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ІІІ. Дейности за  реализиране на целите, стратегията  и приоритетите. 

 

1. Административно – управленска дейност 

 

Дейности/мероприятия  Срок за 

изпълнение 

Отговорни 

лица 

Контрол  

1.Анализиране на социално-психологическото състояние на учителската колегия. Постигане добро ниво на 

екипност: учители, директор, възпитатели, непедагогически персонал, родители Общинска администрация. 

септември 2021 г. директор  

2.Създаване на необходимата организация за тържествено откриване на учебната година. 15.09.2021 г. 

 

комисия по 

откриването  

 

3. Изготвяне на Списък - Образец № 1 за учебната година. 

  

20.09.2021 г. 

 

директор, 

комисия 

 

4. Изготвяне на годишните тематични планове на преподавателите по БДП. 15.09.2021 г. 

 

преподаватели по 

БДП 

 

5. Изготвяне на график за провеждане на допълнителния ЧК за работа с документацията и консултации 

с родители. 

15.09.2021 г. 

 

 кл. ръководители 

 

 

6. Изготвяне на график за провеждане на консултации с учениците. 27.09.2021 г.  учители  

7. Създаване на необходимата организация за получаване от всички ученици на безплатните учебници І – 

VІІ клас. Изготвяне на лични отчетни карти за ползването на учебници на всеки ученик 

15.09.2021 г. 

 

кл. ръководители  

8.Участие на учителите в септемврийските съвещания, организирани от РУО- Русе. Съгласно 

указания на 

РУО 

учители  

9. Преглед на задължителната документация за началото на учебната година 15.09.2021 г. 

 

 директор  

10 Изготвяне и актуализация  на следните планове: 

- Годишен план за дейността на учебното заведение; 

- Правилник за дейността на  училището; 

- Правилник за безопасни условия на труд /ПБУТ/; 

- Правилник за вътрешния трудов ред;    

- План за дейността на Педагогическия съвет;   

- План за квалификационната  дейност; 

- План за контролната дейност на директора; 

- План за защита при бедствия и аварии; 

- План за работа при зимни условия; 

- План за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище по изпълнение на 

„Механизма за противодействие на училищния тормоз; 

до 15.09.2021 г. 

 

длъжностно лице по 

БУТ; 

председатели на  

училищни   комисии; 

 методически  

 обединения;  

директор; 

учители по ФВС и 

треньор по тенис на 

маса 
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 - План за управление  при кризи вследствие на терористична дейност в училище;  

- Правила за действие при злонамерени анонимни телефонни съобщения; 

- План за дейностите по БДП; 

- План за работа на УКБППМН; 

- График за провеждане на часовете по БДП; 

- График за провеждане на допълнителния час по физическо възпитание и спорт и на часа за спортни 

дейности с учениците от I до XII клас; 

-Всички заповеди съгласно ЗПУО, образователните стандарти, както и комплект заповеди във връзка с 

осъществяване на дейностите по безопасни условия на труд /БУТ/, противопожарна  защита 

/Противопожарно досие/ и СФУК 

10. Извършване на необходимите дейности по изплащането на допълнително трудово възнаграждение за 

постигнати резултати от труда на педагогическия персонал 

30.09.2021 г. комисия и директор  

11. Планиране на необходимата учебна и училищна документация м. януари 2022 г.  директор  

12. Изготвяне на заявка за необходимите учебници и учебни помагала за обучението от І до VІІ клас за 

следващата учебна година. 

м. март 2022 г. 

 

  учители  

13 .Ефективно функциониране на Педагогическия съвет: делово, с  предварително регламентирано време; 

вземане  на конкретни решения за организиране на дейността, осъществявайки контрол по изпълнението 

през годината 

 

директор  

14.Изготвяне на оперативни планове и предварително оповестяване на седмичните задачи. всеки месец директор,  

зам. директор 

 

 

 

2.Организационна и методическа дейност 

 

Дейности/мероприятия  Срок за изпълнение Отговорни 

лица 

Контрол  

1.Актуализиране и разработване учебните програми за ИУЧ  15.09.2021 г. 

 

учители  

2. Учебно-възпитателната дейност по БЕЛ и математика за VІІ клас да е съобразена с датите за 

провеждането на НВО. 

През годината 

 

Т. Христова 

Ст. Стоянов 

 

3.Творческо прилагане на ДОИ за учебното съдържание, учебните планове и програми.  15.09.2021 г. 

 

директор 

зам. директор 

 

4.В периода 20 септември – 15 октомври да се установи входното ниво на учениците по всички предмети, 

като се използват подходящи за всеки предмет форми и методи за проверка на знанията и уменията       

20 септември – 

15 октомври 

2021 г. 

учители  

5.Преоценка на степента на усвояване на учебния материал като обем и като възприемане и способност за 

прилагане в практиката на получените знания и умения.Провеждане на заседания по МО. 

октомври 2021 г. Председатели на 

МО 
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6.Разнообразяване, осъвременяване, обогатяване формите и методите на обучение и педагогически 

технологии. Новаторство и експериментиране. 

през годината учители  

7. Подготовка и провеждане на стандартизирано външно оценяване в ІV и VІІ клас. април-май 2022 г. директор, учители,  

кл. ръководители 

 

8.Приемственост между отделните етапи на обучение. Анализ и оценка на изходно-интелектуалното 

равнище за децата, завършили съответния етап и необходимото входно равнище при започване на по-горна 

степен. 

 

м.май 2022 г. 

 

председатели 

МО 

 

 

9. Публикуване на училищните документи на училищния сайт.  19.10.2022 г. Г. Недялкова  

10.Сформиране на групи  ИУЧ според утвърдените учебни планове, съобразно интересите на учениците и 

възможностите на училището. 

 май, юни 2022 г. 

 

кл. ръководители, 

учители 

 

11.Стимулиране на преподавателите за ползване на ИКТ за преподаване и обучение и получаване на 

информация от Интернет  за  съвременните новости и постижения по съответните учебни дисциплини. 

постоянен учители  

12.Срещу подпис от ученици и родители да се получат учебниците за І-VІІ клас. Съхранението 

 и връщането на учебниците с продължителност повече от една година да става съгласно заповед на 

директора.  

15.09.2021 г. 

 

кл. ръководители, 

учители І-VІІ клас 

 

13.Анализ на постигнати резултати по учебни предмети. Информация, в края на всеки срок.  февруари,  

юни 2022 г. 

учители, възпитатели  

14.Осигуряване  на  равен  достъп  до  качествено  образование  на отделните етнически малцинства, 

съобразен с различната степен на социална интеграция. 

през годината директор, 

учители 

 

15.Утвърждаване в училище на атмосфера за опознаване, сътрудничество и сближаване на децата от 

различните малцинства с цел повишаване на тяхната междукултурна диалогичност. 

през годината  учители по БЕЛ   

16.С цел насърчаване и повишаване на грамотността, посещаване на консултации по БЕЛ. през годината учители БЕЛ  

17.Обхващане на учениците от етническите малцинствата, намиращи се в неравностойно положение в 

групи на целодневна организация и включването им  в извънкласни и извънучилищни форми.                                    

през годината кл.ръководители, 

учители ЦОУД 

 

18.Подпомагане социализацията на децата-роми, децата със СОП и трудно усвояващите български език 

чрез допълнителни образователни възможности и провеждане на консултации 

по график всички учители  

19.Стриктно проследяване на  посещаемостта на учениците в училище. Своевременно реагиране 

и уведомяване родителите, а при необходимост да се търсят услугите на Д „СП“- гр. Две могили 

постоянен 

 

кл. ръководители  
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3. Образователно –възпитателна  дейност 

А/ Планиране и организация 

 

Дейности/мероприятия  Срок за изпълнение Отговорни 

лица 

Контрол  

1.Всички класни ръководители да разработят план за работа с класа, в който според конкретните условия и 

потребности на учениците се включват теми, свързани с нравственото, естетическото и емоционално 

развитие, както и теми за здравно образование, за БДП и защита при бедствия. 

15.09.2021 г. 

 

кл. ръководители  

2.Учебното съдържание по всички учебни предмети и извънкласните дейности, сформирани в училище, да 

се използва за изграждане на висока обща култура и положителни качества на личността.   

постоянен учители, възпитатели  

3.Ранно откриване на творчески заложби чрез участия в конкурси, изложби, състезания през годината учители, възпитатели  

4.Провеждане на беседи, дискусии, разговори с класните ръководители, здравен работник, външни лектори 

с цел възпитаване на учениците в дух на взаимотърпимост, уважение и зачитане човешкото достойнство на 

другите. 

през годината 

 

кл. ръководители, 

възпитатели, учители        

 

5.Превенция по прибиране и задържане на учениците в училище.Приемане на план-програма. октомври 2021 г.  Учил. комисия  

6.Усъвършенстване, внедряване на цялостна нова система от празници, ритуали и символи.    декември 2021 г. Учил. комисия  

7.Индивидуална и диференцирана работа с надарени и талантливи ученици.  Предоставяне на актуална  

научна информация, позволявайки им да бъдат инициатори, учители-дубльори или асистенти на учители. 

Насочване, стимулиране и подпомагане при организиране на самостоятелната им подготовка.      

през годината всички учители и 

възпитатели 

 

8.Родноезиковата подготовка да се организира и провежда приоритетно с цел овладяване на българския 

книжовен език от всички ученици. По МО да се набележат конкретни дейности и се обмени опит в посока : 

-развиване на комуникативно-речевите умения на учениците от начален курс; 

-подобряване на писмената грамотност на учениците от средния курс 

31.10.2021 г. 

 

председатели МО, 

учители 

 

9.Езиковата компетентност и култура на учениците да стои на вниманието на всички учители. 

Преподавателите по отделните учебни дисциплини да се ангажират с изграждането на стил в съответната 

научна област, усвояване на конкретната терминология, спазването на правописни и правоговорни норми. 

Обмяна на опит и мероприятия на МО, свързани с езиковата култура. 

постоянен учители, 

председатели МО 

 

10.Широко да се използва научно-културната, художествена и друг вид литература с цел подпомагане и 

развитие на умението за общуване и прилагане на усвоените знания и умения. 

постоянен  

 

учители 

 

 

 

 

Б/.Гражданско образование 

 

Дейности/мероприятия  Срок за изпълнение Отговорни 

лица 

Контрол  

I.Гражданско образование и възпитание да се обособи като система от дейности, насочени към 

формиране на нагласи и създаване на модели на поведение у учениците за активно и ангажирано 

участие в демократичните процеси, протичащи в обществото.  

1.Работа за формиране личността на ученика като процес на изграждане  и коригиране поведенческото и 

през годината учители, комисии, 

председатели МО 
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личностното развитие чрез: 

- Усвояване на социални знания и умения за своите права и задължения и поемане на отговорности като 

членове на обществото; 

- Изграждане на култура на поведение в ученическата общност и готовност за участие в общоучилищния 

живот; 

- Усвояване нормите на здравословен начин на живот и изграждане на екологична култура; 

- Насочване към свободен и самостоятелен избор на образователен и професионален път  

за развитие и реализация. 

2.Осигуряване възможности за развитие и изява на разностранните интереси и способности както в рамките 

на класа и училището, така и извън него. 

3.Отчитане влиянието на социалната среда върху изграждане личността на ученика. Целенасочена работа за 

коригиране негативното влияние на някои фактори на средата върху възпитанието и поведението на 

учениците и посочване на позитивни алтернативи. Изграждане на умения за общуване и решаване на 

конфликти в ученическия колектив. 

4.Съвместна дейност с родителите и други социални партньори, намиращи се на територията на Общината  

и поемане на отговорности по проблемите, свързани с възпитанието и гражданското образование на 

учениците. 

ІІ.Гражданското образование се реализира в: 

-учебната дейност, чието съдържание кореспондира с проблемите на социализацията на децата и юношите; 

-часа на класа чрез разработен тематичен план по приоритетни за класа проблеми; 

-извънучилищна дейност; 

-конкретна работа на класните ръководители с класа и с отделни ученици; 

-училищна комисия по превенция противообществените прояви на малолетни и непълнолетни/УК по 

ПППМН/; 

-превантивна дейност за предпазване от влиянието на наркомания, хазарт, религиозни секти и други 

негативни фактори на околната среда. 

   

ІІІ.Съдържание, форми и методи за гражданско възпитание 

1.Съдържателните аспекти на гражданското образование да бъдат насочени към: 

- Граждански права, задължения и отговорности на децата и юношите; 

- Здравно образование; 

- Сексуално образование и превенция от СПИН; 

- Мирно решаване на конфликти и умения за водене на спорове; 

- Начална икономическа култура; 

- Професионално ориентиране; 

- Екологично възпитание; 

- Превенция на зависимостите/наркомания, алкохол, тютюнопушене/ 

- Противодействие срещу агресивността, насилието и обществения нихилизъм за ред и сигурност в 

училище; 

-Действие при природни бедствия, екстремални ситуации  и безопасност на движението. 

2.Гражданско образование чрез принципите, съдържанието, методите и формите на учебната дейност: 

-осъществява се от учителите по отделните учебни предмети и възпитатели в рамките на 

самоподготовката на учениците; 

-при планиране на урочната работа учителите да конкретизират проблематиката, обслужваща целите и 

съгласно тематичното 

разпределение 

кл.ръководители, 

учители, 

медицинско лице 

учители  
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идеите на гражданското образование и насочат вниманието си към нейното ефективно овладяване от 

учениците; 

-целенасочено използване на учебното съдържание за изграждане у учениците на умения за общуване 

и мирно решаване на конфликтни ситуации в колектива, посочване позитивни алтернативи на 

поведение; 

-осъществяване на междупредметни връзки с цел създаването и утвърждаването  у учениците на 

цялостен модел за обществото и поведението на личността в него, като се наблегне на общочовешките 

ценности 

3.Работа на класните ръководители 

1.Класните ръководители да разработят конкретни планове за работата с класа и тематичен план за 

провеждане на часовете на класа, съгласуван с акцентите на гражданското образование, потребностите 

и интересите на учениците; 

2. В плана на класния ръководител: 

2.1.Да се посочат конкретни форми за работа с колектива и индивидуална работа с учениците, 

използвайки възможностите, предоставени от училището и извънучилищните учреждения; 

2.2.Да бъдат включени и теми, свързани с акцентите на гражданското образование и с: 

а/ бележити дати и събития от българската история и съвременност: 

-22 септември – Ден на независимостта на България; 

-  1 ноември –    Ден на народните будители; 

-  3 март -  Национален празник - Освобождението на България; 

-  1 май -   Ден на труда и международната работническа солидарост; 

-24 май -   Ден на славянската писменост и култура; 

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

б /национални, регионални и  общоучилищни празници; 

в/ национални символи, символите на училището и тяхното място и значение в ежедневието и по 

време на национални и училищни празници; 

г/ Правилника за дейността на училището, Правилника за вътрешния трудов ред – съвместимост на 

външен вид и поведение с целите и организацията на училищния живот; 

д/ охрана на труда в училище; 

е/ създаване и опазване на МТБ в училище. 

2.3.В плана на класния ръководител да се предвидят форми за съвместна работа с родителите и 

привличане на специалисти от други институции като лектори и консултанти по определени проблеми. 

съгласно плана за ЧК кл. ръководители  

     

 

    В/Форми за извънкласна и извънучилищна дейност: олимпиади, състезания, конкурси, изложби, спортно–туристическа дейност 

 

Дейности/мероприятия  Срок за изпълнение Отговорни 

лица 

Контрол  

 1.Да се проучат желанията на учениците за организиране на целогодишни форми за извънкласна и 

извънучилищна дейност. 

01.10.2021 г. кл. ръководители   



 7 

2.Всеки клуб или група разработва собствена програма за дейността си през годината и изявите на 

училищно и извънучилищно равнище.Програмата се предава на директора на училището. 

01.10.2021 г. кл. ръководители  

3.За участие в различните форми на извънкласна дейност всички ученици да подадат декларации, 

заверени с подписа на родителите, които се съхраняват  при директора на училището. 

05.10.2021 г. кл. ръководители  

4.Осигуряване  възможност за изява на участниците  в извънкласните форми  и всички желаещи в 

летописа на вътрешноучилищния живот, включващ: 

  -Вечер на будителите - програма с конкурси за есе, рисунка,стихотворение  

  -Коледа в училище – коледуване; изложба – коледна украса, конкурс за изработване на новогодишна 

картичка; 

  -Конкурс за осмомартенска картичка; 

  -Пролет в училище – изложба; 

  -Празник на буквите; 

  -Великденска изложба; 

  -Ден на Европа – 9 май. Ученическо самоуправление; 

  -24 май – празничен концерт с участието на всички състави в училище; 

  -1 юни – Ден на детето 

посочените дати учители 

 

 

5.Осигуряване информация и участие на ученици в регионални, национални състезания и конкурси с 

цел даване гласност на възможностите и способностите на учениците и повишаване мотивацията за 

по-нататъшна работа. 

през годината учители   

6.Спортно-туристическата дейност да бъде насочена към укрепване здравето на учениците и 

закаляване на организма чрез природните фактори – слънцето, чистия въздух и водата 

30.09.2021 г.  директор, 

 учители по ФВС 

 

7.След проучване интересите на учениците и съобразно възможностите на училището на заседание на 

ПС с решение да се приемат видовете спорт в часа за спортни дейности.  

30.06.2022 г.   директор, 

  учители по ФВС  

 

8.Участие на излъчени отбори и индивидуално в общински и регионални прояви съгласно приетия 

спортен календар на училището. 

съгласно спортния 

календар 

   учители по ФВС  

 

 

 

 

4. Основни приоритети във взаимодействието с родителите и обществеността 

 

Дейности/мероприятия  Срок за изпълнение Отговорни 

лица 

Контрол  

1.Ангажиране на родителската общност при решаване на проблеми по прибирането и 

задържането на учениците, подлежащи на задължително обучение; 

през годината кл. ръководители  

2.Ангажиране на родителската общност  при решаване на въпроси, свързани с подобряване и 

обогатяване на материалната база и ремонтните дейности в училище 

през годината кл. ръководители  

3 3.Активизиране и разнообразяване съдържанието и формите на работа с родителите чрез:  

-включване на родителя в обучението и при честване на бележити годишнини, национални, регионални 

и училищни празници, спортни и други прояви; 

през годината кл. ръководители  
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-тясно сътрудничество между училището и семейството при превантивната работа с деца, застрашени 

от негативни влияния/алкохол, тютюнопушене, наркомания,секти,хазарт; 

-координиране дейността на класните ръководители с УК и ОУ за  борба с ППМН с цел издирване, 

задържане и успешно обучение на подлежащите. 

- Предлагане на родителите конкретни форми и начини за самоподготовка на детето; 

 - Обезпечаване родителски контрол по въпросите на режима, успеваемостта, дисциплината, 

поведението. 

 - Беседи, индивидуални разговори на теми за семейството, за личния пример на родителите, за техните 

права и задължения. 

4. Провеждане на родителски срещи за: 

- Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището и училищния учебен план и 

всички съпътстващи началото на учебната година документи и инструктажи.  

м.септември 2021 г. 

 

кл. ръководители 

 

 

- Готовност на учениците за приключване на I учебен срок. Запознаване с училищната програма за 

борба с наркоманията, сектите и детската престъпност. 

м.декември 2021 г. 

 

кл. ръководители 

 

 

- Запознаване с условията за кандидатстване след завършено основно образование. 

 - Готовност за приключване на учебната година и обсъждане на летния отдих на учениците. 

м.април 2022 г. кл. ръководители 

 

 

- Беседи, индивидуални разговори на теми за семейството, за личния пример на родителите, за 

техните права и задължения. 

постоянен кл. ръководители 

 

 

 - Среща с родителите на бъдещите първокласници. м. септември 2022 г. кл. ръководители  

 

 

5. Поддържане и обогатяване на материално-техническата база в училище 

 

Дейности/мероприятия Срок за изпълнение Отговорни 

лица 

Контрол  

1.Опазване и развитие на МТБ след извършения ремонт през лятото. Мерки за въздействие, 

предвидени от класните ръководители..  

3 31.10.2021 г. директор, учители,  

пом. персонал 

 

2.Отстраняване на своевременно възникнали проблеми по МТБ - счупени прозорци и врати, 

повредени брави, ученически маси, столове, повредени осветителни тела и др. 

постоянен кл. ръководител 

 

 

3.С цел опазване на МТБ да се изготвят описи на имуществото и учебно-техническите 

средства в учебните кабинети, физкултурния салон, хранилища и др. помещения. Описите се 

предоставят на длъжностните лица, отговарящи за съответните кабинети. Същите се 

актуализират при всяка инвентаризация.                                                      

постоянен директор  

4.Да се осъществява контрол по отношение ефективното усвояване  на средствата, отпускани  

ежегодно  по проекти  за обучението по ФВС.                                                                                                                                 

постоянен директор,  

гл. счетоводител  

 

5.За всички дарения, получени по определен повод  в  училище, комисията  ги регистрира 

документално и дава гласност за тяхното реализиране. 

през годината Комисия по даренията  
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6. Социално-битова дейност 

 

Дейности/мероприятия  Срок за изпълнение Отговорни 

лица 

Контрол  

1. Периодично училищното ръководство съвместно с Групата по условия на труд да 

анализира спецификата на рисковете на работните места, резултатите от профилактичните 

прегледи на работещите и се стреми условията на труд да се подобряват.  

Введнъж на 24 месеца 

 

ГУТ  

2.Училищното ръководство да обезпечава провеждането на профилактични прегледи на 

работещите, съгласно изискванията на нормативната уредба и изисква анализ на 

резултатите от същите, с цел информация за здравословния статус на персонала. 

директор  

 

 

7. Финансово управление и контрол на делигирания бюджет 

 

Дейности/мероприятия  Срок за изпълнение Отговорни 

лица 

Контрол  

Да се актуализират всички училищни документи, касаещи финасовото управление в училище, като: 

1.Директорът  актуализара СФУК/система за  финансово управление и контрол/ и определя 

задълженията на съответните длъжностни лица по него. 

 м. септември 2021 г. директор  

2.Директорът да разработи и запознае работещите със «Стратегия за управление на риска» 

в училище. В стратегията да бъдат включени и различни рискови процедури като: 

Процедура при съкращаване на щата, процедура при назначаване на учител или работник, 

Процедура за сключване на договор за обществена поръчка, Антикорупционна програма и 

др. 

м. ноември 2021 г. директор  

3. Прозрачност и контрол по отношение разходването на бюджета и отчет на 

изразходваните средства на всяко тримесечие на заседание на ОС. 

на тримесечие директор,  

гл. счетоводител 

 

4. При изготвяне на Проекто-бюджета на училището да участват и представители на 

синдикалните организации. 

м. ноември 2021 г. директор,  

гл.счетоводител, 

председатели СО 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
 


