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                                            Р А З Д Е Л   І 
  
                                     ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ И ПРОЕКТИ 

                              В ДЕЙНОСТТА НАУЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ 

                                        НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 

 

          МИСИЯ: Училището ще осъществява ефективна подготовка    на 

учениците, ще изгражда широка обща и социална култура, ще формира 

интелектуални умения , гражданска компетентност, необходими за 

пълноценен живот и дейност в динамично променящото се общество 

според държавните образователни изисквания и стандартите на 

Европейския съюз в духа на демократичните ценности. При планирането, 

организацията и провеждането на училищното обучение и възпитание ще 

се осигурява свобода на творческа изява в индивидуалния стил на работа 

на всеки учител,учител в ПИГ и класен ръководител за успешна 

реализация през учебната 2018/2019 година. 

 

        ВИЗИЯ: Училището се стреми да формира знания и умения у 

учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към 

гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на 

агресивност и насилие. Всички в училището ще работят за изграждане  на 

граждани с богата обща култура и знания, познаващи националните и 

общочовешки ценности и достижения; граждани, способни да живеят, да 

общуват и да се реализират пълноценно в демократичното гражданско 

общество. Усъвършенстване на професионалните умения на 

педагогическата колегия, обособяването и като екип от високоотговорни 

личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото 

достойнство, прилагане на творческо и критично мислене в 

осъществяването на УВП, за утвърждаването на младия човек като 

гражданин на България и света. 

 

            ЦЕЛИ: 

 

1. Основна цел на училището е издигане качеството на УВР, 

като главно условие за изпълнение държавните образователни 

изисквания и успешно протичане на учебния процес. 

2. Успешна реализация на училищния учебен план. 

3. Създаване на условия за формиране, развитие и стимулира- 

не индивидуалните способности на учениците. 
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4.Формиране на мотивация  за учебен и педагогически труд. 

5.Прибиране и задържане в училище на всички подлежащи на 

задължително обучение ученици. 

6.Създаване на начални умения, свързани с прилагането на 

информационни технологии още от пети клас. 

7.Здравно образование и профилактика. 

8.Опазване и обогатяване на материалната база в училище 

9.Засилено взаимодействие с родителите. 

10.Повишаване на квалификацията на учителите във връзка  със 

съвременните методики в преподаването. 

 

 

СПОСОБИ И  УСЛОВИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА           

ОСНОВНАТА ЦЕЛ И ОСТАНАЛИТЕ ЦЕЛИ: 

 

1. Реализиране на учебния план и на учебната програма: 

а/ Определяне на групите по чужди езици, ЗИП,  ИУЧ,   и 

полуинтернатните групи. 

б/ Подбор на учебници и учебни помагала 

в/ Разработване на стратегия за поведение и общуване в училище 

и извън училище. 

г/ Обхващане на подлежащи за задължително обучение 

д/ Разработване на тестове и писмени изпитвания. 

2. Кадрова политика: 

а/ Развитие на кадрите, система за научна и методическа 

квалификация   

               б/ Подготовка на Образец 1 и щатно разписание 

         3. Основни  дейности: 

 а/ Чрез учебното съдържание по учебните предмети да се работи   

с   изявени и изоставащи деца 

б/ В часа на класа да се проучат желанията и интересите на   

учениците с цел тяхната професионална ориентираност и 

насоченост особено в седми  клас 

              в/ Доразвиване и обогатяване на системата от ритуали и празници 

г/ Повишаване културата на движение с темите от часовете по БД       

и беседи 

д/ Подготовка за защита от природни бедствия, пожари и други -    

охрана на труда 

е/ Опазване и укрепване здравето на учениците – профилактични  

прегледи и здравно възпитание, чрез подходящи беседи и 

практически занятия, контакт с учители и медицинско лице 

 

 



- 3 – 

 

ж/ Спортна  дейност – масово участие в спортни празници и 

туристически походи 

               з/ Работа с родителите – заздравяване и разширяване на връзките 

училище-семейство 

              и/ Съвместна работа с обществени и културни организации- 

помощ в прибирането на подлежащите, участие във форми на извънкласна 

дейност, общоселски празници и тържества   

 

   СТРАТЕГИИ: 

1. Демократизация и хуманност в дейността на училището-

поставяне на ученика в центъра на общоучилищната дейност, 

грижи и внимание за неговото обучение и развитие, 

демократизация на взаимоотношенията учител- ръководител на 

принципа на представените права и задължения. 

2. Високо качество при подготовка на учениците 

3. Оцеляване на училището в условията на демографски срив. 

4. Гражданско образование 

5. Грижа и внимание към всеки ученик и усъвършенстване работата 

с изоставащи ученици.  

          6. Проучвателна дейност на чужд опит и собствени идеи за 

              оцеляване на училището и интензивно развитие. 

7. Многообразие на училищния живот чрез културни, спортни и 

други изяви. 

 

 

Р А З Д Е Л   ІІ 
 

               ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩЕТО 

                  И ЗАСЕДАНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ  

 

     А. ДЕЙНОСТИ 

 

 1. Откриване на новата учебна година 

                                                                      Срок: 17.09.2018 г. 

                                                                   Отг. Шишкова, Горелова 

2. Провеждане на дейности с учители, родители и служители. 

 а/ родитело-учителски срещи 

 б/ заседания на ПС 

 в/ училищни тържества, национални празници, бележити дати 

(според календарния план)-сценарии изработени от комисии 
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3. Инструктажи за: 

 а/ организиране на НУГ-запознаване с нормативните документи за 

2018/2019 учебна година 

                                                                          срок:17.09.2018 г. 

                                                                                отг: директор 

 б/ приключване на първи учебен срок 

                                                                          срок: 04.02.2019 г. 

                                                                                отг: директор 

 в/ приключване на втори учебен срок 

                                                                          срок: 28.06.2019 г. 

                                                                                отг: директор 

 г/ за подготовка на НУГ 

                                                                          срок: 30.06.2019 г. 

                                                                               отг: класни р-ли 

 д/ за професионално ориентиране на учениците за средните училища 

след 7  клас 

                                                                            срок:02.06.2019 г. 

                                                                 отг: директор, класни р-ли 

 е/ за организация на дейности и отдиха на учениците през лятната 

ваканция 

                                                                            срок:01.07.2019 г. 

                                                                           отг. класни р-ли 

 ж/ противопожарна безопасност и защита от природни бедствия 

                                                                         срок: всеки месец 

                                                                             отг: класни р-ли 

 

 

     Б. ЗАСЕДАНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 

     1. ПС- приемане на плановете на комисиите и методичните обединения 

                                                                               Срок: до 30.09.2018 год. 

                                                                                   Отг: директор 

    2. ПС-за анализ на резултатите от входните нива и промените в 

нормативната уредба.                                             Срок: по график 

                                                                            Отг. Директора 

3. ПС-по проблеми свързани с успеха, поведението и дисциплината на     

учениците                                                            Срок: м. декември  

                                                                               Отг:директор 

4. ПС-отчитане резултатите от УВР за първия учебен срок и реда на 

дейности по записването на учениците в първи клас. 

                                                                           Срок: м. февруари 

                                                                              Отг: директора 
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5. ПС-  план-прием на 1 клас                            Срок: м. март  

                                                                             Отг: директор 

     6.ПС-тематичен                                                

                                                                        Срок: м. април 

                                                                             Отг: директор 

7.ПС-отчитане резултатите за УВР за годината. Избор на комисии 

свързани с диференцираното заплащане 

                                                                           Срок: м. юни 

                                                                           Отг: директора 

8.ПС-за приемане на планове, правилници и други нормативни 

документи, необходими за започване на учебната година. 

                                                                       Срок: м. септември 

                                                                            Отг: директор 

 

 

 

В. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО 

 

 

1. През учебната 2018/2019 година цялостната работа на колектива да бъде 

насочена към спазване на държавните образователни изисквания за 

планиране, организиране и провеждане на уч.обучение. 

                                                                   Срок : през годината 

                                                                 Отг. : учители 

2. По всички предмети и в ЧК да се възпитава чувство на отговорност за 

опазване на материалната база, предоставените безплатни учебници и 

икономии на МЕР. 

                                                                     Срок: през годината 

                         Отг. Учители  и кл. р-ли 

3. Изготвяне на график за часовете за консултации по отделните учебни 

предмети за учениците от 5-7  клас. 

                                     Срок : м. септември 

                                     Отг.  учители по предметите 

4. По всички учебни предмети и в занятията на ПИГ да се работи за 

подобряване на уч. процес и създаване на условия за творческа дейност. 

                                                                        Срок: постоянен 

                                                                        Отг: учители  

5. Учителите да прилагат стандартизирани тестове за проверка на знанията 

на учениците. 

                                                                        Срок: постоянен 

                                                                        Отг: учителите по предмети 
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6. Учителите да прилагат в работата си интерактивни методи, принципа на 

екипната работа и други, които създават навици за самостоятелно учене, 

при които учителя е не само източник, а и консултант. 

                                                                       Срок: постоянен 

                                                                       Отг: учители  

 

7. За учениците със специални образователни потребности съответните 

учители да изградят собствени критерии и изисквания за работа според  

възможностите на детето. Да поддържат непрекъсната връзка с техните 

родители. 

                                                                       Срок: постоянен 

                                                                      Отг. учители  

8.Да се вземат мерки за прекратяване на безпричинните отсъствия от 

учебни часове-стриктно да се отразяват отсъствията от всички уч-ли,а 

кл.ръководители да уточняват причините за тях и системно да информират 

УР и родителите. 

                                                                     Срок: постоянен  

                                                                      Отг: учители и кл.р-ли  

9.Чрез подобряване качеството на УП да се създават постоянно условия за 

задържане на учениците до 16 год. и тези от ромски произход. 

                                                                       Срок: постоянен 

                                                                       Отг. уч-ли и кл. р-ли 

10. Възпитателна работа в ЧК и по отделните предмети да бъде насочена 

към: 

 а/ изграждане на родолюбиви личности 

 б/ приобщаване към общочовешки ценности, себеуважение и 

уважение към близките, изграждане на последователност и устойчивост, 

лично чувство за отговорност, за коректност в отношението към другите 

 в/ подготовка за пълноценен живот и демократичност в 

гражданското общество и възможност за реализация в живота 

                                                                         срок: постоянен 

                                                                         отг: всички учители 

11. Всички варианти на възпитателната работа по паралелки, съобразена 

със спецификата на възрастта и интересите на учениците, да се насочат 

към утвърждаване на традициите на родното място и край, като местни 

празници и ритуали.  

                                                                        Срок: постоянен 

                                                                        Отг: всички учители 

12. Възпитателната работа да се осъществява преди всичко чрез урочната 

работа и използване на методи, подходи , средства и форми за създаване на  
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трайни навици и умения у учениците за самостоятелност, необходима им в 

живота. 

                                                                          Срок: постоянен 

                                                                         Отг. всички учители 

14. Дейностите в ЧК да съдействат за: 

 а/ приобщаване на всички ученици към общоучилищния живот 

 б/ изява на разностранните интереси и способности на учениците в 

рамките на класа, училището и извън него 

 в/ коригиране на вредното влияние на някои фактори от социалната 

среда върху възпитанието на учениците, обезсилването им и посочване на 

положителни алтернативи 

 г/ разискване на теми с нравствена насоченост 

 д/ запознаване на учениците с правилника за вътрешния ред в 

училището 

 е/ продължаване на изследователската и събирателската дейност с 

учениците за обогатяване на класните стаи 

 ж/ съвместно участие в празниците през годината, свързани с 

календарната обредна система 

 з/ запознаване на учениците през годината със символите, 

празниците и ритуалите в училището 

 и/ въвеждане на задължителни тетрадки за ЧК / от 5 до 7 клас / 

                                                               срок: по календарен план 

                                                              отг: всички учители, директор 

 

 

Г. ОСНОВНИ ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 

     Възпитателната дейност през учебната 2018/2019 учебна година се 

планира, организира и провежда съобразно възрастовите особености на 

учениците, специфичните особености на училището и демократизацията 

на обществения живот и потребностите на съвременността. 

    ОСНОВНАТА ЦЕЛ на възпитателната дейност е формиране на личност 

с творческо мислене, адаптивна, с гражданска, нравствена, физическа, 

здравна и екологична култура. Целта се конкретизира в следните 

направления и задачи: 

 1. Гражданско възпитание чрез формиране на национални и 

общочовешки нравствено-духовни ценности и добродетели. 

    а/ Учителите да изграждат у учениците активна гражданска 

позиция, която изисква човек да отстоява правата си, да носи своята 

отговорност като член на обществото. 
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б/Да се осъществява контакт с читалището за съвместни културни 

прояви, за отбелязване на бележити дати от българската история и 

празници свързани с национални традиции и обичаи. 

          в/ Да се изгражда у учениците екологична култура и навици за 

здравословен начин на живот, отношение на нетърпимост към 

замърсяването с битови отпадъци на класните стаи и двора на училището.  

                                                                              Срок: постоянен 

                                                                             Отг.всички учители  

 2. Комисии за: 

    а/здравно възпитание – Кацарова, Кибарева, Парова 

    б/естетизация на интериора и екстериора на училището – 

Кодинова, Шишкова, учители по ИИ 

    в/комисия за УКБППМН –  Кибарева, Метишева, директор 

    г/комисия за вътрешно училищна квалификация – творческа и 

квалификационна дейност – Кехайова, Богутева 

    д/комисия по БДП – Солакова, Кацарова, Шишкова 

    е/комисия по охрана на труда и защита от природни бедствия –  

Кибарева, К. Гавраилов, учител по АЕ 

  ж/ комисия за справяне с тормоза в училище по изпълнение на 

 „ Механизма за противодействие на училищния тормоз” – Богутева, 

Метишева, учител по АЕ 

  з/ комисия за работа срещу преждевременното отпадане на 

учениците в училище – Метишева,  Кибарева, учител по АЕ 

 

 

 

              Р А З Д Е Л     ІІІ 

 

     ЧЕСТВАНИЯ НА ОБЩОУЧИЛИЩНИ, МЕСТНИ, 

                            НАЦИОНАЛНИ ПРАЗНИЦИ И СЪБИТИЯ 

               / КАЛЕНДАРЕН ПЛАН /  

 

 

 М.СЕПТЕМВРИ 

1. Откриване на новата учебна             17.09.2018г.        Шишкова, Горелова 

година                                                                                         

2.Да се отбележи Денят на не-             21.09.2018г.                кл. р-ли 

зависимостта                                                                       

3. ПС – приемане на планове              до 30.09.2018.              директор 

4.Европейски ден на езиците               26.09.2018г.                учител по АЕ 
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М. ОКТОМВРИ  

1. Отбелязване на Международния          01.10.2018              кл. р-ли 

    Ден на музиката 

2. Есенен спортен празник                     31.10.2018 г.           учители по ФВС 

3.Отбелязване на Деня на                      30.10.2018 г.                кл. р-ли 

народните будители                                                                      

 

 

          М. НОЕМВРИ                

1.Ден на толерантността                       16.11.2018 г.                    кл. р-ли 

2. Световен ден на децата-                    20.11.2018 г.                    кл. р-ли 

      изложба на рисунки 

                  

                              

М.ДЕКЕМВРИ 

1.Конкурс за изработване на                  18.12.2018 г.               учител по ИИ  

новогодишна картичка и сурвачка               

2.Коледни тържества-                        19,20,21.12.2018г.             Тамахкярова,  

общоучилищно тържество, базар                                                  кл. р-ли        

3.Зимни народни обичаи                        м. декември                   кл. р-ли  

4.ПС за разглеждане поведе-                 м.декември                  директор 

нието и отсъствията на у-те. 

 

 

 М.ЯНУАРИ 

1. Отбелязване годишнината                 07.01 2019 г.              кл. р-ли 

от рождението на Хр. Ботев                                                                             

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 М.ФЕВРУАРИ 

1.ПС-отчет на работата за І срок          м.февруари                  директор 

2.Отбелязване 145 години от                19.02.2019г.                  Богутева 

Обесването на В.Левски в ЧК 

3.Ден на „Розовата фланелка“               27.02 2019г.                кл. р-ли                                                       
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 М.МАРТ 

1.Конкурс за мартеничка и                      м.март                  учител по ИИ 

пролетна картичка                                                                 

2.Отбелязване на Националния           01.03.2019г.              класни р-ли      

празник 3-ти март                                                                   

3. Отбелязване на Първа пролет            22.03.2019 г.               кл. р-ли 

4. Празник на буквите                            29.03.2019г.        Шишкова, Горелова 
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М.АПРИЛ 

1. Пролетни празници                            м. април                  кл. р-ли 

2.Конкурс за великденско                   м.април              Кацарова,Солакова 

яйце, рисунка и украса                                                           учител по ИИ 

3.Лазаруване                                           м.април                     Енчева 

4. Отбелязване на                                 23.04.2019 г.             Кибарева, 

  Деня на земята                                                                          директор 

5.ПС-тематичен                                           м.април                  директор 

6. Ден на книгата                               24.04.2019 г.                    кл. р-ли 

7.Пролетен спортен празник            до 30.04.2019 г.         учители по ФВС 

                  

                                   
 М.МАЙ 

1.Отбелязване  празника                 22.05.2019г.                  директор, кл.р-ли 

на училището - 11 май  

2. Тържество по случай края           31.05.2019г.                     Кехайова 

на уч. година на 4 клас                                                                                                                              

                

                         
 М.ЮНИ 

1. ПС-отчет за работата                          м.юни                            директор 

през учебната година 

 

 

 

                                 Р А З Д Е Л    ІV 
 

1.Спортно-туристическа дейност и здравно възпитание 

 а/ да се изготви график за темите по                                Кибарева 

здравно възпитание,за които се изисква 

съдействие от медицинската сестра 

 б/ в ЧК да се обсъждат теми, свързани                            кл.р-ли, 

със здравното възпитание,като се търси                                  мед.лице 

съдействие на мед. лице 

 в/ изнасяне на беседи и провеждане                                 кл.р-ли 

на практически занятия по БДП,съобразно                               учители 

възрастовите особености на уч-те. Във 

всеки час да се отделят по 5 минути. 

 г/ учебни евакуации при пожар и                                  учител по АЕ  

други бедствия                                                                                уч-ли 
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2.Художествено-творческа дейност /по календарен план/ 

3.Работа с трудни ученици и за профилактика на разпространение и 

употреба на наркотици, алкохол и тютюнопушене. 

 

 

ВИЗИЯ: Изграждане на ценностна система у учениците, в която се издига 

ролята на тяхното здраве, като основен фактор за оформяне на личността 

им и реализация в обществото. Създаване на алтернативни модели за 

осмисляне на връзката „Човек-общество”. 

 

ЦЕЛИ: 1. Издигане ролята на профилактичното обучение в борбата с 

дрогата, алкохола и тютюнопушенето. 

      2. Засилване ролята на родителите като заинтересована страна в 

процеса на борбата срещу психотропните вещества. 

             3. Създаване на широки връзки с всички правителствени и неправи-

телствени организации на местно, регионално и национално ниво. 

За постигането на поставените цели дейността на комисията трябва да е 

насочена към: 

а/получаване на информация от РДВР за проявите на наши ученици 

извън училище 

 б/организиране на беседи за ученици и родители по избрани теми 

върху проблема 

 в/консултации с педагози и психолози от областния център 

г/издирване и доставяне на информационни материали по проблема  

„Наркотици и здраве” 

 д/ограничаване достъпа на външни лица в училището чрез засилен 

пропускателен режим 

 е/водене на отчет на учениците с лошо поведение, отрицателни 

прояви и голям брой неизвинени отсъствия 

 ж/комисията за дейността на УКБППМН да работи по план изготвен 

от нея  

 з/изготвяне на график за консултации по учебни предмети с трудните 

ученици 

 и/свикване /при нужда/ на ПС за разглеждане на поведението на 

ученици с отрицателни прояви 

 

 
                         МЕТОДИЧЕСКА  И КВАЛИФИКАЦИОННА 

                                      ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕТО 

1. Учителите да обособят методически обединения в училището на: 

 а/МО на началните учители – председател З. Сарафова 

б/МО на прогимназиалния курс – председател  А. Богутева 
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2. Председателите на МО да изработят план за работата им през годината, 

който да бъде приет от обединението 

3. Осъществяване на приемственост между детската градина и училище и 

между начален и горен курс. 

4. Повишаване на професионализма на учителите чрез участие в 

квалификационни курсове организирани от РИО  

 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ 

С РОДИТЕЛИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

 Да продължи работата по основното направление и задачи при 

осъществяването на взаимодействието „учители-родители-общественост” 

и през тази учебна година във връзка със задължителното обучение на 

децата до 16 годишна възраст, опазването и обогатяването на МТБ, 

работата с трудни ученици и профилактиката на разпространението и 

употребата на наркотици и други подобни, разумно потребление на 

бюджетните средства за издръжка на училището и набавяне на нови чрез 

спонсорство. 

                                           

 1. Родителски срещи: 

  -  І срок  - месец септември 

  -  ІІ срок  - месец февруари 

  -  при необходимост по класове 

 2. Изготвяне на списъци на деца с хронични заболявания за 

ориентирането им към други училища 

 3. Запознаване на учениците от 7 клас и родителите им  с Наредба за 

прием в средните училища след 7  клас. 

 

 

 

 

  
 

  


