготвяне на заявка на ЗУД за предстоящата учебна година. 

                                                                                 Срок: 01.06.2018 г. 

                                                                           Отг.: Директор ,ЗАТС 

 

6. Изготвяне на проекти за училищен Учебен план и за списък Образец №1. 

                                                                                                 Срок: 19.06.2018 г.                        

                                                                                                     Отг.: Директора 

 

 7. Подаване на заявления за прием в първи клас. 

                                                                                                 Срок: 08.06.2018 г.                       

                                                                                                   Отг. Нач.учители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ГРАФИК НА УЧИТЕЛИТЕ ЗА ОБЩА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ В РИСК ОТ 

РАННО НАПУСКАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ 

 

ИМЕ ,ФАМИЛИЯ ДЕН ЧАС 

 

ЕЛЕНА НИКОЛОВА 

 

ПОНЕДЕЛНИК 

 

13.15 - 14.00 

 

МАРИЯ ДЖАЛОВА 

 

ЧЕТВЪРТЪК 

 

12.20 - 13.00 

 

СТОЙКА БЕНЧЕВА 

 

ЧЕТВЪРТЪК 

 

14.00 - 14.40 

 

ИВАНКА СТОЯНОВА 

 

ПОНЕДЕЛНИК 

 

11.55 - 12.30 

 

ФИЛИП КАБАКЯН 

 

ПЕТЪК 

 

13.45 – 14.30 

 

МАРИАНА БАРЗЕВА 

 

ПЕТЪК 

 

13.45 – 14.30 

 

КРАСИМИР ГРИГОРОВ 

 

ПЕТЪК 

 

13.45 – 14.30 

 

МАРИЯНА  СТАВРЕВА 

 

СРЯДА 

 

14.30 – 15.10 

 

КРАСИМИРА МАРКОВА 

 

СРЯДА 

 

14.30 – 15.15 

 

МИРОСЛАВА ИВАНОВА 

 

ВТОРНИК 

 

14.30 – 15.15 

 

ЯВОР ТОДОРОВ 

 

ВТОРНИК 

 

13.45 – 14.30 

 

ВАНЯ ЛАЗАРОВА 

 

ПОНЕДЕЛНИК 

 

14.30 – 15.15 

 

ИВАНКА ПАПАЗОВА 

 

ЧЕТВЪРТЪК 

 

10.20 – 11.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


	-,,АМАЛИПЕ”-,,Всеки ученик ще бъде отличник,,
	ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
	Срок: 15.ІХ.2017 г. и при посещения в учебни часове
	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФАКТОРИТЕ НА СОЦИАЛНАТА СРЕДА –



