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РАЗДЕЛ I 

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО  

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 

  През учебната 2020/2021 година в Основно училище „Христо Ботев“, град 

Алфатар се обучаваха 99 ученици. 

 Средният успех в IV клас е мн. добър 5.06, а за V – VII клас е 3.99.  Извънурочната 

дейност в училището се изрази  и в множество мероприятия, и спортни състезания, 

участие и завоюване на призови места в областни състезания. В училището е създадена 

добра организация на всички дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите. 

Училището е средищно. 

 

СИЛНИ СТРАНИ, ПОСТИЖЕНИЯ И 

РЕЗУЛТАТИ 

СЛАБИ СТРАНИ 

Квалифициран педагогически персонал в 

Основно училище „Христо Ботев“, гр. 

Алфатар 

Увеличаване средната възраст на 

учителите 

Успешно приобщаване на учениците със 

специални образователни потребности 

Прогресивно намаляване броя на 

учениците поради демографски причини. 

Създаване на стимулираща училищна 

среда, отговаряща на изискванията на ЕС 

и на интересите и потребностите на 

учениците 

Липса на кабинети по ИТ, ФА и ХООС, 

БЕ, Математика,Музика /има 

необходимост от ремонт и създаване на 

съвременна образователна среда/; 

Недостатъчна мотивация на някои 

ученици за усвояване на трайни знания.  

Разширяване възможностите за общуване на 

учениците, чрез издигане равнището на 

родноезиковата подготовка и 

разнообразяване възможностите за 

осмисляне на свободното време и 

удовлетворяване на индивидуалните 

потребности и интереси в областта на 

науката, техниката, изкуството и спорта в 

учебния процес; 

Работа по проектите: Разработен и одобрен 

проект към ЦОИДУЕМ „Единни в 

многообразието“, проект „Нов шанс за 

успех“; проект „Образование за утрешния 

ден“ и др. 

Недостатъчно системна и последователна 

работа с ученици, които не постигат 

добри резултати и отсъстват от училище; 

невладеене на български език. 



Повишаване качеството на ОВП по 

всички учебни дисциплини.  

Утвърждаване на целодневна организация 

на учебния ден.  

Непосещаемост на консултациите по 

отделните учебни предмети в 

прогимназиален етап. 

Слаб инструментариум за въздействие 

върху ученика и недостатъчна ефективна 

дейност по отношение на: 

-индивидуалната работа с учениците със 

затруднения при овладяване на 

образователния минимум; 

-работата с талантливи ученици и 

подготовка за участия в олимпиади и 

състезания; 

-Допълнителното обучение по математика 

не дава очакваните резултати за по- 

високи постижения на учениците; 

-Незадълбочените сравнителни анализи от 

входно, междинно и изходно ниво не 

дават обективна оценка на положителния 

напредък на учениците; липсва 

конкретика в набелязаните мерки; 

Работа в електронна платформа Chkolo Липса на интернет връзка в с. Бистра; 

липса на устройства за някои ученици  

Надграждане на знанията и 

компетентностите на учениците в групите 

за ИУЧ и ФУЧ 

Липса на мотивация у учениците 

Добра комуникация с родителите Незаитересованост и нежелание на част от 

родителите за сътрудничество с 

училището. Нисък социален статус. 

Издигане на по-високо равнище на 

методическата и вътрешноучилищната 

квалификационна дейност и внедряване 

на иновации в образователната дейност. 

 

Инертност, рутина и липсва на 

инициативност в работата на МО. 

ВЪЗМОЖНОСТИ И ОПАСНОСТИ ПРЕПОРЪКИ 

•Достъп до финансови средства и други 

външни източници. 

•Обучение на учители и ученици за 

привличане на средства по програми. 

•Културни изяви, насочени към зачитане 

на обичаите и традициите, приемане                       

•Да продължи работата по гражданското и 

здравно образование на учениците; 

•Да  продължи работата за успешната 

интеграция на ученици със СОП; 

•Да се прилага гъвкав и нетрадиционен 

подход при наличие на 



и популяризиране на многообразието.  

•Липса на информация и непознаване на 

различните етноси. 

•Намаляване броя на учениците и 

увеличаване броя на маломерните 

паралелки. 

противообществени прояви и засилване 

дейността на училищната комисия за 

борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни и се търси 

съдействие от отдела за закрила на детето;  

•Да се усъвършенства системата за 

квалификационната дейност на учителите; 

•Да се повиши взискателността по 

опазване на УЧИЛИЩНОТО имущество; 

•Специално внимание да се отдели на 

работата с родителите, да се привлекат 

възможно най-голям брой родители, 

съпричастни към училищните проблеми, 

да се търсят нови методи и подходи за 

приобщаване на родителите към 

училищния живот;  

•Обогатяване на материално-техническата 

база и библиотечния фонд; 

•Обучението по БЕЛ и математика да бъде 

постоянен приоритет в образователната 

политика на училището; 

•Да се осъществява ефективна 

индивидуална работа с учениците по 

време на консултации; 

•Периодично да се проследяват 

резултатите на учениците по основните 

учебни предмети и да се набелязват 

конкретни мерки за преодоляване на 

слабите резултати; 

•Да се акцентува върху популяризирането 

на добрите практики в училището 

 

 През учебната 2021/2022 година Основно училище „Христо Ботев“ , град Алфатар 

успя да затвърди името си на добро училище в областта по някои учебни дисциплини 

/английски език/, интеграцията на децата със специални образователни потребности. 

Качеството на образователно възпитателната работа е резултат от значителния 

професионален опит и професионални компетентности на педагогическия колектив и на 

добрата материална база. 

 

ВИЗИЯ 

През учебната 2021/2022 година в училището ще се обучават 98 ученици в 7 паралелки. 

Ще функционират и 5 полуинтернатни групи.  

 Основно училище „Христо Ботев” ще продължи да предлага подготовка за двата  

етапа на основната образователна степен: 



Начален етап: 1 – 4 клас; 

Прогимназиален етап: 5 – 7 клас 

 Ще осъществява целенасочен процес на управление на качеството на  

образователната услуга съобразно държавните образователни стандарти за придобиване на 

устойчиви знания, умения и компетентности. 

 Ще създава условия за развитие на педагогическите кадри, повишаване на  

професионалната им подготовка и квалификация 

 Ще разработва и прилага съвременни програми за избираеми и факултативни  

форми в съответствие с потребностите и интересите на учениците. 

 Ще удовлетворява интересите и потребностите на ученици и родители за целодневна 

организация на учебния ден при спазване на необходимите санитарно- хигиенни 

норми, материални и човешки ресурси. 

 Ще прилага различни форми на обучение. 

 Ще предоставя равни възможности,приобщаващо и подкрепящо обучение за  

учениците. 

 Ще продължава да работи за превенция на отпадането и реинтегрирането на  

учениците.  

 Ще утвърждава здравословен начин на живот. 

 Ще продължава да утвърждава училището като безопасно място за обучение,  

възпитание и труд. 

 Ще изгражда позитивен организационен климат чрез създаване на условия за  

сътрудничество, ефективна комуникация и отношение на загриженост между всички 

участници в процеса на обучение. 

 Ще разработи правила, мерки и подходи за утвърждаване на позитивна дисциплина   

и предоставяне на възможности за усвояване на добри поведенчески модели от учениците 

спрямо себе си и останалите,  превенция на насилието и проблемното поведение.  

 Ще продължи прилагането на добри училищни практики, развиващи традиционни  

за училището занимания по интереси и внедряване на нови, съобразно потребностите на 

учениците. 

 Ще продължи работата по проекти / от европейски, национални и други програми/  

обогатяващи училищната дейност и развиващи училищния екип. 

 Ще развива училищната общност и индивидуалния облик на училището, утвърден  

в публичното пространство – традиции, ценности, ритуали, етика и естетика на 

образователната среда, морални стимули и награди, културен диалог между всички 

заинтересовани страни. 

 Ще продължи процеса на търсене, въвеждане и прилагане на нови модерни  

педагогически технологии. 

 

РАЗДЕЛ II 

ПРИОРИТЕТИ В УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 

ГОДИНА, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ 

1. Осигуряване на подготовка, съответстваща на ДОС и европейските образователни 

стандарти. 



2. Да продължи работата за успешна интеграция на учениците със СОП. 

3. Усъвършенстване квалификационната дейност на педагогическите специалисти. 

4. Реализиране на приобщаващото образование  и политика за подкрепа за личностно 

развитие на учениците в училището. 

5. Да се отдели специално внимание на работата с родителите, като се привлекат 

възможно най голям брой родители, съпричастни към проблемите на училището, и 

да се търсят нови модели и подходи за приобщаване на родителите към училищния 

живот. 

6. Повишаване  взискателността по опазване на училищното имущество. 

7. Да продължи изграждането на модерна и съвременна образователна среда. 

 

РАЗДЕЛ III 

ГЛАВНА ЦЕЛ. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

Главна цел   

Колективът при Основно училище „Христо Ботев”, град Алфатар направи опит 

плана за дейностите през учебната 2021/2022 година да е своеобразна мултиплицираща 

част на училищно ниво на ЗПУО и други документи, отнасящи се за образованието и 

подчини дейността си към реализирането на следната основна цел: чрез компетентност, 

професионализъм, отговорност – равен шанс за образование и интеграция на всяко 

дете от Основно училище „Христо Ботев”. 

 

Оперативни цели 

1. Издигане качеството на обучение чрез ориентиране към личностно- центрирания  

подход и стимулиране на развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик. 

2. Изграждане и поддържане на институционална организационна култура чрез  

прилагане на училищни политики в подкрепа на гражданското, интеркултурното, 

здравното и екологичното възпитание  

3. Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност и  

превръщане на училището в желано място за обучение, изява и подкрепа на личностното 

развитие на ученика. 

4. Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на  

педагогическите специалисти. 

5. Взаимодействие с родители, институции и структури, работещи в областта на  

образованието.  

6. Подготовка за честване на 175 годишен юбилей на училището. 

 

РАЗДЕЛ IV 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

А. ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ. 

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ 

 Високо развитие на: 1. Формиране на екип от висококвалифицирани  



- Родноезиковата 

подготовка, чуждоезиковата 

подготовка, подготовката в 

областта на информационните 

технологии, природните науки 

и другите учебни предмети 

 Реализиране на  

приобщаващото  образование 

 Формиращо оценяване и  

самооценяване 

 Обучение в  

сътрудничество между 

основните партньори в 

училищната общност – 

ученици, учители, родители 

 Издигане на качеството  

на образование за постигане на 

ДОС 

 

 

Практическа приложимост на 

изучаваното учебно 

съдържание и използване на 

методите за учене чрез 

действие 

учители чрез повишаване на квалификацията им. 

2. Повишаване на вътрешноучилищната  

квалификация чрез провеждане на: 

- Тематични обучение; 

- Работни срещи , дискусии, психотренинги и  

др. в МО 

3. Осъществяване на сътрудничество между  

учителите от училището с учители от други 

училища с цел обмен на добри практики. 

4. Обезпечаване на ОВП с достатъчно  

технически и други необходими пособия. 

5. Използване на интерактивни методи на  

обучение . 

6. Използване на информационните технологии  

в процеса на обучение по всички учебни предмети. 

7. Мотивиране на учениците за активно участие  

в образователния  процес чрез качествено обучение. 

8. Използване на различни форми на проверка и 

оценка на знанията и компетентностите на 

учениците. 

9. Използване на електронната платформа  

Chkolo. 

10. Организиране и провеждане на  

вътрешноучилищни състезания, олимпиади, 

изложби, състезания, викторини и др. по различни 

учебни предмети 

11. Екипна работа по образователни проекти. 

12. Повишаване нивото на трудовата  

дисциплина. 

13. Учебните програми да се възприемат като  

рамка,която задава стандарта и общите параметри на 

учебното съдържание. Учителите да поставят 

акцентите в темите и да избират конкретната 

технология на преподаване в зависимост от тяхната 

компетентност и стил, съобразена с индивидуалните 

особености на учениците и с възможностите, които 

предлага училището. 

 Поставяне на ученика в  

центъра на цялата 

педагогическа дейност на 

училищната общност 

 Поставяне на ученика в  

отговорна активна позиция при 

овладяване на знанията и 

развиване на способностите за 

1. Развиване на ученическото самоуправление в  

училището. 

2. Предприемане на мерки за намаляване броя  

на отсъствията от учебни часове чрез своевременно 

информиране на родителите и съвместна работа с 

институциите по Механизма за обхват. 

3. Осъществяване на съвместни инициативи от  

ученици, учители и родители за активно включване 



самостоятелно търсене и 

използване на информация от 

разнообразни източници 

 Подобряване на процеса  

за педагогическо 

взаимодействие между 

основните партньори в 

училищната общност – 

ученици, учители и родители 

 Работещ механизъм за  

оценяване на риска от отпадане 

на учениците от училище и 

стратегия за намаляване броя 

на отсъствията 

в училищния живот. 

4. Обогатяване и разнообразяване на  

извънкласните дейности и заниманията по интереси 

и спорт. 

5. Утвърждаване на традиции и символи на  

училището. 

6. Включване на ученици и родители в  

разработването на проекти и национални програми. 

7. Прилагане на нови и разнообразни форми за  

работа с родители. 

8. Превенция на агресията, тормоза и други  

негативни прояви в училищната общност. 

 

 Ефективна управленска  

дейност за реализиране на 

държавната политика за 

подобряване качеството на 

образование и осигуряване на 

равен достъп и пълноценна 

социализация на учениците 

1. Демократизиране на управлението на  

училищната общност чрез: 

- Екипна работа с разпределение на задачите и  

поемане на отговорност; 

- Включване на максимален брой учители във  

вземането на управленски решения; 

- Организиране на по- добра  

вътрешноучилищна информационна система  и 

добро медийно представяне на институцията; 

- Поддържане на партньорски   

взаимоотношения със синдикалната организация и 

неправителствени организации 

 Използване на различни  

форми за мотивиране на 

персонала 

 Повишаване  

квалификацията на 

педагогическите специалисти 

1. Осигуряване и организиране на  

квалификацията на учителите. 

2. Провеждане на семинари, обучения и  

практикум на колектива 

3. Разработване и приемане на ясни правила за  

определяне на критерии за допълнителни трудови 

възнаграждения 

 Добро взаимодействие  

със социалната среда и 

държавните и обществените 

организации, свързани с 

проблемите на образованието и 

възпитанието на учениците 

 

 

 Материална база и  

допълнително финансиране 

1. Естетизация на училищната среда. 

2. Работа по привличане на спонсори. 

3. Текущи ремонти на кабинети и класни стаи с  

участието на родители и/ или бивши възпитаници на 



училището. 

4. Обезпечаване на подходящо обзавеждане в  

кабинетите и класните стаи. 

5. Увеличавана броя на съвременните  

интерактивни средства за обучение – проектори, 

интерактивни дъски, дисплеи и др. 

 Ефективна рекламна  

кампания по повод честването 

на 175 годишния юбилей на 

училището  

1. Изграждане на организационен екип,  

разработващ план за честването на юбилея. 

2. Осигуряване на достатъчно средства по  

реализиране и организиране честването на юбилея. 

3. Непрекъснато актуализира дейността на  

училището на официалния му сайт 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

Приоритетно направление 1: Развитие на училищната общност. Изграждане на 

позитивен организационен климат. 

1.1.Дейности на ниво училище 

 

№ Дейности/мероприятия Срок за 

изпълнение 

Отговорници Контрол Индикатори 

1. Сформиране на временни 

училищни екипи за 

изработване на училищни 

документи съобразени с 

ЗПУО и ДОС 

Септември – 

октомври 

2021 г. 

Директор  Сформирани екипи, 

утвърдени със  

заповед 

2. Разработване на проект на 

стратегия за развитие на 

училището 

май- юни 

2022 

Айсун Исмаил и 

екип 

 Разработена стратегия 

за следващия  период, 

издадена заповед за 

утвърждаване 

3. Изработване на План за 

дейността на училището. 

Септември 

2021 

Минка Стоянова 

Елисавета Колева 

 

Директор Изготвен документ 

издадена заповед за 

утвърждаване 

4. Актуализиране на ПВТР и 

ПБУОВТ 

04.09. 2021 Д. Данкова 

Т. Боянова 

Директор Изготвен документ 

издадена заповед за 

утвърждаване 

5. Актуализиране на ВПОРЗ 10.09.2021–  Янка Христова 

 

 Изготвен документ 

издадена заповед за 

утвърждаване 

6. Изработване на училищна 

програма за целодневна 

организация на учебния 

ден 

04.09.2021 

 

Радостина 

Апостолова, 

Жоро Иванов 

 Изготвен документ 

издадена заповед за 

утвърждаване 

7. Изработване на Списък- 20.09.2021 Зам. Директор   Изработен Списък-



Образец 1 за учебната 

2021-2022 г. 

Образец  

7.1. Съгласуване на Списък – 

образец 

21.09.2021- 

30.09.2021 

Директор  Началник РУО 

8. Изработване на УУП за 

1,2,3,5,6 и 7 клас, 

приемане на УУП 

04. 09.2021 

 

Екип от учители 

Зам.  директор 

Директор  

 

Изработен 

УУП, приет с 

решение на ПС, 

утвърден със 

заповед 

9. Изработване на План за 

квалификация, приемане 

Октомври 

2021 г. 

В. Арнаудова; 

Дора Данкова;  

Кр. Стоянова 

Директор  

 

Изработен 

план, приет с 

решение на ПС, 

утвърден със 

заповед 

10. Актуализиране на мерки 

за повишаване 

качеството на 

образованието, приети с 

Решение на ПС. 

Октомври  

2021 г. 

Т. Боянова Директор Изработени и 

приети мерки, 

утвърдени със  

заповед 

11. Разработване на 

Програма за 

предоставяне на равни 

възможности и за 

приобщаване на децата 

и учениците от уязвими 

групи, приемане на 

програмата, 

утвърждаване 

Октомври  

2021 г. 

С. Хюсеин Зам. 

Директор 

Изработена и 

приета 

програма, 

утвърдена със 

заповед 

12. Разработване на 

Програма за превенция 

на 

ранното напускане на 

училище, приемане на 

програмата 

Септември  

2021 г.  

Кр. Стоянова Директор Изработена и 

приета 

програма, 

утвърдена със 

заповед 

13. Изработване на 

седмично разписание и 

изпращане 

в РЗИ за съгласуване 

11.09.2021г.  Я. Христова Директор Изработено 

седмично 

разписание 

13.1. Утвърждаване на седмично 

разписание 

14.09.2021 г. Директор  Издаване на 

заповед 

14. Осигуряване на 14.09.2021 г. Директор  Осигурена 



необходимите човешки, 

материални ресурси и 

санитарно-хигиенни 

условия за началото на 

учебната 2018-19 и 

получаване на разрешение 

от РЗИ за готовността 

готовност за 

началото на 

учебната година 

14.1 Снабдяване с 

необходимите учебници 

и учебни 

помагала 

28.08.2021г.  

 

Директор  Получени учебници 

14.2 Обявяване на 

свободните места и 

осъществяване 

на подбор на кадри 

Август - 

септември 

2021и през 

учебната 

година 

Директор  Заети свободни 

работни места 

14.3 Осигуряване на ЗУД за 

началото на учебната 

24.08.2021 

г. 

Директор  Получена 

документация 

15. Изработване на 

седмично разписание за 

ПИГ и 

утвърждаването му със 

заповед 

02.09.2021 

07.09.2021 

Р. Апостолова; 

Е. Колева 

 

Директор Изготвено 

седмично 

разписание за 

ПИГ, издадена 

заповед 

16. Актуализиране на 

механизма 

противодействие на 

училищния тормоз 

Ноември  

2021 

Т. Боянова 

В. Стоянова 

Директор Актуализиран 

механизъм, 

издадена 

заповед 

17. Актуализиране на 

училищния план на УК 

по БДП,приемането му и 

утвърждаване със 

заповед 

Октомври 

2021 

Р. Димитрова 

Я. Христова 

Директор Актуализиран 

план на УК по 

БДП, издадена 

Заповед 

18. Актуализиране на плана 

на УКБППМН, 

приемането му и 

 утвърждаване със заповед 

Ноември  

2021 

Кр. Стоянова; 

В. Симеонова 

Директор Актуализиран 

план, издадена 

заповед 

19. Актуализиране на 

Етичния кодекс, 

приемането му 

и утвърждаване със заповед 

02.09.2021 

 

Я. Христова Директор Актуализиран 

документ, 

издадена заповед 

20. Приемане на УУП  

с решение на ПС 

03.09.2021 Директор 

Зам. директор 

 съгласно чл. Приет 

УУП, 

издадена 



заповед за 

утвърждаване 

на УУП, чл.94 

ал.4 от ЗПУО 

21. Приемане на 

информация за 

организация на учебния 

ден 

Определяне на началото 

и края на учебния ден за 

предстоящата учебна 

година, както и 

почивките 

между отделните 

задължителни учебни 

часове 

03.09.2021 Д. Данкова 

Ж. Иванов 

Зам. директор 

Директор Издадена 

заповед 

22. Приемане формите на 

обучение, които 

училището може да 

организира 

03.09.2021 Директор  Решение на ПС 

Издадена 

заповед 

23. Избор на спортни 

дейности за 

предстоящата 

учебна година  

10.09.2021 Нач. Учители 

Петър Цветков 

Директор Решение на ПС, 

Издадена заповед, 

за определяне на 

учителя, времето и 

мястото по 

паралелки 

24. Приемане на 

заниманията по 

интереси, съгласно 

чл. 181 от ЗПУО 

10.09.2021 Учители в групи 

 за ЦОУД 

Директор Решение на ПС, 

издадена 

заповед 

25. Изготвяне на график за 

контролни и класни 

Работи 

20.09.2021. 

09.02.2022 

Дора Данкова 

Я. Христова 

Директор Издаване на заповед 

26. Изготвяне на график за 

ИИЧ, ФУЧ, 

консултации с 

учениците, час на класа, 

втори час 

на класа, приемно време 

на учителите, нямащи 

класно ръководство 

20.09.2021 В. Симеонова 

В. Арнаудова 

Директор Издадена заповед 

27. Запознаване на 

учениците с ПДУ, и 

други училищни 

нормативни документи 

30.09.2021 Кл. р-ли Директор  Проведен час на 

класа по 

 



28. Запознаване на 

новоназначени учители 

и други служители с 

училищните изисквания, 

правила, документи 

19.09.2018 Зам. директор 

Д. Данкова 

Директор Проведен 

инструктаж с 

новоназначените 

учители и други 

служители 

29. Актуализиране на 

длъжностно разписание 

на 

персонала и поименно 

разписание на 

длъжностите 

и работните заплати 

16.09.2020 Крася Дянова Директор Изработени и 

утвърдени със 

заповед 

документи 

30. Изграждане на 

училищен ученически 

съвет за 

ученическо 

самоуправление 

До 22.10. 

2021 г. 

Кл. р – ли; ученици Минка 

Стоянова 

Изграден 

ученически 

съвет 

31. Провеждане на 

родителски срещи в 1 и 

5 клас, както и в 

останалите класове за 

обсъждане на 

въпроси, свързани с 

организацията на 

учебната 

2021-22 г. и новата 

 нормативна база 

13.10.2021 Кл.  р - ли Директор  Проведени 

родителски 

срещи 

32. Изграждане на родителски 

комитети по класове 

13.10. 2021 Кл. р-ли Директор Избрани родителски  

комитети 

33. Актуализиране   състава 

на 

обществения съвет 

Октомври  

При необ 

ходимост 

Директор   Актуализиран 

състав на 

обществен 

съвет 

34. Провеждане на 

родителски срещи по 

класове за 

запознаване с 

променените училищни 

нормативни 

документи 

13.10.2021 Кл. р-ли Директор Проведени 

родителски 

срещи 

35. Провеждане на 

родителски срещи по 

класове за 

обсъждане на различни 

проблеми от обучението, 

Февруари  

май при 

необходиост 

Кл. р-ли Директор Проведени 

родителски 

срещи 



възпитанието и 

социализацията на 

децата и 

учениците, както и за 

осъществяваната обща и 

допълнителна подкрепа 

за личностно развитие. 

Задължително обсъждане 

на проблема за отсъствията 

на учениците 

36. Организационно-административни дейности за началото и през учебна година 

36.1. Осигуряване на 

 учениците с безплатни 

учебници 

15.09.2021 

 

Класни 

Ръководители 

Ж. Иванов 

Директор  

Раздадени 

учебници 

36.2 Информиране на 

учениците за 

седмичното 

разписание 

14.09.2021 Класни 

Ръководители 

 

 Информирани 

ученици 

36.3.. Попълване на 

задължителната 

документация за 

началото на учебната 

година  

24.09.2021 Класни 

Ръководители 

 

 Заверена  

документация 

36.4 Вписване на класа в  

книгата 

за подлежащи   

новопостъпили ученици 

15.09- 21.09 

2021 

Класни 

ръководители 

Зам. 

Директор 

Попълнена 

Книга за 

подлежащи на 

ЗУО 

36.5. Попълване на главната 

книга от предходната 

година в графа 

„забележка“ за 

преместени 

ученици, № и дата на 

удостоверението за 

преместване 

29.09.2021 Класни 

ръководители 

Зам. 

Директор 

Попълнена главна 

книга  

 

36.6. Оформяне на училищна 

документация на 

освободените от ФВС 

по класове/заявление от 

родител, протокол от 

ЛКК/ 

27.09.2021 

и 

своевремен

но 

през 

учебната 

година при 

необходимост 

Класни 

ръководители 

Директор Издадени 

заповеди 



36.7 Изготвяне на 

необходимите справки 

за движение 

на ученици, отсъствия 

на учители, работа по 

проекти, ремонтни 

дейности, справки до 

ДСП за 

отсъствия на ученици 

До 2-ро 

число, 

своевремен

но 

през 

годината 

всеки месец 

и 

по график на 

РУО 

Класни 

Ръководители 

Зам. директор 

Директор Изготвени 

справки 

36.8 Приключване на първи 

учебен срок – изготвяне 

на доклади, анализи, 

информации 

31.02.2022 Класни 

Ръководители 

учители 

Директор  

36.9 Планиране на 

необходимата 

документация за края 

на учебната година и за 

началото на следващата 

По график 

на 

РУО 

Директор  Изработена 

заявка за ЗУД 

36.10 Оформяне на 

документацията за 

обучение на 

чужди граждани 

/при необходимост/ 

Своевремен

но 

до 10 дни от 

записването 

на чужд 

гражданин 

Директор  Изготвени 

документи 

37. Осъществяване на 

дейности за 

максимален обхват 

на учениците за 

следващата 2022-23 

учебна година. 

Март – април 

2022 

Учители  Директор Обхождане на 

учениците; 

 попълване на 

заявления от 

родителите 

39. Приключване на 

учебната година в 

начален етап – 

организация на 

дейностите 

 Директор  Според заповед  

№ РД09-

1804/31.08.2021 г. 

40. Приключване на 

учебната година в 

прогимназиален етап – 

организация на 

дейностите 

Юни  2022 г. Директор  Според заповед  

№ РД09-

1804/31.08.2021 г. 

41. Изработване на 

документи за края на 

учебната 

година – удостоверения 

По график Директор  Издаване на заповед 



за завършен І клас, ПГ, 

начален етап на 

образование, 

свидетелство за 

завършено основно 

образование 

42. Анализ на резултатите 10 юни 1,2,3 

клас 

20 юни 4,5,6 

клас 

1 юли 7 клас 

2022 

Учители, класни 

ръководители 

Учители в  

ГЦОУД 

 

Зам. 

директор 

Анализи 

43. Провеждане на 

поправителна сесия – 

юнска,септемврийска 

Юни, август 

2022  

Учители Директор Издадена заповед 

44. Архивиране на училищна 

документация 

септември 

2022 

Учители, 

Домакин 

Зам. директор 

Директор Издадена заповед 

45. Попълване на 

информацията в главна 

книга след 

поправителни сесии 

30.06.2022 

1.09.2022 

Учители 

Зам. директор 

Директор  Попълнена 

главна книга 

46. Административни 

дейности, свързани с 

управление на качеството 

на ОВП 

През учебната 

година 

Директор  Осъществени  

дейности 

46.1 Своевременно вписване 

и актуализиране на 

данни за движение на 

учениците в дневника 

на класа, книгата за 

подлежащи и Админ 

До три дни Кл. р- ли Директор Своевременно 

осъществени  

дейности 

46.2. Периодична проверка 

за коректно попълване 

на 

Електроните дневници 

на  

Ритмичност на 

изпитвания 

Коректно водене 

отсъствията на 

учениците 

Правилно съхраняване 

на бележките за 

Два пъти на 

срок 

Кл. р-ли Директор Проверени 

дневници от КР 

Осъществен 

контрол от 

ЗДУД и 

изготвени 

доклади, 

предприети 

мерки за 

преодоляване 

на пропуските 



отсъствия 

46.3. Провеждане на 

оперативни съвещания 

и съвети за 

обсъждане на важни 

педагогически въпроси 

Ден от 

седмицата - 

сряда 

по отделен 

график на 

заседания 

на 

ПС 

Директор  Проведени 

съвещания и 

съвети 

 

1.2. Дейности на ниво клас 

 

 Дейности/мероприятия Срок за 

изпълнение 

Отговорни 

лица 

Контрол Индикатори 

1. Изготвяне на план за 

часа на класа с теми от 

глобалното 

гражданското, здравното 

и интеркултурно 

образование, 

кариерното ориентиране 

/Приложение 5 от 

съответния 

ДОС/ и предвидени 

часове за обсъждане на 

успех, 

организационния климат 

в паралелката, 

поведението на 

учениците, обсъждане на 

правата и задълженията 

съгласно училищния 

ПДУ, Етичен кодекс и 

др. училищни 

документи. 

15.09.2021 и 

приложението 

му през 

учебната 

година 

Класните 

ръководители 

Директор Изготвени и 

утвърдени 

планове за ЧК 

2. Изработване на правила 

на ниво класна стая 

съвместно 

ученици и учители в 

съответствие с 

политиките за 

позитивна дисциплина и 

28.09.2022 Класни 

ръководители 

Директор Изработени 

правила 



позитивен 

организационен 

климат 

3. Изграждане на 

ученически съвети на 

ниво паралелка и 

избор на ученици за 

членове на училищния 

ученически 

съвет / при 

необходимост/ 

29.09.2021 Класни 

ръководители 

Директор Изградени 

ученически 

съвети по 

паралелки 

5. Провеждане на 

инструктажи на 

учениците – начален, 

периодичен, извънреден 

По график Класни 

ръководители 

Ученици 

Директор Изградени 

ученически 

съвети по 

паралелки 

6. Включване в плана за 

часа на класа на 

дейностите, 

свързани с посещения 

извън училище или 

екскурзии с 

образователна цел 

По план Класни 

ръководители 

Ученици 

Директор Планирани 

екскурзии с 

образователна 

цел 

7. Събиране на 

необходимите 

декларации от 

родителите за 

информирано съгласие 

по различни поводи 

През годината Класни 

ръководители 

Родители 

Директор Попълнени и 

съхранени 

декларации на 

родителите 

8. Запознаване на 

родителите с 

училищните планове и 

правилници, наредби и 

заповеди, и периодично 

обсъждане 

на важни въпроси от 

ОВП. 

През 

учебната 

година 

Учителите Директор Документирани 

срещи, 

решения 

9. Коректно подаване на 

справки, информации, 

анализи, 

доклади, своевременно 

попълване на училищна 

документация и др. 

През 

учебната 

година 

Учителите Директор Осъществени 

дейности 

10. Развитие на 

ученическата общност на 

ниво клас – 

02.2022 г 

06.2022 г 

Учителите Директор Осъществена 

дейност 



отчитане на напредъка / 

в средата и в края на 

годината / 

 

 

1.3. Дейности с родителите 

 

 Дейности/мероприятия Срок за 

изпълнение 

Отговорни 

лица 

Контрол Индикатори 

1. Запознаване на 

родителите с целите, 

приоритетите, задачите 

на училищния 

екип 

Октомври 

2022 г. 

Директор 

Класни 

ръководители 

Директор Проведени 

родителски срещи 

2. Включване на 

родителите в 

управлението на 

училището, 

изграждане на обществен 

съвет – 

обсъждане на важни 

училищни 

проблеми 

През 

учебната 

година 

Директор 

Класни 

ръководители 

Директор Изграден 

Обществен съвет 

3. Съвместни изяви с 

родителите 

През 

учебната 

година 

Директор 

Класни 

ръководители 

Директор Проведени изяви 

4. Периодично провеждане 

на общи и 

индивидуални срещи с 

родителите 

по различни проблеми, 

свързани с 

обучение, възпитание и 

социализация 

на учениците и подкрепа 

за личностно 

развитие.Акцент –

отсъствията на 

учениците и повишаване 

грамотността 

През 

учебната 

година 

Директор 

Класни 

ръководители 

Директор Проведени срещи 

и 

обсъдени, решени 

проблеми 

5. Провеждане на 

информационен 

семинар за родителите 

Май 2022 Директор 

  

 

Директор  

 

Проведен 

информационен 

семинар 



относно 

професионалното 

ориентиране на 

учениците и приема след 

VІІ клас 

 

Високо качеството на процеса на училищно образование. 

Приоритетно направление 2:Високи постижения на учениците, показани като годишен 

резултат и по- нататъшна реализация./система за оценка и самооценка/ 

 

 Дейности/мероприятия Срок за 

изпълнение 

Отговорни 

лица 

Контрол Критерии за 

оценка 

1. Утвърждаване на УУП, 

който осигурява 

разширена и 

допълнителна 

подготовка за 

преодоляване на 

дефицити и съобразно 

интересите и 

потребностите на 

учениците 

03.09.2021 

 

Директор Директор Приет и утвърден 

УУП 

според 

предвидените 

изисквания 

2. Сформиране на групите 

по ИУП и ФУЧ 

съгласно УУП за 

съответния клас. 

Изработване на списъци 

на учениците, 

включени в групите 

 

10.09.2021 Съответните 

учители 

Директор Сформирани 

групи, съгласно 

УУП. 

Съгласуван график 

за 

провеждане на 

занятията по 

ФУЧ. 

3. Провеждане на 

консултации по 

основните учебни 

предмети 

По утвърден 

със заповед 

график 

Учителите Директор Редовно 

провеждани 

консултации, 

отчетен 

напредък на 

учениците 

4. Провеждане на входни 

нива и анализ на 

входното ниво на 

знанията на учениците 

До 

05.10.2022 

Учителите Директор Проведени входни 

нива, 

изготвени анализи 

5. Проследяване 

резултатите на 

20.11.2021 

31.01.2022 

Учителите Директор Изработени 

анализи от 



учениците 

от образователната 

подготовка /входно 

ниво, тенденции в 

средата на първи срок, 

в края на първи срок, в 

края на годината / 

Сравнителни анализи. 

Набелязване на 

коригиращи мерки. 

 

10 юни 1,2,3 

клас 

20 юни 4,5,6 

клас 

1 юли 7 клас 

2022 

учителите 

Обобщени 

сравнителни 

анализи 

Проведени 

заседания на ПС 

за проследяване на 

резултатите на 

учениците и 

приети 

коригиращи мерки 

Отчитане на 

напредък 

6. Допълнително обучение 

по БЕЛ и математика и  в 

начален и 

прогимназиален етап 

По отделен 

график, 

съгласно 

Нач. Учители, 

М. Стоянова, 

Я. Христова 

Директор Проведени часове 

7. Обсъждане на 

оперативно съвещание 

слабите резултати на 

учениците по 

учебни предмети, 

прогноза, очаквания и 

предприемане на 

действия 

В края на 

всеки месец 

от м.януари 

2022 до 

м.май 2022 

Учителите Директор  Предприети 

действия 

8. Обсъждане на 

оперативно съвещание на 

проблема с отсъствията 

на учениците – 

извивени, неизвинени 

В края на 

всеки месец 

от месец 

октомври  

Учителите Директор Предприети мерки 

9. Системен контакт с 

родителите за 

постиженията и 

затрудненията на 

учениците – търсене на 

съдействие и 

контрол от тяхна страна 

През 

учебната 

Година 

Учителите Директор Регистрирани в 

дневника 

срещи с 

родителите 

Постигнат 

положителен 

ефект в 

образователната 

подготовка на 

учениците 

10 Участия на учениците в 

олимпиади и 

състезания 

По график Учителите Директор  Отчетени 

резултати 

11. Осъществяване на 

контрол за 

По план за 

контролната 

Директор   Извършени 

проверки, 



посещаемост на учебните 

занятия от 

учениците 

дейност на 

Директора 

отчетени 

резултати, 

предприети 

действия при 

необходимост 

12. Осъществяване на 

контрол за 

посещаемост на 

провежданите 

консултации по учебни 

предмети 

По план за 

контролната 

дейност на 

Директора 

Директор   Извършени 

проверки, 

отчетени 

резултати, 

предприети 

действия при 

необходимост 

13. Осъществяване на 

контрол върху 

качеството на 

педагогическото 

взаимодействие в 

обучението по 

основните учебни 

предмети от 

задължителната 

подготовка 

По план за 

контролната 

дейност на 

Директора 

Директор   Извършени 

проверки, 

отчетени 

резултати, 

предприети 

действия при 

необходимост 

 

 

 Осигуряване на стабилност, ред и защита на учениците, учителите и служителите в 

училището 

Приоритетно направление 3:Безопасни условия на труд 

 

 Дейности/мероприятия Срок за 

Изпълнение 

Отговорни 

лица 

Контрол Критерии за 

оценка 

1. Подготовка на базата / 

спортни 

площадки, детски 

площадки, физкултурен 

салон, класни стаи, 

коридори, улични 

маркировки в близост до 

училището и др/ 

съгласно изискванията за 

безопасност 

11.09.2021 и 

през учебната 

година 

Петър 

Цветков 

Директор Проведени 

начални и 

периодични 

огледи на 

базата и 

предприети 

действия за 

поддръжката й 

с оглед осигурена 

безопасност, 

сведени до 

минимум 

инциденти поради 



превантивните 

дейности за 

безопасност 

2. Определяне на 

безопасния път до дома 

съвместно с родителите 

20.09.2021 Класни 

ръководители 

Директор Осъществена 

дейност 

3. 
Изработване на План за 

действие при бедствия и 

аварии 

29.09.2021 Директор 
Директор 

Изготвен план 

4. Изграждане на училищен 

кризисен щаб за 

действия при извънредни 

ситуации и 

осъществяване на 

дейности през учебната 

година 

20.09.2022 и 

през учебната 

година 

Директор Директор Изграден кризисен 

щаб, 

утвърден със 

заповед, 

осъществени 

дейности 

5. Провеждане на 

тренировачно занятие за 

евакуация от сградата на 

училището във 

връзка с изпълнение на 

План за действие 

при бедствия и аварии 

Ноември - 

2021 . 

Април- 2022 

Директор Директор Проведено 

тренировъчно 

занятие и 

предприети 

действия за 

своевременното 

извеждане на 

ученици и 

учители от 

сградата на 

училището 

съобразени с 

нормите за 

безопасност. 

6. Изработване на 

правилник за БУОВТ. 

Утвърждаване на 

инструкции и 

инструктажи 

17.09.2021 Т. Боянова 

Д. Данкова 

Директор Утвърдени 

документи 

7. Провеждане на 

инструктажи на ученици, 

учители, служители 

Начален, 

периодичен, 

извънреден 

Класни 

ръководители 

Директор Проведени 

инструктажи, 

попълнени книги 

за инструктаж 

8. Диагностика на 

потенциалните рискове, 

оценка на рисковете и 

набелязване на 

мерки за 

13.10.2022 Директор Директор  Извършена оценка 

на риска 



минимизирането им 

9. Осигуряване на условия 

за строг 

пропускателен режим, 

невъоръжена 

охрана 

През 

учебната 

година 

 Директор  Осигурени 

условия, 

изработен 

правилник за 

строг 

пропускателен 

режим 

10. Осигуряване на обучение 

по БД и ГЗ и 

осъществяване на 

контрол 

По план на 

класните 

ръководители 

Директор Директор Проведени часове 

и теми по план, 

осъществен 

контрол 

11. Провеждане на 

„петминутка“ по БДП в 

края на всеки последен 

час 

В края на 

деня 

Учителите Директор Проведени 

„петминутки“ 

Сведени до 

минимум 

инциденти 

12. Осъществяване на 

съвместни дейности и 

занятия със служители 

на МВР 

При 

необходимост 

Класни 

ръководители 

Директор  Осъществени 

програми 

13. Осигурена долекарска 

помощ за 

учениците 

През 

учебната 

гоидна 

Медицинско 

лице 

Директор Осигурено 

медицинско 

обслужване 

 

 

Развитие на педагогическите кадри 

Приоритетно направление 4:  .Усъвършенстване на системата за квалификация, 

преквалификация и обучение 

 

 Дейности/мероприятия Срок за 

изпълнение 

Отговорни 

лица 

Контрол Критерии за 

оценка 

1. Осигуряване на 

необходимите 

училищни 

средства за 

квалификация 

През 

финансовата 

година 

счетоводител Директор Проведени 

квалификации 

2. Изработване и 

прилагане на План за 

квалификация 

съобразно ЗПУО 

/Приложение 1 към 

годишния план/ , 

22.10.2022 М. Стоянова Директор Изготвен и 

реализиран 

план за 

квалификация 



който формулира 

целите и задачите и 

правилата за 

осъществяване на 

квалификационната 

дейност в училище 

3. Обсъждане на плана за 

квалификация с 

председателя на СО и 

получаване на 

писмено съгласие за 

приемане на плана 

за КД 

Октомври 2022 Председател 

СО 

 Обсъден и 

съгласуван план 

4. Вътрешноучилищна 

квалификация –

ефективна работа на 

МО. Открити уроци 

Обсъждане на важни 

педагогически въпроси, 

споделяне на добри 

практики, тренинги, 

практикуми 

През учебната 

година по 

утвърден план за 

квалификационна 

дейност 

 Директор Проведени 

открити уроци 

Проведени срещи 

на МО и обсъдени 

въпроси от 

педагогическата 

теория и 

практика.Протоко

ли от заседания 

5. Извънучилищна 

квалификация 

    

5.1. Участия в учебни 

програми за 

придобиване на 

правоспособност или 

допълнителна 

квалификация – 

ДИКПО, 

ВУЗ 

През учебната 

Година 

Учителите Директор Брой учители, 

включени в 

програми за 

придобиване 

на 

правоспособност 

или 

повишаване на 

квалификацията 

5.2. Участия в процедури за 

повишаване на 

ПКС 

През учебната 

Година 

Учителите Директор Брой, повишили 

ПКС 

6. Осигуряване на 

условия за включване 

на 

учители във форми на 

квалификация в 

съответствие със ЗПУО 

и ДОС за статута 

 Учителите Директор Брой учители 

включени 

във форми на 

квалификация 



на учители, директори 

и други 

педагогически 

специалисти 

7. Отчет за изпълнение на 

средствата за 

квалификация за 2021 и 

планиране на 

средствата за 

квалификация за 2022 

Юни   2022 Счетоводител Директор Изработен и 

обсъден отчет 

 

Равен достъп до качествено образование и развитие потенциала на всеки ученик с 

цел неговата личностна, социална и гражданска изява 

Приоритетно направление 5:Осигуряване на подкрепа и личностно развитие 

 

 Дейности/мероприятия Срок за 

Изпълнение 

Отговорни 

лица 

Контрол Критерии за 

оценка 

1. Определяне на 

координатор за 

организиране и 

координиране на 

процеса за осигуряване 

на обща и 

допълнителна подкрепа 

за личностно 

развитие 

17.09.2022 ЗДУД Директор  Определен 

координатор,изда

дена заповед с 

разписани 

задължения на 

координатора и 

екипа 

2. Определяне на екипи за 

допълнителна подкрепа 

за 

личностно разивите на 

деца и 

ученици със СОП 

20 .09. 2022 ЗДУД Директор  Сформирани 

екипи, 

утвърдени със 

заповеди 

3. Извършване оценка на 

индивидуалните 

потребности и 

изготвяне на план за 

подкрепа на 

 ученика от ЕПЛР, при 

необходимост 

15.10.2022 Екипите Директор Извършени 

оценки и 

изготвени планове 

4. Изработване на 

индивидуални 

учебни програми на 

ученици със 

15.10.2022 Кр. Стоянова, 

С.Хюсеин, 

Т.Боянова 

 

Директор Изработени ИУП, 

утвърдени със 

заповеди 



СОП 

5. Изготвяне на списъци 

на децата и 

учениците, на които ще 

се предоставя 

допълнителна подкрепа 

за личностно развитие 

Ноември  и 

през учебната 

година при 

необходимост 

Председатели 

на 

екипите 

Директор  Изработени 

списъци 

6. Осъществяване на 

екипни срещи 

съвместно с родителите 

По отделен 

график 

 Директор Проведени 

екипни срещи 

7. Съхраняване на 

документацията на 

всяко дете или ученик, 

за което е 

формиран екип 

През учебната 

година 

    

8. Изработване на график 

за екипни 

срещи съобразно чл. 22 

ал. 3 от ДОС 

ПО 

29.09.2022 Теодора 

Боянова 

Директор Изготвен график 

9. Класните ръководители  

 изработват анализи 

съгласно 

чл. 22 ал. 2 от ДОС за 

приобщаващо 

образование 

До края на 

ноември 2022 

Кл. 

ръководители 

Директор Изготвени 

анализи 

10. Провеждане на екипни 

срещи по т. 9 

за обсъждане на 

събраната 

информация и при 

необходимост 

определяне на деца за 

оценка на 

индивидуалните 

потребности за 

предоставяне на 

допълнителна 

подкрепа и 

предприемане на 

действия съгласно чл. 

23 от ДОС ПО 

Три пъти в 

годината 

Теодора 

Боянова 

Директор Проведени срещи 

и 

предприети 

действия 

11. Кариерно ориентиране 

на учениците 

в 4 и 7 клас за 

По план за часа 

на класа 

и/или по 

  Осъществени 

дейности 



самостоятелен и 

осъзнат избор за 

продължаване на 

образованието 

 Информационна  

кампания за 

професионално 

ориентиране 

на учениците от VІІ 

клас 

 Тематичен час  

на класа 

 Информационен  

семинар с 

родители и ученици 

 Оформяне на  

информационен 

кът 

 Изнасяне на  

информация на 

училищния сайт 

отделен 

училищен 

график 

ЗДУД 

Директор 

Осъществени 

дейности 

12. Достъп до медицинско 

обслужване и 

осъществяване на 

програма за 

здравно образование 

През учебната 

година 

 Директор  Осигурено 

медицинско 

обслужване и 

реализирана 

програма за 

здравно 

образование 

13. Поощряване на децата 

и учениците с 

морални и материални 

награди за 

високи постижения в 

образователната 

дейност, в 

заниманията по 

интереси и за 

приноса им към 

развитието на 

училищната общност 

по ред и 

условия на ПДУ 

май, юни 2022 Класни 

Ръководители 

Директор Решение на ПС, 

утвърдена заповед 

14. Превенция на 

насилието и 

преодоляване на 

През учебната 

година, по 

плана 

Класни 

ръководители 

Директор  Осъществени 

дейности 



проблемното 

поведение – дейности 

по изпълнение 

на механизъм за 

противодействие на 

тормоза в училище, и 

съгласно чл. 41 

от ДОС ПО и при 

спазване на 

процедурата на чл. 42 

до чл.48  

на УК за 

противодействи

е 

на тормоза в 

училище 

15. Дейности за развитие 

на личностни 

качества, социални и 

творчески 

умения на децата и 

учениците /Празничен 

календар/ 

Месец 

септември 

През учебната 

година 

Класните 

ръководители 

М. Стоянова, 

С. Хюсеин,  

Ел. Колева 

Директор Осъществени 

дейности 

 

Опазване, съхраняване и модернизиране на МТБ 

Приоритетно направление 6:  Развитие и подобрение във външната и вътрешна 

материална образователна среда 

 

 

 Дейности/мероприятия Срок за 

изпълнение 

Отговорни 

лица 

Контрол Индикатори за 

оценка 

1. Довършване ремонта на 

санитарните възли  на 

първи етаж  и ремонт на 

санитарни възли до 

стола на училището 

През годината Домакин Директор  Отстранени 

неизправности 

2. Разработване на КСС за 

ремонт на плочата на 

входа на училището и 

пътеката от главния 

вход и търсене на 

възможности за 

реализирането им чрез 

проектно финансиране. 

Юни – август 

2022 г. 

Домакин Директор Подобрени 

условия на 

обучение и труд 

3. Оформяне на зелените 

площи и дворните 

пространства във връзка 

с подготовката за 

Май - август Зам. директор 

Председател 

на СО 

Учители  

Директор Оформени зелени  

площи и дворни 

пространства 



честването на 175 

годишния юбилей на 

училището. 

Домакин, 

чистачки 

4. Разширяване на 

възможностите за 

отдих в двора. 

Изграждане на нов кът 

чрез проект на ПУДОС 

Април Айсун 

Исмаил; 

Красимира 

Стоянова, 

Йълдъз 

Кючюк 

Директор Изграден кът за 

отдих, 

уредена 

документация 

за извършените 

ремонтни 

дейности 

5. Изготвяне план за 

хигиенизиране и 

поддържане на дворните 

площи. 

Разпределение на 

училищния двор на 

райони по класове и 

поемане на лични 

отговорности от 

учениците за 

поддържането и 

опазването им 

06.12.2022 Учител ФВС 

Домакин 

Класни 

ръководители 

Директор Периодично 

осъществени 

дейности 

за почистване и 

хигиенизиране на 

двора 

 

ГОДИШЕН ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР 

 Дейности/мероприятия Отговорни 

лица 

Срок за 

изпълнение 

1. Тържествено откриване на новата 

учебна година „ Сбогом мое лято“  

Минка Стоянова  

Елисавета Колева 

Велико Великов 

Теодора Боянова  

15.09.2021г. 

2. Ден на независимостта на България  Класни ръководители 22.09.2021г. 

3. Европейски ден на чуждите езици  Ваня Арнаудова  

Радостина Апостолова 

26.09.2021г. 

 

4. Поднасяне венец на гроба на 

Владимир Мусаков.             

Дора Данкова 28 .09 2021 г. 

 

5. „Здравей, златна есен“- плодовете на 

есента – рисунка, стихотворение  

Класни ръководители  

Велико Великов  

Минка Стоянова  

Октомври 

2021г. 

6. „Поклон Вам будители „- Ден на 

народните будители  

Валя Симеонова 

Минка Стоянова 

Красимира Иванова 

Йълдъз Кючюк 

Ноември 

2021г. 

7. Седмица на детската книга- Класни ръководители Ноември  



Представяне на „Моята любима 

книга“ 

2021г. 

8.  Международен ден на човешките 

права  

Ваня Арнаудова 

Красимира Стоянова 

Айсун Исмаил  

Севда Хюсеин 

10.12.2021г. 

9.  Коледа – празник на надеждата  

„ Вълшебството на коледната 

приказка“ 

Учители ЦОУД, 

ресурсни учители 

Декември 

2022г. 

10. „ Тоз, който падне в бой за свобода 

той не умира “- безсмъртният Ботев  

Минка Стоянова  

Велико Великов 

06.01.2022г. 

11. „ Моите детски мечти“ – опиши и 

нарисувай 

Велико Великов 

Учители ЦОУД 

 

Януари 

2022г. 

12. „О, бесило славно „ – денят на 

Левски 

Радостина Апостолова, 

Росица Димитрова, 

Ръководители на клубове 

Февруари 

2023 г. 

13. Ден на розовата фланелка- Световен 

ден за борба с тормоза в училище 

Теодора Боянова 

Кл.ръководители 

Февруари  

2022г. 

14. Общоучилищен рецитал на тема „ С 

България в сърцето“ 

Кл. ръководители; 

Минка Стоянова 

11февруари 

2022 

15. „Баба Марта бързала, мартеници 

вързала“  - работилница за 

мартенички 

Учители начален етап, 

ресурсни учители 

Февруари – 

Март 

2022г. 

16. „Трети март! Трети март! 

Празник скъп на свободата!…“ 

П.Варчева- Иванова, 

 М. Стоянова, Ел.Колева 

02.03.2022 

17. „ Твоето име е мама“ – 8-ми март Класни ръководители 08.03. 

2022г. 

18. „ Водата  - извор на живот – Ден на 

водата 

Айсун Исмаил, 

Йълдъз Кючюк 

 

23.03. 

2022г. 

19.  Празник на буквите – „ Вече съм 

грамотен“ 

Пламена Варчева Март 

2022г. 

20. Конкурс за най-оригинален пролетен 

букет 

Севда Хюсеин, Теодора 

Боянова, Радостина 

Апостолова, Венелина 

Стоянова 

Март 2022 

21. „ Най-красива пролетна картичка“ Учители,  

ресурсни учители, Велико 

Великов 

Април 

2022 г. 

22. Конкурс за най-добре разказана 

басня под надслов „Басня разкажи – 

поука извлечи“ 

Росица Димитрова, 

Венелина Стоянова, 

Минка Стоянова, 

Красимира Иванова 

Април 2022 



23. „ Международен ден на планетата 

Земя“ – инициативи: 

- конкурс рисунка „ Земята – моят 

дом“; 

- изработване на постери, 

презентации на тема 

 „ Екология“; 

- Да почистим нашето училище за 

един ден! – трудова инициатива 

 

Класни ръководители, 

Велико Великов 

 

 

Айсун Исмаил, Йълдъз 

Кючук 

 

Педагогически и 

непедагогически персонал 

 

 

Април 

2022г. 

24. Седмица на детската книга Класни ръководители, 

Минка Стоянова, Велико 

Великов, 

Ръководители на клубове 

Април 

2022г. 

25. „ Пъстър Великден“ Росица Димитрова 

Учители начален етап, 

Ресурсни учители 

Април 

2022г. 

26. „Празници на словото“ - инициативи  

- Светите братя Кирил и Методий; 

- Организиране на класна 

библиотека; 

- Конкурс рисунка на тема 

 „ Любим герой“; 

- Училищен рецитал „ Свещено 

българско слово“ 

 

 

Минка Стоянова, 

Учители 

 

 

Май  

2022г. 

27. Ден на българската просвета, 

култура и на славянската писменост. 

 Учители Май 

2022г. 

28. „ Под дъгата на детството“ – 

рисунки на асфалт 

 

Класни ръководители, 

Велико Великов 

01.06. 

2022г. 

29. Ден на Ботев и починалите за 

свободата 

Учители 02.06. 

2022г. 

30. „ Здравей, мое лято“ – празничен 

училищен концерт 

Минка Стоянова, 

Учители 

Юни 

2022г. 

31. Участие в олимпиади, състезания и 

др.мероприятия от Националния 

календар 

Съответните учители През годината 

32. Участие в областни състезания по 

чужди езици 

Ваня Арнаудова 

Велико Великов 

Съгласно 

графика 

33. „Моето училище – вчера, днес и 

утре“ –конкурс за постери, книжки, 

за рисунка, есе, стихотворение, 

разказ.                                    

Кл. ръководители, 

учители в ГЦОУД, М. 

Стоянова, В. Великов 

Май 2022 

 



5. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

5.1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

 Контролната дейност на директора на училището е част от управленския цикъл, 

наред с планирането на дейностите , организирането на вътрешната училищна среда и на 

взаимодействието с факторите на социалната среда, управлението на човешките, 

материалните и финансовите ресурси на училището. Осъществяваният контрол има 

потенциала да бъде коректив и гарант за качеството на предлаганата от училището 

образователна услуга. 

Във връзка с това и през настоящата учебна година контролната дейност в основно 

училище „Христо Ботев”, град Алфатар ще се определя от следната главна цел: 

Изграждане и функциониране на колектив от специалисти със сериозна 

частнонаучна подготовка, с мисли и амбиции за водещи постижения в 

образованието на учениците по веригата: знания→ способности→ 

компетентности. 

Задачи : 

1. Определяне реалното състояние от управлението на училището и обучително – 

възпитателния процес и степента на съответствие с държавните образователни 

изисквания. 

2. Осъществяване на превантивен контрол, прогнозиране на възможните отклонения 

от държавните образователни изисквания и намаляване вероятността от 

възникването на такива. 

3. Идентифициране на причините за отклоняване от държавните образователни 

изисквания. 

4. Осъществяване на мониторинг на информацията от ръководството на училището за 

реалното състояние на обучително – възпитателния процес и своевременно вземане 

на управленски решения. 

5. Провеждане на оперативен контрол за степента на постигане на държавните 

образователни изисквания от управление на училището и обучително – 

възпитателния процес. 

6. Изграждане на ефективно партньорство между родители и училище. 

 

5.2 . ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА 

1. УЧЕБНО – ВЪЗПИТАТЕЛНА: 

 Учебна дейност на учениците и техните резултати. 

 Учебно – преподавателска / педагогическа, методическа, организационна/ 

дейност на учителите. 

  

2. АДМИНИСТРАТИВНО – УПРАВЛЕНСКА; 

 

3. СОЦИАЛНО – БИТОВА И СТОПАНСКА. 



 Работата на обслужващия и помощен персонал. 

 

5.3. МЕТОДИ НА КОНТРОЛ 

Методи и контрол Начини на документално 

оформяне 

1. Методи за изучаване резултатите от 

обучението. 

    - тестове, контролни работи, 

    - входно, междинно, изходно ниво 

- Констативни протоколи,  

тестове, контролни работи; 

- График за провеждането им 

2. Наблюдение и анализ на педагогически 

дейности. 

    - уроци, упражнения, занятия – ПИГ, часове на 

класния ръководител, извънкласни и 

извънучилищни дейности, родителски срещи 

- Констативни протоколи,  

- Протокол за оценка дейността 

на учителя 

3. Проверка на документацията. 

- годишно разпределение на учебното съдържание, 

тематично и урочно планиране, водене на 

документацията на класа /дневник, ученически 

книжки, главна книга, книга за характеристики, 

книга за задължително обучение и др./ попълване на 

материалната книга; проверка на тетрадките на 

учениците, продукти на тяхната дейност, изработени  

по време на учебния процес. 

- Констативни протоколи, 

анализи 

4. Социологически методи 

- анкетиране /с ученици, учители, родители/ 

- беседи / с ученици, учители, родители/  

- Анкети, 

- Констативни протоколи; 

- Въпросници и др. 

5. Самоконтрол и самооценка на учителя 

 

- Карта за самооценка на 

учителя  

при даден урок, занятие или 

извънкласна дейност 

6. Контрол и оценяване между учителите - Въпросници, рейтинг – скали 

и др. 

7.Рейтингови методи 

- Рейтинг – скали за оценяване дейността на учителя 

Въпросници,рейтинг – скали и 

др. 



от учениците, директора и колеги учители 

8. Ситуативни методи /казуси, инциденти, 

ситуации и др./ 

Основното им значение се свързва с установяване на 

ситуации и оценка на уменията да се решават трудни 

проблеми, конфликти, да се вземат едни или други 

решения. 

- Констативни протоколи, 

анализи и други. 

9. Социометрични методи. 

Прилагат се за изучаване на взаимоотношенията 

между членовете на педагогическия екип и между 

учениците, за изучаване на състоянието на социално 

– психическия климат, на атмосферата и 

неформалните отношения, на настроенията, на 

нагласите в училище.  

- анкети, тестове, беседи, 

въпросници и др. 

- констативни протоколи 

10. Статистически и математически методи. 

-Чрез тях се обработват и анализират количествени 

данни за изпълнение на различни показатели  от 

образователната дейност 

- диаграми 

- графики 

- таблици 

- протоколи 

 

 

5.4. ГРАФИК НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

 Обект  и предмет на 

проверката 

Вид на 

проверката 

Методи/форм

и на контрол 

Време на 

проверката 

Равнище на 

отчитане 

Прилагане и 

изпълнение 

на ДОС и на 

нормативни

те актове в 

средното 

образование 

Познаване и прилагане на 

учебните програми при 

разработване на 

годишните тематични 

планове и програмите за 

ЗИП  

Текуща Проучване на 

документация

та; проверка и 

заверяване на 

годишните 

тематични 

планове 

Септември 

2017 

Заседание на 

ПС 

Проверка на резултатите 

от входно, междинно и 

изходно равнище на 

Превантив

на  

 ІХ – Х; І и V 

Заседание на 



знанията и уменията на 

учениците 

ПС 

Спазване на 

правилника 

за 

вътрешния 

трудов ред 

Права и задължения на 

учителите, възпитателите 

във връзка с участие в 

квалификационни форми 

за професионално 

развитие 

Текуща Наблюдение и 

анализ 

Постоянен 

Заседание на 

МО; 

Заседание на 

ПС 

Спазване на здравословни 

и безопасни условия на 

възпитание, обучение и 

труд. 

Текуща Проверка на 

документация 

Постоянен 

Оперативка 

Правилника за вътрешния 

трудов ред в училището, 

длъжностните 

характеристики и 

трудовата дисциплина 

  Постоянен 

Оперативка 

Общо 

събрание на 

колектива 

Графици за : 

-дежурство; 

- на учебния процес; 

- за консултации; 

- за срочни класни 

упражнения и др. 

-  

  Постоянен 

Оперативка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка на 

посещаемостта, 

организацията и 

провеждането на часовете 

за ЗИП, целодневна 

организация, модул ФВС, 

извънкласни форми 

Текуща Наблюдения Периодично  

Оперативка 

Заседание на 

ПС 

Контрол върху работата 

на учителите с 

родителите: провеждане 

на родителски срещи, 

други съвместни 

мероприятия 

Текуща Наблюдения;

Анализ. 

Проверка на 

документация

та 

Периодично 

Заседание на 

МОКР 

Контрол върху дейността 

на методичните 

обединения , постоянните 

комисии и изпълнение 

Текуща Участие в 

заседания и 

квалификацио

нни 

Периодично 

Заседание на 



 

 

 

 

Спазване на 

трудовата 

дисциплина 

плана за квалификация мероприятия, 

наблюдение и 

анализ. 

Проверка на 

документация

та 

МО и ПС 

Контрол върху 

подготовката, участието и 

резултатите от участието в 

олимпиади, мероприятия, 

конкурси и състезания на 

различни нива 

Текуща наблюдение и 

анализ. 

Проверка на 

документация

та 

През 

учебната 

година 

Работно 

съвещание 

Контрол върху 

преструктурирането на 

учебния материал 

Текуща Наблюдение и 

анализ. 

Проверка на 

документация

та 

През 

учебната 

година 

 

Организаци

я на УВР по 

отделните 

учебни 

предмети 

чрез 

посещения и 

наблюдения 

на учебни 

часове  

Посещения на учебни 

часове 

Текуща Наблюдение и 

анализ.  

Проверка на 

документация

та. 

Ежемесечно 

Проверка върху 

ритмичността на 

изпитванията 

Текуща Наблюдение и 

анализ.  

Проверка на 

документация

та 

 

Периодично 

Качество на началния 

преговор и резултатите от 

входящата 

диагностика.Набелязване 

на корекционни мерки. 

Текуща  Проверка на 

документация

та. 

Анализ на 

получените 

резултати 

Х. 2021 г. 

Заседание на 

ПС 

«Разработване, внедряване 

и използване на 

интерактивни форми и 

методи на работа  при 

организацията на 

Тематична Семинар 

Наблюдение и 

анализ на 

педагогическа 

III - ІV 2022 

Заседание на 

ПС 



самоподготовката в 

групите за целодневна 

организация на учебния 

ден» 

дейност 

„Прилагане на диференцирани 

педагогически подходи, 

ориентирани към             

интересите и стимулиращи  

мотивацията на ученика и 

способността 

му да прилага усвоените 

компетентности на  

практика”. 

Тематична Семинар 

Наблюдение и 

анализ на 

педагогическа 

дейност 

І  – ІI 2022 

Заседание на 

ПС  

 

 

 

Проверка годишните 

тематични планове и  

плановете на класните 

ръководители 

 Проверка и 

заверяване на 

посочените 

документи 

ІХ 2021 г. 

При 

посещения 

Проверка на училищната 

документация, свързана с 

учебния процес 

Текуща Проверка на 

документация

та. 

Периодично  

Проверка за съответствие 

между темите в 

годишните тематични 

планове , плановете на 

класните ръководители и 

темите в дневниците  

Текуща Проверка на 

документация

та. 

Периодично  

 Проверка плановете на 

МО и водената от тях 

документация – 

протоколи, проекти на 

уроци и пр. 

Текуща  Проверка на 

документация

та. 

Периодично  

Проверка на електронните 

дневниците на 

паралелките 

Текуща  Проверка на 

документация

та. 

Периодично  

Социално – 

битова и 

стопанска 

дейност 

Дейността на помощно – 

обслужващия персонал 

Текуща   Постоянен  

Дневник на пожарната 

защита на училището 

Текуща   Постоянен  

Поддържане и опазване на Текуща   Постоянен  



материалната база 

6. ТЕМИ И ГРАФИК  НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 М. СЕПТЕМВРИ  

1. Приемане на училищни учебни планове за 1 и 5 клас. 

2. Избор и приемане на формите на обучение в училището. 

3. Приемане на Годишен план за дейността на училището 

4. Актуализиране на Правилник за дейността на училището 

5. Приемане на мерки за повишаване качеството на образованието. 

6. Приемане на програма  за превенция на ранното напускане на училището. 

7. Приемане на програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на 

децата и учениците от уязвимите групи. 

8. Приемане на програма за превенция на ранното напускане на училище.    

9. Определяне на представители за участие в създаването и приемането на етичен 

кодекс на училищната общност. 

10. Приемане на годишна училищна програма за целодневна организация на учебния 

ден. 

11. Избиране на спортните дейности за учебната 2021/2022 година.  

12. Определяне на приоритетните тематични области за часа на класа . 

13. Други 

  М. ОКТОМВРИ  

1. Запознаване с  изпълнението на бюджета за деветмесичието на бюджетната 2021 

година. 

2. Приемане на План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата 

3. Приемане на система от качествени показатели за оценяване на учениците от първи 

клас. 

4. Приемане на критерии, показатели и инструменти за самооценяване на качеството 

на предоставеното образование. 

5. Обсъждане на резултатите от проверката на входното нива на учениците и 

приемане на съвместни мерки между учителите с цел подобряване на 

образователните резултати. 

  М. ФЕВРУАРИ  

1. Обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците през първия 

срок на учебната 2021/ 2022 година и приемане на съвместни мерки между 

учителите с цел подобряване на образователните резултати. 

2. Приемане на програма за подготовка и честване на 175 годишния юбилей на 

училището 

М. МАРТ 



1. Утвърждаване на график на дейностите, относно записване на ученици в І клас за 

учебната 2022/ 2023 година 

1. Анализ на резултатите от проведена тематична проверка. «Прилагане на 

диференцирани педагогически подходи, ориентирани към интересите и 

стимулиращи мотивацията на ученика и способността му да прилага 

усвоените компетентности на практика” 

М. АПРИЛ 

1. Анализ на резултатите от проведена тематична проверка «Разработване, 

внедряване и използване на интерактивни форми и методи на работа  при 

организацията на самоподготовката в групите за целодневна организация на 

учебния ден» 

М. МАЙ  

1. Обсъждане и приемане на предложения за награждаване на ученици за края на 

учебната 2021 / 2022 година 

2. Утвърждаване на училищните учебни планове за 2022/2023 година. 

 М. ЮНИ  

1. Обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците през учебната 

2021/ 2022 година и приемане на съвместни мерки между учителите с цел 

подобряване на образователните резултати през новата учебна година. 

2. Приемане на План за подготовка на учебната 2022/ 2023 година 


