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СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

І. УВОДНА ЧАСТ – Анализ на сегашното състояние на училищната система 

Положително влияещи фактори, аспекти, по които е необходимо да се извършват 

дейности за усъвършенстване дейностите на училището.  

ІІ. ЦЕЛЕВА ЧАСТ – Приоритети, главна цел и задачи за постигане през учебната 

2020/2021 година.  

ІІІ. ДЕЙНОСТНА ЧАСТ – по направления за: 

1. Осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.  

2. Основни дейности за осъществяване на образователния процес. 

3. Извънкласни и общоучилищни дейности.  

4. Квалификационната дейност – основни положения и форми. 

5. Тематичен план на заседанията на ПС. 

6. Политика на развитие на училището; прозрачност и публичност; изграждане на 

позитивен автономен облик; връзки с обществени институции, с родители, УН, 

УУС, Обществен съвет. Дейности по популяризиране и издигане авторитета на 

училището. Работа по проектии национални програми 

7.   Обхват на дейностите, подлежащи на контрол. 

8. Дейности по извършване на защита на личните данни. 

9. Приложения -  планове на КОТ, КГЗ, КБД, КБППМН,Училищна програма за 

целодневна организация на учебния ден, Програма за превенция на ранното 

напускане на училище,Програма за предоставяне на равни възможности за 

приобщаване на ученици от уязвими групи, План за работа на психолога, вкл. и за 

координиране и за реализиране на процеса на приобщаващо образование.  

І. УВОДНА ЧАСТ 

 

1. Положително влияещи фактори: 

    В училището се обучават 291 ученици от І до VІІ клас, разпределени в 16 паралелки 

като 252 от тях са на целодневна организация на учебния процес, разпределени в 11 

ПИГ от І до VІ клас  

    Прозрачността в управлението, съчетаването на добрите традиции  с иновативност са 

водещите принципи за осъществяване на целите и приоритетите на училищната 

дейност. Цялостната дейност през  изминалата учебна 2019/2020 година протече 

съгласно залегналите в годишния план и произтичащите задачи от нормативни и 

подномативни актове, уреждащи дейностите в сферата на образованието на регионално 

и национално ниво.  Постигнатите положителни фактори са:  

 нямаме отпаднали или необхванати ученици в задължителна училищна възраст 

 постигнато е много добро ниво на ефективност от труда на ученици и учители в 

ОП ; 

 създадена е много добра система за организация  на планиране, координиране и 

отчетност по всички училищни дейности; 

 изпълнението на планираните дейности по постигане на главната цел и задачи от 

годишния план е на много добро и съответства на ДОС; 

  Създадени много добри условия за провеждане на елктронни уроци и 

извънкласни дейности;  

 Създадена е обща платформа в G Suit Google Classroom, където всички 

паралелки  имат свои класни стаи, както и за всички ГЦОУД, както и класна 
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стая за провеждане на заседания и оперативни съвещания на ПС и стая за 

заседания на ЕПЛРт. В процес са създаване на саи за групите за ДП и др.  

 Проведеното дистанционно електронно обучение е на много добро ниво, 

независимо че началните учители и една част от учителите в ГЦОУД използваха 

в по-голямата си част и други платформи и социални мрежи.  

 Наблюдава се устойчиво развитие на сътрудничеството с обществените 

институции с родителите в подкрепа на образователния процес; 

 създадени са на много добро ниво условия за реализиране на  позитивна и 

подкрепяща училищна  среда, вкл. и чрез клубовете по интереси, макар че по 

време на дистанционното електронно обучение те спряха своята дейност. 

 осигурено е единство и непрекъснатост на ОП; педагогическата колегия е с  

много добра квалификация и отговорно отстоява професионалните си 

ангажименти; педагозите са носители на  позитивна емоционална, социална и 

духовна интелигентност ;  

 резултатите от НВО VІІ кл са по-високи от предходните години – първо място 

по български език и литература в област Смолян и над средния брой точки на 

национално ниво. По математика резултатите са по-високи от средния брой 

точки на областно ниво и на национално ниво; 

 наблюдава се намаляваща тенденция на агресията в различните й форми, поради 

комплексната работа и партньорство с родителите и прилагането на общата 

подкрепа от страна на класните ръководители и различни вътрешно-училищни 

проекти, насочени към осигуряване на позитивна училищна среда;  

 постиганата е много добра ефективност  в създаването на  подкрепящата среда и 

мотивацията за учебен труд и успех на учениците в ОП чрез разнообразни 

стратегии, техники, проектно и интерактивно обучение, чрез създаване на 

качествени условия за изява на таланливите ученици 

 осигурена е целодневна организация за  близо 90% от учениците;  

 постигнато е високо развитие на външната и вътрешната квалификация по най-

важните  съвременни направления за работа в училище;  

 оценяването в училище се извършва обективно на основата на съответните 

наредби за ДОС на оценяването и въз основа на периодични анализи от 

учителите и от ПС;  

 наблюдава се повишаване 15 стотни спрямо учебната 2018- 2019 година на  

цифровите резултати за успеха в края на учебната година, както и стабилизиране 

на трайността на знанията и уменията на учениците, видно от анализите на 

изходните/ НВО и входни нива;  

  подобрени са постиженията на учениците в различните конкурси и олимпиади 

от националния календар на МОН – много от тях са със заемане на призовите 

места от нашите участници; 

 устойчиво  се развиват уменията на всички учители за използване на проектно-

базирания  и проектно-ориентирания модел на обучение чрез иновацията – 

вътрешноучилищни проекти; 

 МТБ на училището е на много добро до отлично ниво -   с  добре оборудвани 

класни стаи с кътове и материали за работа за дейностите  по интереси, 

кабинети, зали и помощни съоръжения; извършен е цялостен ремонт с блажно и 

посно боядисване; има необходимото добро оборудване с компютри и 

компютърни конфигурации, както и абонамент за електронни уроци от сайта 

Уча. се; осигурен е безжичен интернет на територията на цялото училище и 
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модерна Wi Fi; осигурени са  6 интерактивни дисплия във всички кабинети две  

самостоятелни помещения с цел осъвременяване технологията на обучението в 

учебния час, както и смарт телевизори 19 класни стаи и други помощни 

кабинети за провеждане на електронни уроци; осигурени са много добри до 

отлични условия за физ. възпитание и спорт – игрища, изцяло обновен вътрешен 

училищен двор; реновирано е смесеното спортно игрище в западния двор; 

физкултурeн салонфизкултурен салон и плувен басейн;  обогатяват се спортните 

пособия;  Значително е обогатена базата за занятията по спорт и отдих с нови 

пейки, баскетболни кошове, тенис маси и др.; извършен е пълен ремонт на 

сервизните помещения в ученическия корпус; обновени са коридорите в 

кабинетния корпус, както и кабинета по природни науки; напълно са обновени 

осветителните тела във всички класни стаи и др. 

 за нуждите на учениците със СОП има съвременно оборудвани  3 кабинета – 1 за 

психолог, 1 за логопед и 1 за ресурсно подпомагане;  

  една голяма част от педагогическата колегия е настроена към използване на 

иновативни техники, стратегии и методи и средства; 

 модерна кухня и ученическа столова предоставят  отлични условия за  

здравословното хранене на учениците при реализирането на целодневната 

организация на учебния процес в училище  

 сътрудничеството с УУС, УН и Обществения съвет е на високо ниво и в 

подкрепа прозрачността на управлението, самоуправлението и диалога в името 

на подобряване качеството на ОП; 

  системата за информиране, публичност прозрачност в управлението на 

училището е на високо ниво – училището разполага със собствен сайт, 

фейсбукстраница, ученически вестник; 

 много добре е развита системата за ритуализация в училище; 

 създадена и утвърден е Статут за поощрения и награди в училището ; 

 изградени са много  добри възможности за превеция и устойчивост на   

колегията и на непедагогическия състав за справяне в критични ситуации, 

изискващи добросъвестност и добронамереност, адаптивност, иновативност, 

креативност и екипност и справяне със стресовите ситуации на работното място;   

 стабилизирани са знанията и уменията на педагогическата колегия по 

отношение оценката и самооценката на педагогическия труд;  направени са 

първи стъпки на дейностите по управление на качеството на образованието в 

училище; 

 положително е сътрудничеството на педагогическите специалисти, учениците и  

родителите  към провеждане на извънкласните и общоучилищни дейности, 

екскурзии и походи с учебна цел;  

 наблюдава се отговорно сътрудничество на родителите по време на 

дистанционното електронно обучение; 

 с висока ефективност  се извършват множество дейности по отношение на 

Националната стратегия за преодоляване на неграмотността; 

 традиционно много добро е участието на учениците в спортни клубове  и 

спортни състезания и имаме постигнати призови места на общинско, зонално и 

национално ниво; 

 всички учители имат начални умения за работа с компютри, преминали на 

тридневни квалификационни курсове за базисни умения по своята специалност 
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за работа с компютри и около 70% от тях непрекъснато подобряват и 

разширяват своите първоначални дигиталн умение 

 училището има добре разработена е тригодишна стратегия за развитие и мерки 

за управление на качеството на образователния процес 

 Правилникът за дейността на училището и Етичният кодикс се актуализират в 

съответствие със ЗПУО и ДОС, а Правилникът за БЗУВТ, ПВТРУ и ПГЗ се 

актуализират и подпомагат от дейностите на съответните квалифицирани 

учители и на фирмата по трудова медицина; 

 през месец юни са извършени необходимите измервания по отношение 

безопасни и здравословни условия на труд; 

 разработена е на добро ниво политиката за архивиране на училищната 

документация а съответния служител премина съответната квалификация; 

 мотивацията на учениците за постигане на трайни знания и умения и за 

подобряване на поведенческите си модели  е на  добро ниво, а мотивацията за 

качествена работа на учителите е за много добро до отлично ниво   

 

 

2. Аспекти, по които е необходимо да се работи за усъвършенстване 

дейностите на училището: 

; 

 уменията за писане и четене с разбиране  са на добро ниво до много добро ниво, 

но все още във всички възрасти и класове е необходимо да се работи в посока  

постигане по-високи нива на писмените и четивните умения на учениците в 

посока развитие на функционалната грамотност; 

 по математика продължава да не постигаме успехи с учениците от 

прогимназиален етап за областен кръг олимпиада; все още има значителен брой 

ученици, затрудняваще се с учебния материал, което налага необходимост от 

повече консултации, занимания по интереси и часове ФУЧ математика; 

 необходимост от залагане на ИУЧ в прогимназиален етап по ХООС, ГИ и ИЦ с 

развитие на компетентностите и на функционалната грамотност на учениците 

върху научни текстове; 

 поставено е началото на развитие на компетентностния подход в 

образователния процес, което предполага по-задълбоченото му прилагане от 

всеки учител, но по отношение на дигиталните компетентности и на ученици и 

на учители има необходимост от развитие, особено в посока използване на 

облачните технологии и изполването на образователни платформи от 

участниците в начален етап;  

 необходимост от разработване на план за мерки за намаляване на рисковете 

от предаване на инфекциятана вируса COVID-19 и алгоритъм за 

превключване към обучение в електронна среда от разстояние; 

 необходимост от повече познания за начините и пътищата  за 

овладяваняване на стреса от ситуацията свързана с вируса COVID-19 

 необходимост от допълнителна квалификация на учителите върху работа със 

софтуерен продукт mozaBook Clssroom и работа с интерактивен дисплей; 

 необходимост от оборудване  самостоятелна зала за прогимназиален етап за 

работа с итерактивен дисплей; 

 необходимост от ремонтни дейности в класни стаи и воронки на покрива, 

поради пробиви и теч през зимния период, както и на ремонтни дейности 
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поради течове през предишната година на топлата връзка между 

ученическия и спортен корпус; 

  необходимост от ремонтни дейности  и освежаване в посока на -   преглед и 

поправки на щорите в класните стаи,  посно и блажно боядисване в някои 

класни стаи и части от коридори и врати на класни стаи и др., освежаване и 

блажно боядисвани на сервизни помещения в кабинетния и административен 

корпус, почистване на дворните площи и окосовяна на зелените дворни площи 

 необходимо е да се задълбочи превенцията на  негативни прояви сред 

учениците, както и сътрудничеството с родителската общност по отношение 

развитие на позитивна и приобщаваща среда; 

 необходимо е да се продължи сътрудничеството с другите институции / 

ЦПЛР, ЦОП, «Закрила на детето»; «Детска педагогическа стая» , Горско 

стопанство, Пожарна безопасност, музеи в града и др./ , което да подкрепи 

училището при изграждането у учениците  на самоконтрол и осъзната   

мотивация  да спазват на правилата на поведение в училищна среда и на 

обществени места; 

  необходимост от повишаване  знанията и уменията на учителите да  прилагане 

на иновативните и интерактивни технологии в образователния процес, както и 

на електронни уроци и материали за писмени и устни изпитвания; 

  необходимо е да се усъвършенстват уменията си за използване на иновативни 

методи за обучение и оценяване на постиженията на учениците 

 все по-ясно се виждат противоречията между високите изисквания за 

общообразователен минимум и ниските изисквания за прием в средните 

училища, както и недостатъчно обмислените желание за избор на профили и 

професии от страна на родителите и техните деца;  

 необходимо е да се продължи самостоятелната квалификация на учителите по 

отношение знанията и уменията за себепознание и себеоценяване и 

прилагането на подобни техники за развитие на тези качества у учениците 

и родителите придвид пристоящото атестиране и нспектиране в училищата  

 да се развива мотивацията и уменията на педагогическите специалисти да се 

кандидатстват с проекти по различни национални програми; 

 необходимо е да се формира устойчивост на използване на индивидуалната и 

диференцирана работа с ученици в учебните часове; 

  осигуряване на обща подкрепа за ученици с обучителни затруднения, за 

деца в риск и за ученици, които имат агресивни прояви в училище, както и 

допълнителна подкрепяща среда на ученици с обучителни затруднения и на 

талантливи ученици;  

  облагородяване и осъвременяване и поддържане естетиката и чистотата на 

училищните дворни площи и игрища с активното участие на учениците; 

 да се продължи работата от училищния психолог и от класните ръководители в 

посока кариерното развитие чрез Механизъм за координиране на дейностите 

за популяризиране на професиите сред учениците от начален и 

прогимназиален етап; 

 необходимост от формиране на две маломерни паралелки в пети клас 

поради наличие на двама ученици от аутистичния спектър и с цел 

запазване на работните места на педагогическите специалисти; 

 развитие на клубовете по интереси и в електронна среда; 
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 използване на дистанционото електронно обучение при по-големите 

ученици, особено в посока ЦОУД;  

  необходимост да се поддържа много добро качеството на провеждане на 

часовете по ФВС, музика, изобразително изкуство и технологии и 

предприемачество чрез постоянно осъвременяване на наличната база и 

самостоятелна квалификация на учителите специалисти и  неспециалисти. 

3. Изводи: 

  педагогическите специалисти са наясно,  че училището  поставя в центъра на 

своята дейност ученика с неговите интереси и възможности и го формира чрез 

многообразие на образователни форми и дейности в един непрекъснат процес на 

обучение, социализация и възпитание. Позитивният микроклимат и развитите 

екипни умения на педагогическите специалисти,постоянното 

самоусъвършенстване и квалификация водят до  стабилизиране и повишаване 

качеството, както на ОП, така и на връзката с родителската общност и 

партньорите. Очакването е да се работи в посока създаване сплотена общност от 

самостоятелни и творчески личности, които да постигат и осъществяват в своя 

ежедневен живот щастие и успех;  

   педагогическата колегия и ръководният екип имат отлични възможности да се 

справят и да решават възникналите проблеми на училището и със стресови 

ситуация чрез подкрепа и разбиране, но в същото време ще има необходимост от 

повече познания  за начините и пътищата  за овладяваняване на стреса от 

ситуацията свързана с вируса COVID-19, особено при учениците; 

 на основата на проектно-базирания метод, на интерактивните методи и на 

сътрудничеството с родителите, развити през предишните учебни години, по 

време на дистанционото обучение в електронна среда  това доведе до добри 

практики и иноваци в необичайната образователна ситуация и се достигна до 

извода, че още в началото на следващата учебна година е необходимо да се 

работи с всички участници в училище в посока развитие на основните дигитални 

компетенции, включващи информационна грамотност, комуникация и 

сътрудничество; технологични умения за преподаване и създаване на дигитално 

съдържание, дигиталните методи за обучение, безопасност и разрешаване на 

проблеми в електронна среда; 

 по време на дистанционното обучение в електронна среда се установи, че се 

увеличава стреса във всички участници в образователния процес и затова във 

вътрешната квалификация е необходимо да се заложат такива теми, които да 

дават интересни методи за намаляване на стреса в ежедневието и в работна 

среда. 

 намаляването на броя на учениците вече е факт от следващата година и затова е 

необходимо да се изготвят предварителни стратегии за по-безболезнено 

постепенно намаляване на педагогическите специалисти, както и с по-

икономичното разходване на бюджетните средства.   

 ІІ. ЦЕЛЕВА ЧАСТ:  приоритети, главна цел; основни     задачи. 

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО : 

1.Поставяне на ученика в центъра на цялата дейност на училището, грижа и внимание 

за опазване на безобасна и здравословна училищна среда и за неговото развитие и 

обучение, както в реална училищна среда, така и в дигитална среда по време на 

дистанционно електронно обучение в съответствие с актуалните изисквания на Закона 

за предучилищно и училищно образование  



8 

 

 

2. Развитие  уменията за самооценяване на педагогическите специалисти, което да 

позволи обективно  атестиране в училище, както и да се постигне екипност за 

осигуряване на добро кочество на образователния процес при инспектиране на 

училището.  

3.Активно да се работи  за повишаване  личните резултати и чувството за успех на 

всеки ученик като се отчита ролята на  приобщаващото образование чрез практическо 

въвеждане на  иновативни дигитални практики, обхващащи комуникация и 

сътрудничество с родители и ученици за развитие на уменията им за работа в образователни 

платформи и облачни технологии,  за развитие на технологични умения за преподаване и 

създаване на дигитално съдържание, за овладяване на дигиталните методи за обучение и 

осигуряване на  безопасност и разрешаване на проблеми в електронна среда. 

. 

4. Да се акцентира върху повишаване на функционалната грамотност чрез  целодневна 

организация на учебния ден; чрез развитие на клубовете по интереси; чрез дейности, 

свързани по различни национални  и вътрешноучилищни проекти ипрограми; чрез 

развитие на четивната техника и грамотност на учениците – по дейностите от 

Националния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване 

и повишаване на грамотността 

5. Да се продължи работата по гражданското, здравословно, екологично  и 

предприемаческо образование на учениците чрез съхраняване и утвърждаване на 

българската национална идентичност и родилюбие, чрез развитие на добродетелите на 

емоционалната и духовна интелигентност. Подкрепа на участието на учениците в 

различни клубове по интереси. 

6. Да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие противообществени 

прояви и агресия чрез прилагане Механизма за противодействие на училищния тормоз 

и насилие, сътрудничество с родителите  и чрез прилагане на обща подкрепа с 

позитивни меркии дейности от класните ръководители 

7. Да се поддържа принципна взискателност по спазване на здравните епидемични и 

санитарни изисквания опазване на училищното имущество и хигена, с цел се запази 

живота и здравето на всички участници в образователния процес като се привлекат 

възможно най-голям брой родители, съпричастни към  училищния живот и реда в него. 

 8. Поддържане устойчивостта на  постигнатия собствен позитивен авторитет на 

училището  

 

ГЛАВНА ЦЕЛ: 

 

Развитие на основните дигитални компетенции на педагогическите специалисти, 

включващи информационна грамотност; комуникация и сътрудничество; технологични 

умения за преподаване  и създаване на дигитално съдържание,  усвояване на  дигитални 

методи за обучение, безопасност и разрешаване на проблеми в електронна среда и 

преодоляване на стреса. 

  ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 
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1. Създаване и развитие на  дигитална среда в училището и обогатяване на знанията 

и уменията на педагогическата колегия относно използване  на електронни уроци и 

материали, на проектно базирания подход ,на съвременни интерактивни методи 

включително и чрез използване на интерактивен дисплей и софтуерната платформа 

„Мозабук“, което да доведе до повишаване качеството на образователния процес и  на 

мотивацията на учениците за успешна учебна дейност. 

 

2. Развитие на основните дигитални компетенции на педагогическите специалисти и 

на учениците за работа в електронните образователни платформи Тиймс /MS Tedms/ и 

Класрум/ G suit Google Classroom/ за онлайн уроци в реално време за осигуряване на 

пълноценно електронно обучение. 

 

3. Прилагане на компетентностния подход и на ключовите компетентности по 

български език по всички учебни предмети  за развитие на комуникативните, 

четивни умения на учениците с цел развитие  на функционалната им грамотност и 

четене с разбиране и за повишаване на качеството и ефективността в обучението по 

всички учебни дисциплини. Осигуряване на библиотечно и информационно 

обслужване.   

4. Развитие на дейностите  по приобщаващото образование и осигуряване на 

подкрепа на личностното развитие  на учениците чрез намаляване на агресията на 

учениците и постигане на положителни промени в личността на учениците, чрез 

овладяване на трайни знания, умения и навици, чрез участие в клубове по интереси и 

групи в европейски проекти и национални програми, както и чрез дейности за 

утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него. 

5.Обогатяване на знанията и развитие уменията  на педагогическата колегия за 

самооценяване и управление на качеството на образованието  чрез акцентиране на 

ролята на добрите практики и  сътрудничеството с родители, партньори и 

институции. 

6. Развитие на позитивна и безопасна училищна среда и  на  уменията на учениците за 

спазване на определените мерки в училището за намаляване рисковете от предаване 

на инфекцията на вируса COVID-19 чрез гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурно образование и възпитание от страна на класните ръководители, 

учители на ГЦОУД, училищен психолог, ресурсни учители, медицинска сестра и 

представители на РЗИ  система от дейности, насочени към: 

 създаване на знания и умения за отстояване на правата и изпълнение на 

задълженията и отговорностите; 

 изграждане на култура на поведение, на правна култура и на готовност за 

участие в живота на училището и обществото; 

 изграждане на екологична култура и стимулиране на здравословен начин на 

живот; 

 изграждане и развитие на емоционална и на духовно интелигентност; 
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 свободен и самостоятелен избор на образователен и професионален път за 

реализация; отстояване на собственото мнение сред приятелския кръг в класа 

и т.н. 

 привличане общественото и родителското внимание към значението на 

четенето на книги от всяка възрастова група 

Системата за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно  образование се 

осъществява както  по Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно, 

така  и в съответните часове по ЧК, чрез Плановете на училищния психолог, в 

занимания по интереси, клубове по интереси и по съответните учебни дисциплини като 

посочените по-долу:  

✔ Гражданското образование е насочено към формиране на гражданско  съзнание 

и граждански добродетели и е свързано със знания за устройството на 

демократичното общество, за правата и задълженията на гражданина и с умения 

и готовност за отговорно гражданско поведение.  

✔ Здравното образование е насочено към развитие на умения за създаване или 

поддържане на здравословен стил и условия на живот и за доброволното 

адаптиране към поведение, благоприятстващо здравето, както и за спазване на 

мерките за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията на вируса 

COVID-19 и алгоритъма за превключване към обучение в електронна среда от 

разстояние  

✔ Екологично образование e насочено към формиране на екологична култура, 

екологично съзнание и екологично поведение в тяхната взаимна връзка с оглед 

познаване на екологичните закони, защита, подобряване, управление и разумно 

използване на природните ресурси, както и опазване на природната среда и на 

екологичното равновесие.  

✔ Интеркултурното образование е насочено към усвояване на знания за различни 

измерения на културните идентичности и за основни характеристики на 

интеркултурните отношения, формиращо позитивно отношение към 

разнообразието във всички области на човешкия живот, както и умения и 

нагласи за конструктивни взаимодействия в мултикултурна среда 

     Гражданското образование се провежда в Часа на класа, в часове , в заниманията по 

интереси, по физическа активност отдих, както и в учебните дисциплини, чието 

съдържание дава възможност за това, вкл. в часове по ФУЧ. В свободното от учебни 

занятия време се организират дейности, насочени към същата цел, както и чрез 

предвидените извънкласни и общоучилищни дейности . Цялата система от дейности по 

гражданско образование се провежда въз основа на годишните планове, разработени от  

психолог, класните ръководители, на учители ГЦОУД и другите педагогически 

специалисти  с активното участие на учениците и родителите.  

ІІІ. ДЕЙНОСТНА ЧАСТ 

1. Осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд. 
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1.1.Актуализиране на ПДУ, ПВТРУ, ПОБУВОТ, Плановете за евакуация при пожар, 

Плановете за действия при бедствие, аварии и катастрофи, План за сигурност във с чл. 

23, ал.1 от Закона за противодействие на тероризма и Наредба №8121з – 

1225/27.09.2017г. Преглед на дейностите по трудова медицина. 
                                                               Отг.: Комисии;  директор,зам. дир. 

УД,профсъюз 

                                                                 Срок:  юни –септември 2020г. 

1.2. Разработване и приемане на План за мерки за намаляване на рисковете от 

предаване на инфекциятана вируса COVID-19 и алгоритъм за превключване към 

обучение в електронна среда от разстояние 
                                                                                        Отг.: Комисия;  ПС, 

директор,зам. дир. УД, 

                                                                 Срок: до 10 .09. 2020г 

1.3. Извършване в срок инструкциите и дейностите, предвидени в плановете и 

програмите на ОТ, ГЗ, БД, както и в заповедите на директора за ППО и БД. Създаване 

на правила и инструктиране на учениците относно ползването на безопасен интернет 

със смарт телевизорите, използавнето на интернет в компютърните зали и кабинети по 

природни науки,  по физика и  по химия.   

                                                                   Отг.: председатели на постоянни 

комисии; кл.р-ли, съответни учители, учители ГЦОУД, КОТГЗБД 

1.4.Извършване на текущ ремонт: боядисване на стаи  с посна и блажна боя, където е 

необходимо. Ремонт на воронки, част от покривна конструкция, както и основно 

премахване на влагата постените вчетири класни стаи, предизвикан от компрометирани 

воронки 

                                        Отг.: директор,  комисия МТБ, домакин,  счетоводител   

помощен персонал                                                                                                  

                                        Срок:  юли –август 2020.г 

1.5. Извършане на необходимите прегледи, почиствания, ремонти на съоръженията в 

училищните дворни площи и в сградния фонд. Преглед на пожарогасители, аварийно 

осветление, схеми за евакуация и др. Преглед на техническата изправност на 

отоплителната система и котелно помещение.   

     Отг.: комисия МТБ, счетовдител, помощен персонал;  домакин , мебелист, 

той и   огняр 

                                                          Срок: м.юни-септември 2020г. 

. 

 

165.  Проследяване обхванат  на всички подлежащи на обучение  като се уведомява 

общината за необхванатите ученици в първата седмица на новата учебна година. 

                                                          Отг. директор, зам. директор УД, общинска комисия 

                                   Срок: септември 2020г. 

1.7.Избор на вариант на обучение за целодневна организация и УУПланове. 

Актуализиране на Училищната програма за целодневното организация на учебния 

процес  

  

                                                                 Отг.: ПС; директор 

                                                                Срок: 1.06. - 09.09.2020г. 

1.8. Извършване на дейности по архивирането на училищната и счетоводната 

документация.   
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          Отг.: Роза Цветкова Мариета Дюлгерова 

                                                               Срок: 15.07 -  04.09. 2020г. 

1.9. Изготвяне на оптимално седмично разписание на учебните часове според 

указанията на МОН и РИОКОЗ. Изготвяне на график за дежурство на учители и 

учители ЦДОУД. 

                                                           Отг.: комисия  

                                                           Срок: 3.09 -  09.09.2020г. 

                                                        

1.10. Дейности по защита на лични данни 

                 Отг.: директор; Асен Черешаров ,комисия , Станимира Дюлгерова,  

                                                          Срок: 07.09. – 14.09.2020г. 

1.12. Извършване на диагностика за готовността на учениците за І клас. Изготвяне на 

психолого-физическа диагностика на учениците със СОП, индивидуалните учебни 

програми, програма за корекционна дейност на логопед. Сформиране на  ЕПЛР 

                                                            Отг.:  директор, кл. ръководители,  училищен 

психолог, ресурсни учители, логопед 

                                                             Срок: 16.09 –22.10. 2020г. 

1.13. Извършване на  периодични инструктажи с персонала и учениците 

                                                         Отг.: Виолета Йорданова, класни ръководители; срок 

15.09. – 17.09. 2020г. 

1.14. Подготовка и реализиране функционирането на ученическото столово хранене 

Отг. –  Обществен съвет, директор, комисия, домакин; Срок –  5.09.2020г. 

1.5. Изготвяне на графици за ползване на физкултурния салон и басейна 

Отг: зам. директор, учители по ФВС; срок: 01.10.2020г. 

  

  Основни дейности за осъществяване на образователния процес 

2.1. Разпределяне учениците по паралелки и групи в І и в V клас. 

                                                             Отг: директор и комисия; срок: 1.09. - 3.09.2020г. 

2.2.  Съгласуване на  УУПланове на І, ІІ, ІІІ,ІV, V, VІ и VІІ класове с Обществения 

съвет. Приемане на УУП от ПС.  -    Отг: директор и зам. директор; срок: 5.09. – 8. 09. 

2020г. 

                                   

2.3 Изготвяне на  разпределението на нормативите по учебните предмети по часове и 

учители съобразно нормативните изисквания на МОН и възможностите на училището.  

Изготвяне на Списък- Образец №1 в системата на Админ 

                                   Отг.: директор,  И. Д.-Инджова /зам. директор УД/; ПС,  Е. 

Чепинска /ст. учител ИТ/ 

                                                           Срок: м.юни- септ. 2020г. 

 

2.4. Определяне на уч. часове по ИУЧ , по ФУЧ и  учебните часове за спортни дейности 

по вид спорт според подадените заявления от родителите  като учебните им програми и 

тематични разпределения бъдат съобразени с интересите на учениците,  желанията на 

родителите и възможностите на училището. Определяне на учениците по ГЦОУД, 

както и клубовете по интереси 

                                                            Отг.: учители;  ПС 

                                                            Срок: м. юни- септ. 2020г. 

2.5. Изготвяне и утвърждаване научебните програми по ИУЧ, ФУЧ, тематичното 

разпределение за ЧК, ЗИ, както и изготвяне на годишните разпределения съобразно 
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решението ПС, ПДУ, Годишната програма за дейностите на целодневната организацияв 

съответствие с ДОС за учебното съдържание, учебните програми и ДОС за оценяване 

учениковите знания и умения.  

                                                            Отг.: учители,  директор 

                                                            Срок: 11-16.09.2020г. 

 

2.6.Изготвяне план за контролната дейност на директора и на зам. директор  УД, които 

да се предложат за информация на заседание на ПС. Изготвяне и утвърждаване на 

Програма за превенция на ранното напускане на училище, Програма за предоставяне на 

равни възможности за приобщаване на ученици от уязвими групи; План за 

психологична подкрепа; Механизъм за координиране на дейностите за популяризиране 

на професиите сред учениците от начален и прогимназиален етап 

                                                            Отг.: директор; зам. директор; психолог 

                                                            Срок: 05.09. – 10.09. 2020г. 

2.7.Избор на председатели на МО и протоколчици. Избор на комисии: ОТ, ГЗ,БД 

БППМН, УКПН. Актуализиране  и  утвърждаване на плановете на комисиите и на 

плановете на МО. Изготвяне е утвърждаване на Плана за квалификацията  

                             Отг.: директор,  председатели МО, ком. за квалификацията,ПС 

                                                             Срок: юни -септември.2020г. 

2.8. Актуализиране на  Правилника за дейността на училището ,Стратегията за развитие 

на училището и Мерките за подобряване  упрление на качеството на образованието  

Отг.  директор, зам. директор и РГ по УК 

Срок -08.09.2020г. 

2.9. Издаване на заповед за училищни екипи за проследяване динамиката в развитието 

и оценяването на учениците със СОП и/или с хронични заболявания. План на 

заседанията на екипите. 

                                                                Срок: 01.09.2020 

                                       Отг.: директор,  Ю. Христова /координатор-психолог/,  рес. 

учители,логопед 

2.10. Управление на сайта на училището и актуализиране на информацията в него. 

Отг.  зам. директор; Е. Чепинска, М. Дюлгерова 

                             

                                                           Срок: постоянен 

2.11. Преглед и избор за кандидатстване по националните програми , които подпомагат 

ОП в училище. 

Отг: РГ ; А. Ушева, М. Дюлгерова 

 срок май - 30.09.2020г.: 

 

2..12.Провеждане на родителски срещи по класове и паралелки за запознаване с 

предвидените дейности на класовете и училището, както и за определяне на бъдещи 

дискусии. Запознаване с актуализацията на ПДУ. Припомняне на най-важните моменти 

от ПОБУВОТО, Правилиник за пропускателен режим  училището, Механизъм за 

противодействие на тормоза и насилието, Етичен кодекс. Запознаване с УУП на 

паралелката и със седмичното разписание. Подписване на декларации от страна на 

родителите за задължения на техните деца да опазват на материалната база на 

училището на учениците от І клас.   Подписване на декларации, касаещи  защита на 

личните данни, декларация за  информирано съгласие на родителите за провеждане на 

часове извън училището. Информация за предоставянето на допълнителна подкрепа от 

съответните педагогически спеиалисти. Информация за сайта на училището, както и за 
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начина на предоставяне на електронни учебници от съответното издателство.  

Изисквания и мерки по БДП и на безопасността на учениците при предвижването им по 

пътя до училището и обратно.  Избор на  вида на предоставянето на средствата за 

учениците от І до ІV кл. по чл. 13 от НФИПУО / закуски І-ІV клас/. Информиране за 

деня и часа на провеждане на втория ЧК за срещи с родители, и др. дейности, свързани 

със сътрудничеството и извънкласните дейности  

                             Отг.: директор  зам. директор, кл.ръководители, учители 

ЦДОУД 

        Срок: м.септември - октомври.2020г.;поне веднъж  преди края на всеки срок 

2.13.Провеждане на срещи с Центъра за обществена подкрепа по повод „трудните деца” 

и набелязване на съвместни действия по програма „Заедно срещу насилието”, отдел 

«Закрила на детето», детска педагогическа стая към РУ, предсавители на Обществен 

съвет и на УН и др. 

                         Отг. : Юл Кюртевя-Христова /координатор  и училищен психолог/,  

директор, учители, класни ръководители,  , ресурсни учители 

                                                           Срок: веднъж на учебен срок 

2.14. Оказване на съдействие на родителите на учениците от начален етап и на ученици 

на ДП за инсталиране и работа с е – образователни платформи Тиймс и  Гугъл Класрум.   

Осигуряване на участие на родителии на ученици на тематични заседания на ПС или на 

МО, включително на семинарните дискусии и на ученически четения и извънкласни 

дейности : 

                  Отг.: предсадатели МО, кл. рък.,  ръководители на клубове,психолог. 

Срок: през годината 

2.15.Съобщаване на съответните образователни цели за всеки учебен час на учениците, 

съобщаване на кратка устна информация /рецензия/ на оценявания ученик. 

                                                            Отг.: учители 

                                                           Срок: постоянен 

2.16. Използване на електронни уроци и материали, прилагане на  интерактивни 

методи, форми и техники и на компетентностния подход вкл. и на вътрешнопроектни 

дейности под надслов „ Учене чрез сътрудничество» .   

                                                             Отг.: учители 

                                                            Срок: постоянен 

2.17. Изготвяне на годишни тематични разпределения. Изготвяне на писмени критерии 

и показатели от учителите за оценяване на писмените изпитвания на учениците. 

                                                             Отг.: учители 

                                                            Срок: 14.09.2020г. 

2.18. Ритмично оценяване постиженията на учениците съобразно изискванията на 

Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците и графика на директора за провеждане на писмените изпитвания 

                                                             Отг.: учители 

                                                            Срок: постоянен 

 

2.19. Завеждане по опис на  преносимите лаптопи и на смарт телевизорите на 

съответните педагогически  специалисти за целите на образователния процес в 

класните стаи и кабинети. Създаване и водене на дневници за ползавнето им.  

Подмомагане на учениците по време на дистанционното електронно обучение с 

електронни устройства чрез УН. 

                                                          Отг.: Мариета Дюлгерова; домакин,кл. 

ръководители и учители ЦОУД 
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                                                          Срок: до м.09 – м.10..2020г. 

2.20. Изготвяне на график за провеждане на учебни занятия по отделните учебни 

предмети в компютърните зали и залата с интерактивни проектори. Продължаване 

използването  на дневниците за всеки компютър за вписване на работещите ученици и 

часове.  

                                     Отг.: учители І-VІІ клас; Е. Чепинска, А. Ушева, Мъхова, 

Чипчиева  

                                                        Срок: м. 30.09.2019г. 

2.21. Изготвяне на график за провеждане на консултации по учебните предмети с 

ученици, които имат необходимост. Предоставяне на обща подкрепа от класните 

ръководители през годината. 

Отг: учители, зам. директор; срок: - 30.09.2020г.;  30.06.2021г. ;през годината 

 

2.22.  Провеждане на  дейности, родителски срещи и на различни групови дейности с 

цел приобщаване на учениците на допълнителна подкрепа /СОП и/или с хронични 

заболявания/. 

                              Отг.: ресурсни учители, психолог и логопед 

Срок:   през годината  

2.23. Провеждане на изнесени и съвместни обучения и занятия с родители  и на 

публични изяви от функциониращите клубове по интереси  

Отг. учители; срок: през годината по  тематични разпределения  

2.24. Изготвяне на Програма за изпълнение нанационалната стратегия за насърчаване и 

повишаване на грамотността и на провеждане на инициативи  Отворени врати   

 

                                                                                          Отг: Федя Талева ,М. Мангарудова, 

Ирен Първанова, , Р. Д. Пелтекова, Р.В. Пелтекова, М. Симеонова, ГЦОУД 

Срок.: месец  ноември 2020г – април- март 2021г  

 

2.25. Провеждане и анализ на анкетни проучвания относно агресията в училище 

Отг. РГ по анкети и Ю. Христова – уч. психолог; 

 срок: м. ноември 2020г 

2.26. Провеждане и анализ на анкетни проучвания отноно качеството на 

образователния процес: 

Отг. РГ за анкетно проучване /Р. В. Пелтекова/; срок: м. декември 2020 -  м. март 

2021г. 

2.27. Изготвяне на сравнителни диаграми и цифрови анализи на край на учебна година 

и входно ниво между входно ниво и междинно/срочно ниво и на годишно и НВО ниво 

за учениците І-VІІ клас 

Отг.: РГ:  И. Даскалова,Събка Кильова, Е. Чепинска; 

Срок: по тематичния календар на ПС 

 

 

2.28. Провеждане на бинарни уроци в ІV и в V класове с участието на начални и 

прогимназиални учители с цел осигуряване на плавен преход на учениците от начален 

в прогимназиален етап на обучение. Реализиране на дейностите по НП , Модул 2 

«Заедно в грижата за ученика» 

Отг:  Е. Мъхова, Р. Чипчиева,  , МО  
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Срок: по сриковете на НП /м. април/2021г. 

2.29. Реализиране на дейностите по одобрени НП, по които училището кандидатства  

Срок : през учебната година; 

Отг: съответните РГ 

2.30. Провеждане на НВО ІV – VІІ клас 

                                            Срок: м. май - юни 2021г 

                                            Отг.: директор,  зам. директор УД, комисии 

3.Извънкласни и общоучилищни дейности  за реализиране на основни приоритети 

във възпитателните дейности и взаимодействие с факторите от социалната среда  

3.1.Откриване на учебната година. – подготовка на тържественото откриване 

Отг.: Директор; РГ – С. Букова, М. Мангарудова, А. Мостабашова, В. 

Йдрданова, В. Хаджиев,  

Срок: 15.09.2020г. 

3.3. Вътрешноучилищен проект,насочен към създаване на безопасна и 

здравословна среда  чрез спазване на мерките за намаляване на риска от 

предаване на инфекцията на вируса COVID-19  - отг. кл. ръководители и учители 

ЦОУД  
           

                                              Срок: м. септември -  октомври  2020 и март – април 2021г.;  

3.4.Честване на Деня на будителя под надслов »Духовните послания на нашите 

будители през вековете» -  изложба, презентация и др..  

                                                        Отг. Бойка Топалова, Вера Бошнакова 

                                                                    Срок 28.10. – 30.10. 2020г. 

3.5.  Реализиране на изложби  и публични изяви/е-презентации/  по заниманията по 

интереси в ГЦОУД, включително за сътрудничество с родители, общественици и 

институции 

Отг.:  Лиляна Топчиева Цветелина Нанова, Роска, Д. Пелтекова,  и др. учители ГЦОУД 

: срок – през годината 

3.6. Публични изяви  - е-презентации и изложби, свързани с учебните програми по  

ФУЧ и от клубовете по интереси 

       Отг: В. Йорданова, Е. Кормова, ръководители на клубове 

Срок – декември 2020г -  април 2021г 

                               

3.7.  Изготвяне на тематични изложби  за м. ноември и декември и януари, март, април, 

май   

Отг.  Елица Хаджиева и учители ЦОУД 

 Срок. До всяко десето число на месеца 

3.8. Вътрешноучилищен проект,насочен към създаване на позитивна и 

приобщаваща училищна среда - /е-презентация/ 
Отг.: Юл Христова, Е. Демерджиева, Д. Кафеджиева Бисера Ломска,Елеонора 

Бошнакова и Десислава Йорданова   

Срок: ноември 2020г. – април 2021г. 

3.9.  Вътрешноучилищен проект - „Участвай и променяй”. Поддържане на сайта на 

училището, на страницата на училището  във Фейсбук Предоставяне на 

информационен материал за «Седмицата» - предаване по местната кабелна телевизия. 

                                Отг.  РГ – връзки с обществеността – Л. Вълчева  Р. Д. Пелтекова, Б. 

Ломска, М. Дюлгерова,УН, УУС  

                                Срок: през годината 
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3..10 Вътрешноучилищен проект «Духът на  Коледа» / е-презентации/ 

Отг. -  Бойка Топалова, Вера Бошнакова, Л. Топчиева, 

Срок: 06.12 – 20.12.2020г. 

3.11.  Участие в областни и национални конкурси  за лит. творчество, рисунки.  

Участие в състезания по математика, литература и др. Участие в спортни турни на 

общинско, областно и национално ниво. 

 

                          Отг. Е. Кормова, Р.В.Пелтекова, М. Симеонова, Ф. Талева, И. 

Първанова,  А. Ушева, Е. Чепинска, В. Хаджиев, М. Манолова 

3.12. Партньорски прояви  с КАТ, БЧК и пожарна –  спортни  дейности 

                  Отг. класни ръководители 

                  Срок: декември 2020, февруари, април, 2021г 

3.13. Партньорства с ЦДГ «Снежанка» и с ЦДГ «Радост» 

                                                  Срок: април – май 2021 

                                       Отг. – Р. Чипчиева, Е. Мъхова, Събка К.-Кирчева, З. Хаджийска  

3.14. Провеждане на олимпиади по български език и литература, математика и 

биология и ЗО, физика и астрономия, химия ООС, история и цивилизация, географияи 

икономика. 

                                     Отг.: Р. В. Пелтекова, М. Симеонова, Е. Кормова, Е. 

Мъхова, С. К.-Кирчева, Р. Чипчиева, З. Хаджийска, В. Калева, В. Йорданова,  

зам. директор УД 

3.15. . Вътрешноучилищен проект –  «Златна есен» и «Посланици на здравето» - 

Отг.: Р.Д. Пелтекова, М. Калайджиева; срок: м. ХІ 2020г. - VІ 2021г. чрез занимания по 

интереси по интереси 

3.16. Вътрешноучилищен проект 14.02. –  /е. презентация/ - Ден на любовта и на 

доброто  
Отг. Ю. Христова, УУС; 

Срок: 14 февруари 2021г. 

  Срок: от м.11. 2020г. – м. .05.2021г.  

3.17. Патронен празник: - вътрешноучилищен проект 

3.17.1. Тържествена ученически спектакъл във вид на е. презентация «Дякон 

Левски». /е-презентация, запис на ученически изпълнения на стихове и откъси от 

произведения  за Левски/ 

                       Срок: 18.02. 2021г.; 

                   Отг.:  М. Дюлгерова, Е. Чепинка, Ф. Талева, И. Първанова, Л. Вълчева, Р. 

Чипчиева, Минка Симеонова,  Р. В. Пелтекова , Веселина Калева. 

3.17.2. Спортен турнир „Лъвски скок” /съвместно с Общобългарски комитет „Васил 

Левски” и РУО Смолян/ – 19.02.2021г, 

                                                        Отг. Директор, М. Манолова, В. Хаджиев,  

  3.17.3. Изложби, посветени на Васил Левски – ученически проекти  

                                                      Отг.:   начални учители и Е. Бошнакова 

                                                                     Срок. 10.02.2021г. – 18.02.2021 

 

3.18. Вътрешноучилищен проект   «Баба Марта и Пролетта» -  

Отг.: М. СиимеоновЛили Топчиева, Роска Д. Пелтекова и др. учители 

                                                                     Срок. 25.02.2021г. – 22.03.2021 

3.19. Вътрешноучилищен проект  Национален празник – Трети март 

Отг: Розалия Чипчиева и  кл. ръководители на ІV клас 

                                                                     Срок. 25.02.2021г. 
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3.20.   Създаване на обобщена презентация  «Добри практики за развитие на 

ключовите компетентности и използване на интерактивни методи и техники. 

Използване на електронни уроци и материали в образователния процес» – «Учене 

и преподаване в партньорство и от сърце»  

       Отг.:  ,М. Дюлгерова,  А. Ушева,  МО учители ЦОУД, УСУ 

                                                                   Срок: март-  април 2021г. 

3.21. Участия на учениците в състезания по английски език:  участие на ученици в 

състезанието за английска драматизация в областно състезание и в националното 

състезание «Спейлиг би»  

Срок: март- април 2021г. ; отг: Й. Романова, Албена Мостабашова 

3.22.Участия на учениците в спортни турнири по линията на «Ученически игри» - 

футболи баскетбол 

 

Срок: март- април 2021г. ; отг: Велин Хаджиев 

 

3.23.Вътрешноучилищен проект. Проектът «Ива и Енчо»  /е-презентация/ 

                                                            Отг.:  Ц. Нанова, Ф. Талева 

                                                             Срок: м. март 2021г. 

3.24. ВУП -  Провеждане на ученическо състезание за полковник Борис Дрангов 

Отг. класни ръководители на VІІа и VІІб клас: срок: юни 2021г. 

 

3.25.  Световен ден на книгата. Книжен  базар с ученици. 

 Отг. Ю. Христова, УУС,  

                                                          Срок: 23.04. 2021г. 

3.26. Четения от учениците в читалищната библиотека и в детските градини в 

световния ден на книгата – отг. А. Конжилова, Р. Шъкова, В. Бошнакова, Р. Д. 

Пелтекова, Й. Романова,Е. Кормова, В. Йорданова  

 

3.27. Великденски благотворителни дейности с учениците под мотото „Моето добро 

дело ”  

                                                       Отг. председатели на МО класни ръковидители и на  

МО учители ГЦОУД 

 3.28. Дейности на МО  - посещения в учебни часове, в които се използват 

интерактивен дисплей и софтуерна програма «Мозабук» 

                                                                    Отг.  Е. Чепинска,А. Ушева, С. Букова, Р. Д. 

Пелтекова 

                                                                   Срок :   м. 12.2020 -  м. .05. 2021г 

3.30. Вътрешноучилищен проект -  Акции по почистване и опазване на териториите 

на училището, организирано съвместно с УН под надслов «Не ме е срам да чистя, 

срам ме е да правя боклук» . 

Срок: през учебната годината 

Отг: Мариета Дюлгерова; Р. Шъкова   

3.31. Вътрешноучилищен проект под мотото «Грижи се за растенията – те са 

нашето здраве»   

                                 Отг.: РГ -  Поддържане и обогатяване на зеленината в 

училище и дворните площи – М. Калайджиева, Б. Топалова, Б. Кьорова, Ан. 

Конжилова 

                                                         Срок:  септември 2020г. – април 2021г. 
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3.32. ВУП – «Празник на буквите» /е-презентация/   

Срок – по избор 

Отг.: С. Букова, М. Мангарудова, Р. Д. пелтекова, М. Калайджиева  

  

3.33.  Отбелязване  Деня на Европа. 

Отг.: Ю. Христова, А. Мостабашова 

                                                              Срок.: 09.05. 2021г.. 

                                                             

3.34.Честване на 24 май- Ден на българската просвета и култура и на славянската 

писменост. /е-презентации/ 

                     Отг.: Директор, Лозана Вълчева, Е. Демерджиева, А. Конжилова 

3.35. Провеждане на ученически екскурзии с учениците след решение на родителски 

срещи по класове и в съответствие графика, предложен от кл. ръководители и приет от 

ПС 

Отг: кл. ръководители, директор, зам. директор  

3.37. Ден на детето – дейности и игри  

                                                           Отг. : учители ЦДОУД 

   

3.38. Ученическо тържество по повод завършване на основна степен на образование и 

връчване на награди по случай края на учебната година   

Отг.: Директор; кл.р-ли 

                                                             Срок: 02.07.2021г. 

 

4.Вътрешна и външна  квалификация на педагогическата колегия 

 1. Рационален подбор и структуриране на съдържанието на квалификацията с цел 

постигане и единство в професионално-педагогическата, научната и методическата 

подготовка на учителите – отразява се в Плана за квалификация за учебната 2020/2021г. 

2. Осигуряване всеобхватност, индивидуализация и диференциация на 

квалификационната дейност като се използват методи, които гарантират условия за 

позиция на учителите, възпитателите и педагогическите специалисти в тази дейност. 

чрез 

а/ активност на Методическото обединение; 

б/  активно участие в семинарни дискусии и тренинги на заседания на ПС; 

в/ участие в курсове за повишаване на квалификацията; 

3. Системно самообразование при високо професионално съзнание и включване по 

собствено желание в различни форми на професионално творческо израстване. 

4. Повишаване професионалната квалификационна степен на учителите и 

педагогическите специалисти в специализирани курсове и институтите за 

усъвършенстване. 

 Квалификационната дейност в училище да се подобри чрез: 

- онлайн квалификации;  квалификации на учителите за работа със е-платформи за 

дистанционно електронно обучение; участия на учители и ръководство в еднодневни 

обучения по ЗБУТ ; обучения за работа с електронен дневник и софтуерни програми и 

придобиване на  др.  основни дигитални умения  

- методически сбирки по определени проблеми; 

- разглеждане и обсъждане на излезли педагогически новости;; 

- организиране и провеждане на конференции, дискусии, тренинги, открити и 

бинарни уроци, празници, семинари, състезания и конкурси и др. 
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Забележка: Плановете на отделните  МО в училище са неразделна част от Плана за 

квалификация и са приложение на ГП . След всяка метод. сбирка протоколчикът на 

съответното МО изготвя протокол и го входира в писмата до директора заедно с 

материалите, които са ползвани и създавани на заседанието. Заседанията на МО си 

изключение на МО – класни ръководители, свързани със семинар носят 3ч. за всеки 

негов член, а на проведените тренинги на заседание на ПС по същите теми носят по 

1час за всеки негов член 

 

5.ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПС 

 

5.1. Последно заседание за учебната 2019/2020г.: 10.09.2020г. 

1.Указание за организиране на ОП през учебната 2020/2021 година – промени в 

нормативните и поднормативни актове.  Готовност за новата учебна година – МТБ и 

снабденост с учебници и училищна документация. Уточняване на дневния ред на 

първата родителса среща по класове и паралелки. Приемане на план програма за 

откриването на  новата учебна година. 

Отг.: директор; зам. директор; РГ 

2. Приемане на План за мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията 

на вируса COVID-19 и алгоритъм за превключванекъм обучение в електронна среда от 

разстояние. 

3.Приемане наотчета за изпълнение  на  Стратегията за развитие на училищетоза 

периода 2016-2020г, на Мерките за подобряване качеството на образованието в 

училище, на Програма за превенция на ранното напускане на училище,  на Програма за 

предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици от уязвими групи, на 

Етичен кодекс,  на Механизма за противодействие на училищния тормоз между 

учениците в училище, на Правилник за вътрешния ред; Механизъм за координиране на 

дейностите за популяризирането на професиите сред учениците от прогимназиален 

етап, Програма за изпълнение нанационалната стратегия за насърчаване и повишаване 

на грамотността, Училщна програма за гражданско здравно , екологично и 

интеркултурно образование и др. 

Отг. директор;  РГ и зам. дир УД; училищен психолог  

4. Приемане на актуализацията на ПДУи форми на обучение в ОУ «Васил Левски», гр. 

Златоград. Актуализиране на системата от качествени показатели за поставяне оценка 

от изпитванията на учениците от І  -  ІІІ клас – на осн. чл. 9, ал. 7 от Наредба №11 / 

01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Информация за 

заявления за самостоятелна форма на обучение и определяне на изпитни сесии на 

ученици на самостоятелна форма на обучение.  – отг. , директор, зам. директор, 

начални учители 

5.Приемане на УУПланове за учебната 2020/2021г и на дневния режим на училището - 

отг. , директор, зам. директор . 

6. Избор на  вида спорт за учебните часове за спортни дейности в І -  ІV и V и VІІ кл., 

съгласно чл. 92, ал.1 от ЗПУД и заповед №РД09-1111/ 15.08 2016г. – отг. кл. 

ръководители, М. Манолова и В. Хаджиев 

7.  Приемане на Списък-Образец №1 за учебната 2020/2021 г. – отг. директор 

8. Приемане на Годишния план за учебната 2020/2021 година и неговите приложения  -

планове на КОТБЗ, КЗНБ, КБДП, УКССН, План за работа на психолога, План на ЕПЛР,  

Спортен календар, План за ОБУВОТ, Правила за работа в компютърни кабинети, 

кабинет по химия и кабинет по физика, Правилник за безопасна работа и провеждане 

на часовете по физическо възпитание и спорт и др.   
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9. Приемане на Плана за квалификационните дейности и неговите приложения от 

плановете на Методическите обединения   и ВПОКД– отг.: директор,  комисия 

11. Избор на вариант на организация на учебния ден при целодневното обучение. 

Приемане актуализациите на Училищната програма за целодневна организация. – отг. 

директор, М. Дюлгерова 

10.Приемане  на седмичното разписание за І учебен срок. – отг.  комисия 

12. Информиране на педагогическата колегия с Плана за контролната дейност на 

директора и с Плана за контролната дейност на зам. директора по УД.  

 13. Избор на длъжностно лице- представител на педагогическия съвет, което да 

администрира електронната платформа https://class.mon.bg/ и определяне на комисия, 

която да разработи анкетна карта за идентифициране на желанията на учениците за 

включване в занимания по интереси. 

                                                                                                                             Отг.: директор 

14. Други 

 13.1.  Приемане на училищна програма за часовете, които не се водят от учители 

специалисти по време на заместване на отсъстващ учител, в която са включени теми по 

гражданско и здравно образование – Национална програма «Без свободен час», модул 

«Без свободен час в училище». 

13. 2. Актуализация на картата за диференцирано заплащане за учебната 2020/2021г. – 

отг. зам. директор УД, М. Дюлгерова, Р. В. Пелтекова 

12.3. Припомняне на Регламента за защита на лични данни  - отг. директор; С. и А. 

Черешаров Дюлгерова 

5.2. Първо заседание:  12.11.2020г. 

1. Тренинг на тема: „Развитие на основните дигитални компетенции на 

педагогическите специалисти  за работа с електронен дневник на “ Школо“ 

 – отг. М. Дюлгерова, И. Даскалова-Инджова; представители на МО. 

Как да се предпазим от инфекция с COVID-19 -  дискусия относно спазването на 

Мерките – отг. кл. ръководители 

2. Приемане на ИУП за ученици на допълнителна подкрепа за учебната 2020/2021г   - 

отг. Бисера Ломска, Е. Бошнакова 

3.   Отчет на резултатите от входно ниво. Ролята на целодневната организация относно 

трайността в усвояване на ДОС за учебното съдържание  

4. Други 

 

5.3. Второ заседание – 10.12. 2020г. 

1. Тенинг на  тема:  „Развитие на основните дигитални компетенции на 

педагогическите специалисти  за работа  в електронните образователни 

платформи Тиймс /MS Teаms/ и Класрум/ G suit Google Classroom                        
Отг.: Е. Чепинска, Ц. Нанова, С. К-Кирчева, С. Букова; представители на МО,  

 Семинарна дискусия: Симптоми на стреса. Основни методи за намаляване на 

стреса в ежедневието и в работна среда, свързани с вируса COVID-19. – Отг. Ю. 

Христова; В. Йорданова, Б. Ломска 

2. Приемане на план-програма за празничните прояви по случай Коледа и Нова година  

                          Отг.:Директор, Лозана Вълчева, Здравка Шъкова, Здравка 

Хаджийска, Елица Хаджиева, Мариета Дюлгерова  

 

3.Приемане на план-програма за отбелязване на Патронния празник и на тържествения 

ученически спектакъл «Дякон Левски».. Участие на отбори в спортния турнир 

„Лъвски скок” 

https://class.mon.bg/


22 

 

Отг. .  Директор,   М. Дюлгерова, Е. Чепинка, Ф. Талева, И. Първанова, Л. Вълчева, Р. 

Чипчиева, Минка Симеонова,  Р. В. Пелтекова , Веселина Калева, В. Хаджиев 

4. Други. 

4.1. Приобщаващо образование и деца в риск. Ролята на клубовете по интереси по 

смисъла на чл.21а от Наредбата за приобщаващо образование». Резултати от анкетата с 

ученици относно агресията в училище 

 

5.4. Трето заседание: 06.02.2021г. – 12.02. 2021г. 

1.Анализ от контролната дейност на директора за резултатите от ОП за І учебен срок.  

 2. МТБ и спортни пособия за часовете и занятията по спорт. Информация за спортните 

дейности, постижения и предстоящи състезания по спортния календар на МОН и др. 

спортни прояви.  

Отг.:  Младена Манолова и Велин Хаджиев; М. Дюлгерова 

 3 .Отчет на здравословното състояние на учениците.   

Отг. Соня Топалова – мед. сестра; кл.ръководители   

4. Отчет на комисията по БДП – отг. КБДП      

4. Приемане на седмичното разписание за ІІ учебен срок 

5 .Определяне и гласуване имената на учениците, чиито родители ще получат 

“Похвален лист”. -                                  Отг.: кл.р-ли ; директор; УУС 

 

6.Други. 

 

5.5. Четвърто заседание:  25.03.2021г. 

1. Семинарна дискусии на тема: - „ Педагогическа работа в дигитална среда. Работа 

със софтуерен продукт Мозабук – добри практики.  – отг. по един представител на 

МО начални учители, МО на прогимназиални учители и МО на учители ЦОУД /  Й. 

Романова, Федя Талева, С. Букова, А. Ушева, Е. Кормов/  

2. Избор на учебници и учебни помагала за следващата учебна година – отг. зам. 

дир.УД 

3. Подготовка за НВО за ІV и VІІ клас – очертаване на основни приоритети и цели. 

4.  Училищен план-прием за учебната 2021/2022 година 

   4.1. Избор на комисия за прием на документи за І клас за учебната 2021/2022 година 

   4.2. Избор на комисия за разпределяне на учениците в І и V клас по паралелки и 

групи. 

   4.3. Избор на работна група за плавно преминаване между начален и прогимназиален 

етап на учениците от ІV клас 

   4.4. Приемане на времеви график на дейностите за записване на учениците в първи 

клас за учебната 2021/2022 г. и времеви график на дейностите за осигуряване на  

плавен преход между начален и прогимназиален етап за учениците от ІV клас  

5. Други 

   5.1. Запознаване с анализ от проведена анкета с ученици и родители   

   5.2. Запознаване на ПС с бюджета на училището за 2021 година 

   5.3. Актуализация на Годишния план за учебната 2020/2021 г. - приемане на план –

график за провеждане на ученически екскурзии. 

 

 5.6 Пето заседание: 22 .04.2020г. 

1.Семинар на теми: „Добри практики  за развитие на ключовите компетентности 

на учениците по смисъла на чл.77 от ЗПУО  чрез дигитални методи за обучение“ 

отг.: Р. В. Пелтекова, Е. Демерджиева, Р. Д. Пелтекова 
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2. Приемане на график за подготовката МТБ за следващата учебна година съгласно 

изискванията н РИОКОЗ и ПО.  

3. План-програма за провеждане на празниците: 

            23 април – Международния ден на книгата  

9 май – Ден на Европа  

24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост; 

1 юни  – Ден на детето. 

 Отг.: зам. дир. УД и съответните РГ 

4.Други 

 

5.7.Шесто  заседание:   01.07.2021г 

1. Анализ на резултатите в училището за учебната година: 

1.1 Отчет от контролната дейност на директора за резултатите от ОП на учебната 

2020/2021 година.  

отг.: директор 

1.2. Анализ на резултатите от НВО за ІV – VІІ кл. 

отг. РГ и зам.- дир. УД, учители 

1.3. Анализ на дейностите по допълнителна подкрепа от ЕПЛР, ресурсни учители, 

логопед и психолог 

Отг.: Ю. Христова, Е. Бошнакова, Б. Ломска и пед. специалисти  

1.4. Информация  относно предприети мерки по «Програма за превенция на ранното 

напускане на училище», „Програма за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на деца и ученици от уязвимите групи», «Мерки за повишаване на 

качеството на образованието» 

                                                                   отг. И. Даскалова-Инджова – ЗДУД 

1.5.Доклад за дейността на училищния координационен съвет за справяне с насилието.  

Отчет по Механизма за координиране на дейностите за популяризиране на професиите 

сред учениците от начален и прогимназиален етап.“Отчет за  дейността на УУС. 

отг. Ю. Христова – уч. психолог 

1.6. Отчет на постоянните комисии – отг. : председатели 

 

2. Проект на УУП и на Списък – Образец №1 за следващата учебна година. Избор на 

вариант за  целодневна организация на учебния ден. 

3.  Избор на председатели на МО,избор на комисия за квалификационната дейност в 

училище,  и на състава на постоянните комисии за следващата учебна година 

2020/2021. 

4. Други  

 

4.1.  Предложения на ученици от VІІ клас за награждаване с грамота за родолюбие  

«Полковник Борис Дрангов» - отг. кл. ръководители на VІІа,б клас 

4.2 Избор на знаменосец и асистенти – отг. В. Хаджиев 

4.3. Информация за отчет на бюджета за второ тримесечие на 2020 г. 

4.4. Определяне на учители, които ще работят по НП. 

 

5.8 Седмо заседание – 09.09. – 11.09. 2021г 

1.Указание за организиране на ОП през учебната 2021/2022 година – промени в 

нормативните и поднормативни актове.  Въвеждане на електронни дневници. 
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Готовност за новата учебна година – МТБ и снабденост с учебници и училищна 

документация. Приемане на план програма за откриването на  новата учебна година. 

Отг.: директор; зам. директор; РГ 

2. Актуализация на  Стратегията за развитие на училището,  на Мерките за подобряване 

качеството на образованието в училище, на Програма за превенция на ранното 

напускане на училище,  на Програма за предоставяне на равни възможности за 

приобщаване на ученици от уязвими групи, на Етичен кодекс,  на Механизма за 

противодействие на училищния тормоз между учениците в училище, на Правилник за 

вътрешния ред; План за гражданско, интеркултурно  екологични и здравно 

образование, Механизъм за координиране на дейностите за популяризирането на 

професиите сред учениците от прогимназиален етап и др. 

Отг. директор;  РГ за СУК; училищен психолог  

3. Актуализацията на ПДУ. Актуализиране на системата от качествени показатели за 

поставяне оценка от изпитванията на учениците от І  - ІІІ клас – на осн. чл. 9, ал. 7 от 

Наредба №11 / 01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

Информация за заявления за самостоятелна форма на обучение и определяне на 

изпитни сесии на ученици на самостоятелна форма на обучение.  – отг. , директор, зам. 

директор, начални учители 

4.Приемане на УУПланове за учебната 2021/2022г и на дневния режим на училището - 

отг. , директор, зам. директор . 

5. Избор на спорт за учебните часове за спортни дейности в І – ІV и V - VІІкл., съгласно 

чл. 92, ал.1 от ЗПУД и заповед №РД09-1111/ 15.08 2016г. – отг. кл. ръководители 

6. Списък-Образец №1 за учебната 2021/2022 г. – отг. директор 

7.Приемане на Годишния план за учебната 2021/2022 година и неговите приложения  -

планове на КОТ, КГЗ, КБД, УКССН, План за План за работа на психолога и др.  – отг. 

директор; председатели на комисии 

8. Приемане на Плана за квалификационните дейности, плановете на Методическите 

обединения – отг. зам. директор 

9. Избор на вариант на организация на учебния ден при целодневното обучение. 

Приемане актуализациите на Училищната програма за целодневна организация. – отг. 

директор, М. Дюлгерова 

10.Приемане  на седмичното разписание за І учебен срок. – отг. Е. Чепинска и комисия 

11. Информиране на педагогическата колегия с Плана за контролната дейност на 

директора и с Плана за контролната дейност на зам. директора по УД.  

12. Други 

12.1.  Приемане на училищна програма за часовете, които не се водят от учители 

специалисти по време на заместване на отсъстващ учител, в която са включени теми по 

гражданско и здравно образование – национална програма «На училище без 

отсъствие», Мярка «Без свободен час». 
 

6. Политика на развитие на училището; прозрачност и публичност; изграждане на 

позитивен автономен облик; връзки с обществеността, родителите, УН, УУС, 

Обществен съвет. Дейности по популяризиране и издигане авторитета на 

училището, работа по проекти: 

 

6.1. Утвърдена система за удостояване с  материални и морални стимули - грамоти, 

похвални листове, почни плакети и др. за показани отлични и иновативни постижения в 

развитието на личността и на екипността от всички участници в дейността на 



25 

 

училището – ученици, учители, родители, общественици, дарители и  партньори чрез 

създадения Статут за поощрения и награди в училището. 

Отг: ПС, директор  

6.2. Поддържане на традиционнит чествания на Патрона на училището.  – ученически 

изложби, състезание «Лъвски скок», ученически спектакъл, ученическа екскурзия до 

Карлово 

Отг.: ПС, директор 

6.3. Избор на нов състав на УУС / ІV-VІІІ клас/ в срок до 24.10.2020г. 

Отг.:  кл. ръководители, Ю. Христова.  

6.4. Работа с  Обществения съвет относно УУП – м. септември 2020г. 

6.5. Създаване на традицията  класните родителски срещи да се провеждат в 

неформална обстановка, като индивидуални срещи-консултации  или под формата на 

«отворени врати». Провеждане и анализ  на анкетни допитвания с родители и ученици 

за качеството на учебния процес в урочните занятия.. Гарантиране на присъствие на 

родители на заседания на ПС чрез покана от директора. 

                             Отг.: Директор:; класни ръководители, ресурсни учители и 

психолог 

                                                             Срок: м.12. 2019г. –. 05. 2020г 

 6.6. Обмен на информация и съвместни дейности  между  училището с УН и 

Обществен съвет чрез: 

- съгласуване с Обществения съвет  на УУпланове, критерии за делене на парлелки в І и 

в V клас, информиране по отношение отчетите на бюджета и по отношение на 

ученическото столово хранене ; 

- участие на заседания на ПС и др. оперативни заседания по приобщаващо образование 

и по Механизма за противодействие на агресията и тормоза в училище 

 - разработване и защитаване на проекти за кандидатстване по европейските и 

национални програми  

- отделни срещи с учители , ученици,  директор и родители; 

- провеждане на общи празнични тържества, отворени врати и ученически изложби, 

конференции и базари ; 

- активно участие в благотворителни акции и мероприятия на УН. 

- осигуряване от средствата на УН  на лаптопи за най-нуждаещи се ученици при 

дистанционно електронно обучение. – отг. М. Дюлгерова 

6.7. Поддържане и развитие на традиционно добрите връзки с читалище “Просвета”, 

ЦЛР Златоград, ЦОП, ЦДГ «Снежанка» и ЦДГ «Радост»  и другите граждански 

сдружения  иобществени организации 

6.8.Поддържане и развитие на традиционно добрите връзки с  РУ «Полиция» и КАТ, с 

Пожарна безопастност, с Гранична полиция, с БЧК, другите институции, имащи 

отношение по бзопасността на децата. 

6.9. . Поддържане на постоянни връзки с кмета, с общинска администрация на община 

Златоград и с ОбС Златоград 

6.10. Провеждане на общи турнири по спорт и туризъм между ученици с представители 

на родители. 

6.11. Заснемане на видеофилми по дейности на училището и излъчването им по 

местната кабелна телевизия. 

6.12. Провеждане на заседания на ПС  и на Общи събрания с участие на УСУ и УН и 

Обществен съвет. 
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6.13. Публикуване на   важни събития от училищния живот в местните медии,  сайта на 

училището,сайта на община Златоград, фейсбукстраницата на училището, вестниците и 

др. 

7.Работа в клубове по интереси и др. дейности по НП  и европейски програми  

«ОУД» и «Подкрепа за успех» с цел развитие на приобщаващото образование, на 

природоматиматическите знания и умения  и развитие на дигиталната компетентности 

на учениците 

7.1.Разработване и утвърждаване на  модели и на добри практики за съвместна дейност 

с родители и местната общност в подкрепа на грамотността – т. 9 от дейностите от 

Националния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване 

и повишаване на грамотността и в съответствие с Програмата за насърчаване на 

грамотността. 

 Разширяване и подобряване на помещението за училищна  библиотека – с кътове 

за чене и читалня на подходяща детска литература – книги, списания и вестници. – 

отг. директор, М. Дюлгерова, Р. Пелтекова, М. Симеонова 

 Изложби в училище, читалищна бибилиотека, музея на образованието, Общинси 

съвет и администрация под мотото „ Чети с мен“ и др. – учители, възпитатели, , 

екипи Подкрепа за равен достъп и личностно развитие. 

 Провеждане на инициативи, свързани с четене и писане на електронен носител – 

брошури„Ученически свят – участвам и променям“ и поместване на ученически 

творби на фейсбукстраницата на училището; 

 Обезпечаване работата по интереси в ГЦОУД и дейностите с материали и 

консумативи чрез съдействието и помощта на дарения от УН – съответните екипи 

 Обезпечаване реализирането на обучението по здравно и екологично възпитание 

чрез  подкрепа на УН. 

7. Контролна дейност– общи положения 

ЗАБЕЛЕЖКА: Контролната дейност на директора и на зам. директора по УД  се 

планува в отделни планове и се представя за информация на вниманието на ПС. 

7.1. Контрол върху изпълнението на задължителното обучение на  

       подлежащите. Контрол на отсъствията на учениците. 

7.2. Контрол върху знанията, уменията и възпитанието на учениците. 

 7.3. Контрол по изпълнението на учебните програми и предварителната  

       подготовка на учителите. 

7.4. Контрол върху правилното водене на училищната документация. 

7.5. Контрол върху изпълнение изискванията за оценяване  

       постиженията на учениците. 

7.6. Контрол върху изпълнението на посочените дейности в годишния  

       план. 

7.7. Контрол върху спазването на изискванията по трудова дисциплина,  

       хигиена и охрана на труда, на ПВТРУ и ПБЗУОТ 

7.8. Контрол върху изпълнението на решенията на ПС. 

7.9. Контрол върху изпълнението на седмичното разписание на учебни- 

       те занятия, спазването на ПУ. 

7.10. Контрол върху изпълнението на бюджета на училището и на проектите с 

европейско и с национално финансиране. 

7.11. Контрол на административно-финансовата дейност и опазването   на МТБ. 

7.12. Контрол на здравословното състояние на учениците. 
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7.13.  Мониторинг и контрол по изпълнение на дейностите по СФУК  на училището 

7.14. Мониторинг и контрол по изпълнение дейностите, свързани с БДП 

7.15. Мониторинг и контрол по изпълнението на дейностите, свързани с Програмата за 

превенция на ранното напускане на училище,  на Програма за предоставяне на равни 

възможности за приобщаване на ученици от уязвими групи, на Етичен кодекс,  на 

Механизма за противодействие на училищния тормоз между учениците Програмата за 

гражданско,интеркултурно и екологично образование 

7.16. Мониторинг и контрол на допълнителна и обща подкрепа, на дейностите на 

клубовете по интереси по чл.21а от Наредбата за приобщаващо образование, като и 

изпълнението на НП и европейските проекти «ОУД» и «Подкрепа за успех». 

7.17 Контрол по спазване на мерките за намаляване нарисковете от предаване на 

инфекцията с вируса COVID-19= 

8.Дейности по извършване на защита на личните данни  

8.2. Дейности по отношение осигуряване на информираност на всички участници в ОП  

и партньори по отношение  Регламента за защита на личните данни 

Срок: юни – ноември 2020г.; отг. дейности и лица по заповед на директора и 

отговорника по спазване  изискванията Асен Черешаров 

8.4. Извършване на периодични оперативни съвещания с РГ; 

9.Плановете на КОТ,ГЗ,БДП, Мерките за подобряване качеството на образованието в 

училище, Програма за повишаване на грамотността на учениците; План за 

квалификационната дейност на училището и Вътрешни правила за организацията на 

квалификационната дейност;  Програма за превенция на ранното напускане на 

училище,  на Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на 

ученици от уязвими групи,  Механизъм за противодействие на училищния тормоз 

между учениците в училище. УКССН, План за гражданско, интеркултурно  екологични 

и здравно образование, Механизъм за координиране на дейностите за 

популяризирането на професиите сред учениците от прогимназиален етап, План на 

училищния психолог са приложения към годишния план 

 

    Настоящият годишен план е изготвен в два екземпляра и е приет на заседание 

на ПС с протокол №10 / 10.09. 2020г., вторият екземпляр е в учителската стая за 

постоянно ползване от педагогическата колегия. 

 

 

НИНА ПАШОВА 

Директор на ОУ „Васил Левски”- гр. Златоград 
 


