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I. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА 
2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА

За учебната 2016/2017 г. пред целия екип на ОУ „Васил Левски” бе поставена като основна 
цел високоефективно обучение, възпитание и социализация, висок професинализъм, 
иновативно преподаване, интегриране е ИКТ. Цялостната дейност протече съгласно 
залегналите училищни дейности в годишния план и произтичащите задачи от новоприети 
нормативни документи, уреждащи дейностите в сферата на образованието на регионално и 
национално ниво. В училището се обучаваха 135 ученици, разпределени в 8 паралелки, както 
следва : I клас -  25 ученика; II клас -23 ученика; III клас- 15 ученика, IV клас-15 ученика, 
V клас-10 ученика, VI клас- 19 ученика, VII клас- Мученика, VIII клас-14 ученика. 
Училищната дейност се проведе съгласно училищните учебни планове за всеки клас и 
учебните планове за I -  УШклас.

1 .ПОЛОЖИТЕЛНИ СТРАНИ
През учебната 2016/2017 г.дейността на учителския колектив бе подчинена на задачите и 

целите залегнали в годишния план на училището. Бяха постигнати успехи по следните 
направления:

1.1.Обхванати бяха всички деца подлежащи на задължително обучение в първи клас.
1.2. Всички ученици завършиха успешно учебната година, като всички учениците от VII и 

VIII клас продължиха обучението си в гимназиалния етап на училищното образование
1.3. Училището разполага е модерна столова/разливна за хранене на учениците от ЦОУД.
1 АПровеждат се различни мероприятия е богато съдържание,някои от които са вече 

традиционни.
1.5. Подобри се работата ни по прибирането и задържането на учениците в училище -  няма 

неприбрани и отпаднали ученици ,а броят на неизвинените отсъствия е сведен до минимум .
1.6. Напълно отремонтирани и пребоядисани са всички класни помещения, подменена 

дървената дограма в коридорите, които бяха основно отремонтирани и 
пребоядисани.Обновена е мебелировката в I,II,III,V и VII клас.

1.7. Всички ученици от VII и VIII клас, продължиха обучението си в гимназиалната степен 
на училищното образование.

1.8. Реализиране на проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на 
учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични 
знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) -  фаза I“

2.СЛАБОСТИ
2.1.Амортизирана материално-техническа учебна база- необходим е основен ремонт на' 

покрива на сградата,лошо състояние на санитарните възли, нефункциониращ физкултурен 
салон и др.

2.2.Проблем за училището продължава да бъде слабата мотивация за учене на отделни 
ученици и овладяването на българския език.

2.3.Отпадането на VIII клас и намаляването броя на учениците,което ще доведе до 
намаляването на бюджетните средства и затруднения при разпределението на норматива на 
преподавателите.

Като цяло може да се направи извода, че през учебната година учителският колектив в 
училището отговорно отстояваше своите професионалните ангажименти.
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IT. ТТЕЛИ. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

1. ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА Е НЕОБХОДИМО:
1.1 Да се подобри институционално -квалификационната дейност.
1.2. Да се осъзнае необходимостта от повишаване на квалификацията като средство за 

постигане на качествено образование в училището.
1.3. По-голяма активност на класните ръководители при взаимоотношението с родителите 

на учениците от поверените им класове.
1.4. Да се наблегне повече на овладяването на българския език от учениците.

2. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
2.1. Повишаване на образователното и духовно равнище на учениците, чрез 

утвърждаване и поддържане на оптимални условия за ползотворен учебен труд и 
извънкласна познавателна и развлекателна дейност.

2.2. Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно 
опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера на 
взаимно уважение, толерантност и разбирателство между различните етноси.

2.3. Формиране на нравствено естетически добродетели и превенция на анти
обществените прояви и рисковите фактори на социалната среда.

2.4. Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура , с ярко 
изразено гражданско съзнание и поведение.

2.5. Възпитание и обучение според ДОС и стандартите на Европейски съюз. Усвояване и 
формиране на общочовешки и национални ценности , развитие на индивидуалности и 
стимулиране на творческите заложби.

3. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
Утвърждаването на ОУ”Васил Левски”,с.Яребица като конкурентно способно училище , 

способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при 
подготовката им за социализация и реализация.Училището се стреми ,чрез високо 
квалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно 
взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности , 
противодействия срещу проявите на агресивност и насилие .

4. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО
4.1. Качествено и ефективно организиране на самостоятелната работа на учениците 

при овладяването на преподаваните знания и оказване на своевременна диференцирана 
педагогическа помощ.,овладяване и усъвършенстване на българския език от учениците

4.2. Разнообразяване на извънкласната и извънучилищна дейност, посредством 
включването на всички ученици в различни по характера си дейности съобразно 
интересите, потребностите и наклонностите им.

4.3. Утвърждаване у учениците на качества на организираност, оперативност, 
самодисциплина и самоконтрол, на лична активност и отговорност, на съзнателно 
отношение към опазване на МТБ, на поддържане на образцова хигиена, спазване на 
установения вътрешен ред и дневен режим. Повишаване качеството на ОВС.

4.4. Издигане и утвърждаване престижа на училището.
4.5.Осигуряване на нормални условия за физическо ,умствено, нравствено и социално 

развитие на подрастващите .
4.6. Повишаване квалификацията на учителите
4.7. По-голяма успеваемост на външното оценяване на IV и VII клас
4.8. Поддържане на квалифициран екип с богат професионален опит и разнообразни 

интереси насочващ индивидуалното развитие на учениците



5.СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
5.1. Защита правата и личното достойнство на всяко дете, съобразно Конвенцията на ООН 

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

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

5.3. Позитивна себе-представа. Превенцията на противообществените прояви, във връзка с 
прибирането и задържането на учениците;

5.4. Привличане на ученици, отклоняващи се от учебния процес за обучение в 
полуинтернатна група, допълнителни консултации с учителите и извънкласни форми на 
работа;
Усъвършенстване работата с изоставащите ученици;

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

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

5.7. Създаване на стройна организация на ученическия труд в целодневни условия и 
уместно ангажиране на свободното време на учениците извън училище

- Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и 
поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията;

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

-Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки 
възпитаник;

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

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

-Издигане нивото на подготовката на учениците.
-Усъвършенстване работата с изоставащите ученици.
-Поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията.
-Акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и тяхното 

правилно използване.
-Обогатяване на материалната база.
-Обогатяване на творческата дейност на учители и ученици ,чрез прилагане на нови 

форми на обучение.
-Разработване и участие в проекти с цел превръщането на училището в желана територия .
-Усъвършенстване на работата както е изоставащи ,така и с талантливи ученици.

б.ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
6.1. Опазване и защита на здравето и живота на ученици, както и гарантиране на 

тяхната сигурност, спокойствие и уют.
6.2. Подпомагане на адаптацията и интеграцията на етнически малцинственото население 

на общината, неговата социална защита и реализация в обществото.
6.3. Реализиране на държавните -  образователни изисквания в системата на народната 

просвета, в единодействие с учебните заведения, социално -  педагогическите фактори и 
родителската общност: -акцентиране върху подготовката по български език и литература и 
математика,обучение в ключови компетенции,привлекателен и резултатен учебен процес чрез 
интерактивно и практическо обучение,ефективност на вътрешното и външно оценяване, 
съвременни и стимулиращи форми на оценяване -проекти , портфолио и др.,личностна изява на 
учениците,Гражданско образование , предприемачество,мултикултурна толерантна среда в 
училище,безопасен и здравословен начин на живот,привличане на родителите за решаване на 
проблеми на училището;



6.4. Подобряване на дисциплината сред учениците чрез: навременно и справедливо налагане 
на санкции,единни педагогически изисквания относно дисциплината на учениците,своевременна 
връзка с родителите на учениците, изслушване на учениците относно техните проблеми,спазване 
на задълженията от дежурните учители;

6.5. Работа в екип по отношение на: прилагане на единни педагогически изисквания, работа с 
проблемни ученици, опазване и използване на наличната материално-техническа база,обмяна на 
опит (представяне на добри практики), участие на всички учители при разработването на 
различните планове, програми и правилници, участие с проекти в национални програми.

6.6. Работа по отношение на подобряването на материално-техническата база чрез 
съдействие на родителската общност.

6.7.Засилване на контактите между родителите, класните ръководители и учители с цел 
повишаване на взаимната информираност за работата на проблемните ученици в училище;

III. ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.
1. Начало на учебната година: 15.09.2017год.
2. Първи учебен срок:
I -  VII клас (18 уч.седмици)
3. Втори учебен срок:
I - IV клас ( 14 уч.седмици )

V - VII клас (16 уч.седмици )
4. Ваканции на учениците:
Есенна:
Коледна и новогодишна:
Междусрочна:
Пролетна за I -  VII клас :
5. Неучебни дни:
ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ: 21.05.2018 г.
Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика: 23.05.2018 г.
Ден на славянската писменост и българската култура: 25.05.2018г.
Други: религиозните празници на малцинствата, правителствени решения.

15.09.2017 г. -  06.02.2018 г. вкл.

07.02.2018 г. -  01.06.2018 г. вкл.
07.02.2017 г. -  15.06.2018 г. вкл.

01.11.2017 г. -  05.11.2017 г.вкл.
23.12.2017 г. - 02.01.2018 г. вкл.
03.02.2018 г. -  06.02.2018 г. вкл.
31.03.2018 г. - 09.04.2018 г. вкл.

1У.ДЕИНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ . СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

l.OPTАНИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА
1.1 .Изготвяне и приемане от педагогическия съвет на общоучилищните документи за 
организация на учебната дейност , през учебната 2016/2017 г.съгласно изискванията на ЗПУО. 

'  Срок: до 15.09.2017 г.
Отг.: директорът

1.2. Изработване на седмичното учебно разписание, график за дежурството на учителите и 
часови график на учебните часове.

Срок : до 11.09.2017г.
Отг.: Комисия и д-ра

1.3. Актуализиране Правилника за дейността на училището и поднормативните документи за 
организация на ОВД през учебната година

Срок : до 14.09.2017г.
Отг.: директорът

1.4 Изработване на Годишен комплексен план за новата учебна година.
Срок : до 14.09.2017г.
Отг.: директорът

1.5. Актуализиране Правилник за осигуряване на безопасни условия за обучение 
възпитание, и труд

Срок : до 14.09.2017г. 
Отг.: директорът



1.6. Изготвяне на Списък -образец № 1 за разпределение и утвърждаване на 
преподавателската дейност на персонала.

Срок : до 29.09.2017г.
Отг.: директорът

1.7. Изготвяне на План за контролната дейност на директора
Срок : до 29.09.2017г.
Отг.: директорът

1.8. Изготвяне и приемане на план за квалификация на педагогическия персонал. Запознаване 
на колектива с възможностите на кариерно развитие на учители и директори.

Срок : до 14.09.2017г.
Отг.: директорът

1.9. Изготвяне на учебните програми за ЗИП/РП и представянето им за съгласуване от 
старшите експерти на РУО -  Силистра и съответно утвърждаване от директора на 
училището.

Срок : до 14.09.2017г.
Отг.: учителите

1.10. Изготвяне на тематичен план за заседанията на ПС
Срок : до 14.09.2017г.
Отг.: директорът

1.11 .Изготвяне на планове на училищните комисии по БДП и УКБППНВР
Срок : до 14.09.2017г.
Отг.: председатели на комисии

1.12. Изготвяне на графици за консултации с ученици и родители
Срок : до 14.09.2017г.
Отг.: директор, учители

1.13. Изготвяне на годишните разпределения на учебния материал по учебни предмети . 
Изготвяне плановете за работа с класа и представянето им за утвърждаване

Срок : до 14.09.2017г.
Отг.: учители и кл.ръководители 

1.14.Организация за откриването на новата учебна година
Срок: до 14.09.2017г.
Отг.:учителите

1.15. Заседание на ПС за обсъждане и приемане на документите, свързани с организацията и 
провеждането на дейностите по изпълнение на Годишния план

Срок : до14.09.2017г.
Отг.: директорът

1.16. Откриване на новата учебна година
Срок : на 15.09.2017г.от 9.00ч.
Отг.: всички учители и директорът

1.17. Запознаване с инструкцията за евакуация в случай на природни бедствия и пожари . 
Провеждане на начален инструктаж на учениците и персонала.

Срок : до 21.09.2017г.
Отг.: директорът и кл. ръководители

1.18. Актуализиране на плана за действие при бедствия, аварии и катастрофи
Срок : до 14.09.2017г.
Отг.: директорът

1.19. Изготвяне на длъжностно и щатно разписание
Срок : до 14.09.2017г.
Отг.: директор и гл. счетоводител

1.20. Актуализиране на противопожарните поднормативни документи.
Срок : до 02.10.2017г.
Отг.: директорът



1.21. Организация и подготовка за реализирането на проект „Твоят час”
Срок:до 29.09.2017 г. 
Отг. :у-лите, директора

2.ТЕКУЩИ ЗАДАЧИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА
2.1. По всички учебни предмети да се направи необходимото с оглед подобряване на 
писмената и на езиковата култура на учениците чрез тестова проверка, изработване на 
ученически есета и съчинения

Срок : постоянен
Отг.: преподавателите

2.2. Да се извършват конкретни дейности от класните ръководители с оглед намаляване на 
безпричинните отсъствия на учениците.

Срок : постоянен
Отг.: кл.ръководители

2.3.Организиране и провеждане на превантивни и възпитателни дейности за предпазване на 
учениците, застрашени от извършване на негативни прояви, вследствие влиянието на 
неблагоприятни фактори от обкръжаващата ги среда.

Срок : постоянен 
Отг.: Комисия по превенция на 

насилието и кл.ръководители
2.4. Организиране и създаване на необходимите условия с оглед на интересите на учениците 
за допълнително обучение по чужди езици; подготовка по БЕЛ, математика, и други за 
кандидатстване след VII кл.

Срок : постоянен 
Отг.: директорът

2.5. Оформяне и представяне на директора на училищната документация- дневници, 
ученически книжки.

Срок: 29.09.2017г.
Отг.: кл.ръководители

2.6. Провеждане на тестове за :
А) входно равнище -  срок : 06.10.2017г.; отг.: всички учители 
Б) изходно равнище:
- срок 02.05.-18 .05.2018г.- за I -  IV кл.; отглучителите
- срок 28.05.-08.06.2018г,- за V -  VII кл.; отглучителите
2.7. Провеждане на родителски срещи:
- първа- срок 14. 09.2017г.; отглкл.ръководители
-втора - срок до 29. 10.2017г.; отгл директор и класните ръководители
- трета -  срок 16. 02.2018г.; отгл директор и класните ръководители
- четвърта - срок до 27. 04 .2018г.; отгл директор и класните ръководители 
разясняване на дейностите по прием на ученици след 7 клас

2.8. Провеждане на ПС
Срок : по график 
Отгл директорът

2.9. Изготвяне на график за провеждане на класни и контролни работи за първия учебен срок.
Срок : до 14.09.2017г.
Отгл учителите, директора

2.10. Провеждане на общо-училищна тренировка за действие при бедствия и аварии
Срок: 20.10.2017г.
Отгл Директор и

Кл .ръководители
2.11. Организиране честването на Деня на народните будители

Срок : 31.11.2017г.
Отгл у-лите по история и БЕЛ



2.12. Провеждане на класните работи за първия учебен срок
Срок : по график; отг.:учителите по математика и БЕЛ

2.13. Изготвяне на седмичното учебно разписание и дневен режим за II учебен срок
Срок : до 02.02.2018г.
Отг.: Комисия

2.14. Отчитане и анализиране на резултатите от учебно-възпитателната работа през първия 
срок на учебната 2017/2018 година

Срок : до 16.02.2018г.
Отг.: директорът

2.15. Анализ на състоянието на учебната и на училищната документация
Срок : до 27.10.2017г./до04.05.2018г.

Отг.: директорът
2.16. Изготвяне на график за провеждане на класни и контролни работи за II учебен срок.

Срок : до 07.02.2018г.
Отг.: учителите по математика и БЕЛ 

2.17 Дейности по приемане и записване на ученици за I клас.
Срок : от 05.04.2018г.
Отг.: директорът

2.18. Провеждане на класните работи за втория учебен срок
Срок : по график 
Отг.: учителите по

математика и БЕЛ
2.19. Провеждане на изпити за външно оценяване

Срок: 21/23.05. 2018г.
Отг.: директорът; учителите

2.20. Организиране на литературно -музикална програма посветена на 24 май -  Ден на 
българската книжнина и славянската писменост.

Срок: 23.05.2018г.
Отг.: учителите по музика и БЕЛ

2.21. Определяне на учебните предмети за РП 3aI,II,III,V,VI и VII клас, които ще бъдат
приети през учебната 2018/2019 г. Срок : 21.05.2018г.

Отг.: директор и кл. ръководители

2.22. Отчет за дейността на училището през учебната 2017/2018г.
Срок : до22.06.2018г. 
Отг.: директорът

2.23. Изготвяне на Доклад -анализ за дейността на училището през учебната 2017/2018г.
Срок : 22.06.2018г.
Отг.: директорът

2.24. Изготвяне на информация за състоянието на обучението по безопасност на движението 
по пътищата на учениците през учебната 2017/2018г.

Срок : 22.06.2018г.
Отг.: Председател на 

комисията па БДП
2.25. Провеждане на Общи събрания на колектива по отчета на бюджета.

Срок: на тримесечи 
Отг.: директорът



З.ЧЕСТВАНЕ НА БЕЛЕЖИТИ ДАТИ И ТЪРЖЕСТВА
3.1.Тържествено откриване на учебната година

Срок: 15.09.2017г отг: учителите
3.2.22.09.-Обявяване на независимостта на България 

Срок: 21.09.2017г. Отг: учителите
3.3.1 Ноември -  Ден на народните будители .

Срок :31.10.2017г. отг: Айнур Кара, Ф.Махмуд ,Л.Мехмедали 
ЗАКоледа - срок:22.12.2017г. отг: кл. р-ли
3.5. 146 години от обесването на В.Левски

Срок : 19.11.2018г. отг: учителите
3.6. З.март -Национален празник на Българи -  140 години от Освобождението на България от 

османско владичество.
Срок: 02.03.2018г. отг. :учителите

3.7. Пролетен бал - срок: 20.03. 201 8 г. отг: кл.р-ли
3.8. Празник на буквите - Срок:30.03.2018г. отг Н. Кемал
3.9.24.май- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 

Срок : 23.май отг: учителите
3.10. Годишни тържества в начален етап - Срок: 31.05.2018 г. отг: нач у-ли
3.11. 1 юни Ден на детето - Срок: 01.06.2018. отг. :нач.у-ли ,кл.р-ли
3.12. 2 юни -  ден на борците паднали за свободата на България-Срок :01.06.2018 г.
3.13. Тържествено закриване на учебната година и изпращане на VII клас.

Срок: 15.06.2018г. отг: ,кл. р-л.
3.14. Спортни мероприятия:

-Есенен спортен полуден
Срок: до 20.10.2017 отг: у-ля по ФВС,кл.р-ли 

-Пролетен спортен празник -  поход до местността „Аязмото „
Срок м. Май. Отг: у-ля по ФВС и кл.р-ли 

-Вътрешно-училищен турнир по футбол -прог. етап
Срок: м. Октомври , Април отг: у-ля па ФВС, кл.р-ли 

-Вътрешно-училищен турнир по народна топка -  начален етап 
Срок : октомври , април Отг: нач.у-ли 

-Турнир по колоездене -  нач. етап
Срок: м. Април отг нач. у-ли, комисия по БДП 

3.16 Екскурзии с учебна цел:
-провеждане на еднодневна екскурзия с учебна цел

Срок: 31.05.2018 Отг.Кл.р-ли от I до IV клас '
3.17. Провеждане на олимпиади -  според графика на РУО f

Отг.преподавателите $
3.18. Провеждане на състезание”3нам и мога за ученици от начален етап и състезания по 

природни науки за ученици от V -  VII клас
Срок: по график отг :нач.у-ли , •,

3.19. Други празници и конкурси :
-организиране на тематични изложби по Изобразително изкуство на тема -  есен , зима, пролет 

Срок: октомври ,януари,април Отг.учителите по ИИ 
-отпразнуване на Деня на учителя

Срок:05.10.2017г. Отг.Н. Зейнел и Г.Мехмедали
-конкурс за рисунка на тема”Моите детски мечти”

Срок: февруари Отг.Нач. учители
-Свети Валентин-ден на влюбените,изложба на картички,стихове ,есета 

Срок: м.февруари Отг.учители по БЕЛ и ИИ 
-1 Март-баба Марта,изложба на мартеници

Отг.А.Кара и възпитателите
-8-ми март -ден на жената, поздравление към жените учителки, честване по класове

Отг.Н. Бейзат и кл.р-ли



-„Великденска работилница”
Срок: м.април Отг.всички учители

-Международен ден на Земята
Срок: 22 април Отг :учителите

-Световен ден без тютюнопушене- изложба на карикатури
Срок:31.05.2018. Отг.учителите по ИИ

-Рисунка на асфалт- Срок: 1-ви юни Отг.кл.р-ли

V. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
1..През настоящата учебна година ще функционират следните МО:
-МО на учителите от начален етап-председател Нуршен Кемал 
-МО на учителите от прогимназиален етап- председател Айнур Кара
2. Теми : Съгласно плановете на МО .
3. Форми : семинари и открити уроци самообразование, дискусии , сбирки , 
самоусъвършенстване , решаване на казуси.
4. Дейности : Дейностите за реализиране на основните задачи на квалификационната дейност са 
включени в плана за квалификационната дейност ,който е неразделна част от годишния план на 
училището. Към него са приложени плановете на методическите обединения.

1. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ФОРМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА:
(ФОРМИ -  самообразование, самоусъвършенстване, семинари, сбирки, практикуми/открити 
уроци, работа с проблемни групи, делови игри и решаване на казуси /,работни срещи/)
1.1.Обсъждане и изработване на Учебни програми за ЗИП/РП .

Срок:м.Септември 
Отговорник: Учители, директор

1.2. Проучване на желанията на учителите за участие в квалификационни форми
Срок: постоянен 
Отговорник:Директор

1.3. Теми на МО в прогимназиалния етап-съобразно плановете на МО
Срок: през уч.година 
Отг.: учителите от МО

1.4.Открити уроци:по БЕЛ-: клас, по БЕЛ в IV клас, по ИТ-6 клас, по английски език - бклас, по 
математика -5 клас

Срок: през уч.година 
Отг.: учителите от МО

1.5. Теми на МО в начален етап:съобразно плановете на МО.
1.6.Открити уроци: съобразно плановете на МО.

Срок: през уч.година 
Отг.: учителите от МО т

2. ИЗВЪНИНСТИТУЦИОНАЛНИ ФОРМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА 
КВАЛИФИКАЦИЯТА:
2.1. Координиране на извънучилищните квалификационни дейности с вътрешноучилищната 
квалификационна дейност.

Срок: септември - юни 
Отг. Директорът

2.2. Осигуряване на информация за участие на учителите в квалификационни форми за 
повишаване на квалификацията и придобиване на професионално-квалификационни степени.

Срок: септември -  юни 
Отг. Директорът

2.3. Участие в учителски форуми и конференции
Срок: постоянен 
Отговорник: У чители



2.4. Включване на учителите и директора в квалификационни форми организирани от РУО- 
Силистра, общ.Дулово

Срок : Постоянен 
Отг. Д-рът, учителите

VI. К О Н Т Р О Л Н А  Д Е Й Н О С Т
1 .Обект и предмет на контролната дейност :

-Учебната дейност на учениците и техните резултати
- Учебната организационната и педагогическа на учители и възпитатели.
-Всички дейности свързани с проектите ’’Подобряване на качеството на образованието в 
средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес и 
и „Квалификация на педагогическите специалисти”
-Дейността на непедагогическия персонал.
-Косвен контрол върху организации ,свързани с училищни дейности.
2. Форми на проверка :
-Педагогически проверки : превантивни ,тематични , текущи.
-Административни проверки : на училищната документация,свързана с учебния процес : на 
другата документация -техническа и технологична, документи за материалните и стоковите 
дейности ,по трудово-правните отношения с персонала, свързани с финансовата дейност.
- Проверки на социално- битовата и стопанска дейност.
-Проверки по спазване на :
Правилника за вътрешния трудов ред в училището.
Училищния правилник 
Изготвяне и спазване на графици .
Спазване на правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание 
,обучение и труд.
Спазване на седмичното разписание.
-Проверка по изпълнението на препоръките щадени от експерти на РУО и МОН.
3. Срокове: Според сроковете отразени в плана за контролната дейност на директора.

VII. ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
М. Септември: 1.Организация на дейността на ПС-избор на секретар и приемане на годишен 
план. 2.Указания и инструкции за организация на ОВД през учебната
година.З.Актуализиране и приемане на общоучилищните документи съобразно изискванията 
на ЗПУО и ДОС. 4.Утвърждаване находишната натовареност на преподавателите, 
методическите обединения и председателите им и плановете за дейността им, решенията на 
Комисията по приема на първокласниците, класните ръководители, ПИГ и техните групови 
възпитатели,Годишния план за квалификационната дейност, седмичното учебно разписание 
и дневния режим на учениците. 4.Приемане на: графиците за контролните и класни работи,. 
дежурствата на учителите, консултациите на учителите, приемните дни на учителите.
5.Избор на работни комисии и др.организационни дейности.
М. ОКТОМВРИ
1. Запознаване с плана за контролната дейност на директора.2.Приемане на план за работа 
при зимни условия .3.Обсъждане на резултатите от входно ниво и приемане на мерки за 
работа с трудните ученици.5.Приемане на план за борба с наркоманията,тютюнопушенето и 
алкохола.

М. ДЕКЕМВРИ
1.Проверка и оценка на знанията на учениците- форми на проверка ,ритмичност на 
изпитванията 2.Обсъждане на работата в П И Г и изпълнението на проекта „Твоят час”.
М. ФЕВРУАРИ
1. Отчет на решенията от предходните съвети.2.Отчитане на резултатите от УВД през първия 
срок.З.Приемане на мерки за подобряване на дейността ни през втория срок.
4.Отчет за дейността на М О през първия срок .5.Утвърждаване на план-приема за новата 
учебна година



М. АПРИЛ
1 .Разглеждане на състоянието на УВП в IV и VII клас -готовност за НВО
2. Разглеждане на нарушения на училищния правилник .Обсъждане на предложения за
налагане на санкции на ученици.
М. МАЙ
1 .Приемане на план за приключване на учебната година и подготовка на новата.
2. Приемане на план за честване на 24 май.З. Разглеждане на поведението на ученици.
4. Утвърждаване на график за дейностите при приемане на ученици в първи клас.
м . ЮНИ
1 .Отчет за изпълнение на решениета на ПС през втория срок.2.Отчет за резултатите от УВД 
през годината . 3.Отчет за изпълнението на проектите .
4.Утвърждаване на списък на учениците от начален етап ,оставащи на допълнителна работа 
през лятото.

УШ.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ
1 .Ангажиране на УН и родителската общност при решаване на проблемите на училището.- 
прибиране и задържане на учениците в училище, въпроси свързани с обогатяване на МТБ, 
стартиране на проекта „Твоят час”, структуриране на Обществен съвет към училището и др.. 
2.Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане на синхрон 
между семейството и училищното възпитание.
3. Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия.
4. Изготвяне на график за срещи с родителите.
5. Изготвяне на табло за информация на родителите.
6. Провеждане на родителски срещи.
М. СЕПТЕМВРИ
1 .Запознаване на родителите на учениците от I и V клас с: правилника за дейността на 
училището, училищния учебен план, избраните учебници, целодневното обучение, 
възможности за обща и допълнителна подкрапа и др. 2.Избор на родителски активи 
Провеждане на заседание на Обществения съвет към училището.
М. ДЕКЕМВРИ
1 .Готовност на учениците за приключване на първия учебен срок
2.Беседа на тема : „ Ефективното взаимодействие между родители и учители -фактор за 
успешно възпитание и образование на учениците.
М. МАРТ
1 .Проблеми с успеха и дисциплината на учениците
2.Ролята на родителите при борбата срещу употребата на наркотици ,алкохол и 
тютюнопушене сред учениците.
М. МАЙ
1. Запознаване на родителите на учениците от VII с условията и изискванията за прием след 

VII клас
2. Готовност но учениците за приключване на учебната година.
3. Среща с родителите на бъдещите първокласници.

1Х.ГРАЖДАНСКО__________ ОБРАЗОВАНИЕ.ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И
ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ
1.СБЩНОСТ - Система от дейности , насочени към формиране нагласа у учениците и 
създаването на модели на поведение за активно и ангажирано участие в демократичните 
процеси ,протичащи в държавата.
2- ЦЕЛ:
Усвояване на социални знания и умения за отстояване на правата , изпълнение на 
задълженията и поемане на отговорности като членове на обществото.



З.ЗАДАЧИ:
- Изграждане на култура на поведение в ученическата общност и на готовност за участие в 
общо училищния живот.
-Подготовка на здравословен начин на живот и изграждане на екологична култура.
-Свободен и самостоятелен избор на образователен и професионален път на развитие и 
реализация;
-Изграждане на национално самочувствие и отговорност у учениците ,възпитаване на 
инициативност и подготовка на пълноценен начин на живот.
-Противодействие срещу агресивността ,насилието и обществения нихилизъм за ред и 
сигурност в училище.
4. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ:
-Планиране на дейността на класния ръководител с участието на ученици

Срок :30.09.2017- отг: кл.р-л
- Продължаване на въведената традиция за дежурство на ученици в училище.

Срок:постоянен отг: деж. у-ли 
-Активизиране на работата на Ученическия съвет

Срок:постоянен отг:Директор
-Задължително спазване на символи при провеждане на мероприятия -  национално знаме 
,държавен химн.

Срок: постоянен отг:Директор ,кл.р-ли
- Подобряване на интериора в коридори и класни стаи и двора на училището

Срок: постоянен отг: кл. стаи
- Провеждане на излети сред природата

Срок :постоянен отг:кл. р-ли 
-Да се осъществят инициативи за етническа толерантност между учениците

Срок: пост. Отг: кл.р-ли
-Да се стимулира участието на учениците в различни регионални ,национални 
международни конкурси .

и

Срок : пост. Отг: преподавателите

X ЗАДАЧИ И ФОРМИ НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА 
ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО 
1.Задачи :
-  Издирване и обхват на ученици с асоциални прояви и картотекирането им.
-Изясняване на причините ,довели до извършването на прояви на тормоз и насилие, 
-организиране на превантивна работа с родители и ученици 
2. Дейности за реализиране на основните задачи :
2.1.. ИзДирва чрез класните ръководители, учителите и обществеността учениците, 
извършили прояви на тормоз и насилие (или потенциални извършители на такива) и ги 
картотекира.
2.2. Проучва конкретни причини и условия, породили отклонения в поведението на тези 

ученици. Набелязва мерки за неутрализирането им чрез индивидуална възпитателна работа.
2.3. За всеки отпаднал ученик уведомява компетентните органи и по всякакъв начин и 

оказва съдействие.
2.4. Предлага на административното ръководство и ПС, дейности по подобряването на 

вътрешния ред и дисциплината в училище.
2.5. Предлага на компетентните органи да вземат отношение към ученици, извършили 
нарушение, а също и към родители, проявяващи недопустимо нехайство при възпитанието 
на децата си съобразно изискванията на ЗПУО.
3.Спрямо регистрираните проявили тормоз и насилие, същата налага следните мерки:
3.1. Обръщане на специално внимание
3.2. Поставяне под контрол
3.3. Предложение пред ПС и директора за налагане на санкции.



XI. ЗАДАЧИ И ФОРМИ НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА 
ДВИЖЕНИЕТО 
1.Задачи :

-Формиране на система от специални знания ,умения и навици ,необходими за успешна 
адаптация към живота.
-Прецизиране на конкретните особености на училището и авариите ,които могат да 
възникнат около него.
-Осигуряване на знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите от 
движение по пътищата.
- Формиране на умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия 
,отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на практически 
умения за оказване на първа помощ.
2. Форми на работа :
-Теоретическо и практическо обучение на учениците.
-Провеждане на семинари ,практикуми и тренинги с учителите.
-Превантивна работа.
3. Дейностите за постигане на целите и реализирането на задачите :
3.1 .В началото на учебната година с всеки ученик от първи клас да се определи съвместно с 
родителите му, най-краткия и безопасен път до училището и обратно. С учениците от втори и 
трети клас основно се припомнят безопасните маршрути за движение

Срок: до 21.09.2017г 
Отг.кл.ръководители

3.2. С учениците от първи до седми клас да се провеждат ежедневно в края на учебните 
занятия”петминутка” за припомняне на правилата за безопасно движение по пътищата и 
задължението на учениците за тяхното спазване

Срок : постоянен 
Отг. Учителите

3.3. Класните ръководители да провеждат беседа, разговор за поведението на учениците като 
участници в пътното движение

Срок: края на всеки месец 
Отг. Кл. ръководител

3.4. Учениците от първи до осми клас задължително изучават в часа на класа правилата за 
движение по пътищата съгласно одобрените учебни програми за всеки клас

Срок : според плана на 
Кл. ръководител

ХП.С01ШАЛН0-БИТ0ВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
1.Осигуряване на безопасни условия за обучение,възпитание и труд

Срок: постоянен Отг.директор и председател на СО 
2.Превантивна работа с трудовия колектив и всички ученици за създаване на атмосфера за 
недопускане нарушение и унищожаване на училищно имущество

Срок: постоянен Отг.директор и учители 
3.Определяне приоритетите при обогатяване на МТБ

Срок: октомври 2017г. Отг.:директорът,учителите.

4.3адоволяване на училището с най-неотложните потребности от УТС и дидактически 
материали.

Срок: постоянен Отг.директорът
5. Провеждане на профилактични прегледи на учениците

Срок: според графика Отг.медицинско лице,личните лекари
6. Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен процес

Срок: 27.10.2017г. Отг.директорът
7.Осигуряване на условия за здравословно хранене на учениците от ПИГ-осигуряване на 
столово хранене. Срок: 15.09.2017г. Отг.директорът



ХШ.ИЗДИГАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И КАЧЕСТВАТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
ДАВАНО В УЧИЛИЩЕТО.
1 .Обстоен и задълбочен анализ на резултатите от НВО IV и VII клас и съпоставянето им с 
резултатите от страната.

Срок: m.VI отг. д-р , преподаватели
2.Осигуряване на по-голямо практическо приложение на обучението и ориентирането му 
към конкретни резултати.

Срок : постоянен отг : преподавателите
-Създаване на условия за квалификация на учителите за използване на различни форми и 
начини за практическо прилагане на учебното съдържание .

Срок : постоянен отг : директорът
-Засилване на практическото обучение в училище ,чрез модернизиране на материалната 
база в училище.
-Развиване на дискусионни форми обучение ,симулации ,ролеви игри идр.

Срок постоянен отг : преподавателите
3. Подобряване на организацията и анализа на резултатите от НВО.

Срок : V,VI отг : директорът
4. Въвеждане на портфолио на ученика .

Срок Х,Х1 отг : преподавателите.
5. Разширяване на формите на работа в час ,чрез въвеждане на оценяване по проекти.

Срок : постоянен отг : преподавателите.
6. Засилване на възпитателната работа с оглед пълноценното им личностно развитие чрез : 
-Подобряване на условията за психолог -педагогическа подкрепа на учениците.

Срок : постоянен отг : преподавателите
-Изграждане в училището на система за превенция на насилието и агресията сред децата и 
учениците.
- Осигуряване участието на учителите за обучение в програми за работа с родители на тема 
„превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотици сред децата и 
учениците.
7.Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на учениците 
извън задължителното учебно време и ангажирането на свободното време .

Срок : постоянен отг : преподавателите ,кл.р-ли

Годиш ният план е приет на заседание на педагогическия съвет- 
Продокол №11 от 11.09.2017 год.


