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Г О Д И Ш Е Н    П Л А Н 
 

за дейностите  

 

в ОУ „Отец Паисий” 

 

 през учебната 2021/2022 година 

 

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «ОТЕЦ ПАИСИЙ» 

с. Добротица, ул. «Добруджа» № 16, общ. СИТОВО, обл. СИЛИСТРА,  

GSM : 0888729644, e-mail: oudobrotica@mail.bg 



 

 

 

 „Отец Паисий” – основно училище 

 Паралелки, брой ученици, полуинтернатни групи 

Начален етап – 4 паралелки – 55 ученици и 2 ПИГ – 55 ученици 

Прогимназиален етап – 3 паралелки – 32 ученици и 2 ПИГ – 32  ученици  

Общо в учебното заведение: 87 ученици  

 

 Персонал  

Педагогически – 15 щата 

Образование – магистър, бакалавър –15 

От тях с ІІІ ПКС – 2, ІV ПКС – 5, V ПКС – 5 

Непедагогически – 5 щата  

Общо в учебното заведение: 20 щата  

 

 
 НВО  - IV клас 

БЕЛ  

Математика 

 НВО – VII клас  

БЕЛ 

Математика 

 Среден успех на училището  

 Брой отсъствия 

 

Изпратихме изминалата година с много успехи и гордост от постиженията на учениците в 

мероприятия, конкурси и състезания: 

 Два медала от Националното финално състезание на СБНУ и СБУ за ученици от I до IV клас, както 

следва: златен медал на Виктория-Рая Бошнакова от 3 клас и сребърен медал на Емир Ахмед от 2 

клас; 

 Грамота и поздравителен адрес от РУО на МОН Силистра за класиране на трето място в областния 

кръг на олимпиадата по география и икономика на Осман Заид от 6 клас; 

 Грамота на Ъшъл  Илкай от 4 клас за класиране в национален конкурс по краснопис по повод 24 

май; 

 Първо и трето място от областния конкурс „Бяло Рождество“ на Юзан  Кемалидин и Еркан Ниязи 

от 6 клас; 

  Грамоти на Юзан Кемалидин и Осман Заид от 6 клас от Национално онлайн състезание по 

Математика; 

  Награди и грамоти от областните конкурси „С обич към България“ и „Бели и червени 2021“ на 

община Силистра на групите “Аз и театъра“ и „Майстор Сръчко“. 

 

 
 Изведени приоритети в дейността на училището, съобразени с ЗПУО; 

РАЗДЕЛ 1.  АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА 

2020/2021  УЧЕБНА ГОДИНА 

1.1.  ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧИЛИЩЕТО 

1.2.  РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

1.3.  РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ГОДИШНИЯ ПЛАН  

1.4. СИЛНИ СТРАНИ 



 

 

 Добър процент реализация на наши ученици след VІІ клас- 95 % ; 

 Въведена система за измерване на входно и изходно равнище на знанията и уменията на учениците 

по различните учебни предмети. Изготвени сравнителни диаграми по учебни срокове и години; 

 Проведени тематични проверки с презентиране на открити уроци. Реализирана инициатива 

„Отворени врати“ по методически обединения; 

 Създадена толерантна мултиетническа среда. Използвани разнообразни форми и програми за деца с 

трудности и дефицити в обучението; 

 Работа по проекти на МОН и донорски програми. Активно сътрудничество с център „Амалипе“ за 

повишаване на обхвата и превенция на отпадащите ученици; 

 Участие на учениците в олимпиади, национални състезания и конкурси и завоювани достойни 

позиции; 

 Богат с мероприятия и дейности училищен живот с цел задържане на децата в училище, овладяване 

на българския език и  привличане на родителската общност  

 Масово участие на учителите в квалификационни курсове и изнесени педагогически семинари. 

 
 В качеството на образованието 

 липсата на мотивация и интерес у учениците за учене; 

 недостатъчно използване на интерактивни методи в часовете от част от учителите; 

 недостатъчно  диференциране на учебното съдържание според  нивото на усвояемост от 

учениците; 

 съществуващи разлики в усвояването на учебното съдържание в отделните класове 

 Недостатъчна степен на партньорство между училището и социалната среда -  НПО, държавни и 

общински учреждения, структури  на гражданското общество и др; 

 Слаба информираност на родителите на децата от ромски произход  за напредъка но децата им. 

 
 Познаване и прилагане  на ЗПУО  и приетите стандарти към него, прилагане на  петте национални 

стратегии, овладяване на нови педагогически техники и стратегии; професионално поведение в 

конфликтни ситуации; умение за работа с родители от различни етнически и социални  прослойки  

на обществото; 

 Изграждане на ефективна система за квалификация и кариерното развитие на педагогическите 

специалисти, съобразена и със съответния стандарт; 

 Всекидневно търсене на резултатност в УВП от учителите, ангажираност и съдействие при 

конфликтни ситуации  от Обществения съвет; 

 Усилията на педагогическия колектив да се насочат към ангажиране на семейството в цялостната 

дейност на училище. Работа по интегрирането на родителите от ромски етнос за мотивиране на 

учениците от етноса за системно и активно присъствие в училище; 

 Гражданското и Здравно образование – възможност за преодоляване пасивността, мотивацията, 

липсата на интерес и агресивността у учениците с цел опазване на училищното имущество; 

 Провеждане на интердисциплинарни състезания „Знам и мога“; 

 Взаимодействие с неправителствени организации и медии; 

 Ефективност на дейностите за задържане на учениците в училище;  

 Обхват на ромските деца в училище; 

 Проектни дейности по Проекта „Подкрепа за успех“, „Равен достъп до училищно образование в 

условията на кризи“ 

 Търсене на допълнителни механизми по модернизирането на МТБ. 

 

 
 

1.5. СЛАБИ СТРАНИ 

1.6. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ И РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ 



 

 

 

 

  

ОУ „Отец Паисий” –  мисъл за децата, хуманизация и естетизация на УВР за формиране и 

развитие на опознавателните и творчески умения на учениците. Приобщаване и социализиране на 

ромските деца към учебното заведение, в контекста с Националната стратегия за задържането на 

ромските деца в училище и новоприетия Механизъм от МОН. Мотивиране за обучение в онлайн и 

офлайн среда. 

 

 

 

ОУ „Отец Паисий” – ориентирано към потребностите на децата, конкурентноспособно, даващо 

добра реализация. 

 

 

 Издигане и утвърждаване престижа на училището; 

 Привличане на ученици от прилежащите села в региона; 

 Създаване на среда за учене на базата на взаимно уважение и демократични принципи; 

   Осигуряване на приемственост между равнищата на развитие; 

 Повишаване квалификацията на учителите; 

 Привличане на родителите като партньори в училищния живот. 

 

 

 Усъвършенстване измерването и анализа на резултатите от обучението с цел подобряване 

управлението напредъка на ученика; 

 Ученикът-център на образователната система; 

 Подобряване работата с изоставащите ученици; 

 Обучение в нови педагогически техники и тяхното ефективно прилагане; 

 Утвърждаване облика на училището и чувството на принадлежност към него; 

 Училище, семейство-партньори в името на децата; 

 Обогатяване  и модернизиране на материално-техническата база. 

 

 

 Повишаване качеството на обучение; 

 Гражданско, здравно и екологично  образование; 

 Взаимодействие с НПО и медии; 

 Кандидатстване по програми с проектни идеи; 

 Приобщаване на родителската общност и партньорство с родителските активи по класове и 

настоятелството. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. МИСИЯ, ВИЗИЯ, СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ НА УЧИЛИЩЕТО 

2.1.   МИСИЯ 

2.2.  ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

2.2.1.  ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

2.3. СТРАТЕГИИ 

2.4. ПРИОРИТЕТИ 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1. Изготвяне на годишни тематични планове по отделните учебни предмети и планове на класния 

ръководител за работа в електронен дневник: 

                                                                        Отг.: Преподавателите по предмети 

                                                                        Срок: 10.09.2021 г. 

2. Планиране на : 

 Брой постъпващи първокласници 

Отг.: Директор 

Срок: 10.09.2021 г. 

 Нуждите от педагогически кадри 

Отг.: Директор 

Срок: 02.09.2021 г. 

 Необходимата училищна документация 

Отг.: Директор 

                                                                       Срок: 02.09.2021 г. 

3. Изготвяне на седмично разписание и представяне за съгласуване в РИОКОЗ. 

                                                                       Отг.: назначените със заповед учители 

                                                                       Срок: 05.09.2021г. 

4. Изготвяне на график за провеждане на консултации с ученици и приемни дни на 

преподавателите.  

                                                                       Отг.: Зам.-директор  

                                                                       Срок: 10.09.2021 г. 

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

                                                                       Отг.: Директор 

                                                                       Срок: 21.09.2021 г. 

6. Изготвяне на график и списъци  за провеждане на допълнителна работа с учениците  по Проект 

„Подкрепа за успех“. 

                                                                       Отг.: преподаватели по предмети      

                                                                       Срок:  2021 г. (Писмо от МОН) 

7. Изготвяне на график за дежурство на учителите и график за придружаващи учители при 

извозването до прилежащите села.  

                                                                       Отг.: Директор 

                                                                       Срок:13.09.2021 г. 

8. Актуализиране на програма „Гражданско образование и устойчиво развитие”. 

                                                                       Отг.: А. Русева 

                                                                       Срок:10.09.20201г. 

 

9. Актуализиране програма „ Здравно и екологично образование” 

                                                                       Отг.: Т. Юлми 

                                                                       Срок: 10.09.2021 г. 

РАЗДЕЛ 3.    ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

3.1.     ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ УВ ПРОЦЕС 

3.1.1.    АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 



 

 

10. Мерки за повишаване на резултатите от НВО-2022 г. след направен анализ и конкретна 

диагностика по учебни предмети (индивидуална работа с учениците, работа с родителите по 

проблемите от НВО). 

                                                                       Отг.: учители по предмети 

                                                                       Срок: 04.10.2021 г. 

 
 

 

1. Осигуряване на безплатни учебници за учениците от І-VІІ клас и създаване на необходимата 

организация за опазването и съхранението им. Дейности по кампанията за олекотяване на 

ученическата раница 

                                                                       Отг.: Директор, библиотекар 

                                                                       Срок: 10.09.2021 г. 

2.  Превантивна работа с учители, ученици и обслужващ персонал за създаване на атмосфера за 

недопускане на рушене и унищожаване на училищно имущество. 

                                                                                            Отг.: педагог. и непедагог. персонал 

                                                                     Срок: постоянен 

3. Провеждане на медицински преглед на учениците 

                                                                     Отг.: кл. р-ли 

                                                                     Срок: постоянен 

4. Изготвяне план за работа при зимни условия. 

                                                                     Отг.: Директор, огняр 

                                                                     Срок: 29.10.202 г. 

 

 

1. Участие в работата на МО в училище и квалификационни дейности, семинари и тренинги на 

училищно, общинско, областно и национално ниво. 

                                                                     Срок: през годината 

                                                                     Отг.: Директор, учители 

 

2. Обсъждане на проекта за програмата с педагогическия екип и  утвърждаването му на педагогически 

съвет. 

                                                                     Срок: м. септември 2021 г. 

                                                                     Отг.: Директор, учители 

 

3. Подобряване на мотивацията за активно участие в учебната работа у учениците чрез оптимизиране 

на педагогическите технологии. 

                                                                     Срок: през годината 

                                                                     Отг.: Директор, учители 

 

 

 

 

4.  Дейности в Часа на класния ръководител: 

 Запознаване на учениците с правилника за вътрешния ред в училище; 

 Запознаване на учениците с правилника за безопасно пребиваване в училищната сграда и 

училищния двор чрез информационни табла в класните стаи; 

 Запознаване на учениците с правилата за движение по пътищата; 

 Запознаване на учениците с действията при бедствия, аварии и катастрофи с цел формиране на 

адекватно поведение в съответна ситуация. Провеждане на практични занятия; 

3.1.2. СОЦИАЛНА, БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ  

3.2.  ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА 



 

 

 Здравни беседи свързани с вредата от тютюнопушенето, алкохола и наркотиците; 

 Дискусии преодоляване на проявите на агресия и насилие в училище; 

 Запознаване на учениците с правата и задълженията им като граждани и създаване на 

взаимоотношения на толерантност, взаимопомощ, търпимост и разбиране;  

 Отбелязване на официални и битови празници в Р България; 

 Поощряване инициативността на учениците чрез дебатиране и критическо мислене. 

 

5. Дейности на учениците в учебните часове по предмети: 

 Преодоляване на езиковата бариера между учениците от различни етноси, издигане нивото на 

българския език и придобиване на общо хуманитарни ценности чрез уроците по БЕЛ; 

 Утвърждаване на младия човек като гражданин в часовете по Околен свят, Човек и общество, 

История и цивилизация; 

  Формиране на знания и умения за ориентиране в пространството, интегриране на страната ни в 

европейското политическо и културно пространство чрез география и икономика; 

  Изучаване на историята, културата, обичаите, нравите и традициите в различните страни чрез 

чуждо езиковото обучение; 

  Формиране на екологична и здравна култура чрез обучението по химия и опазване на околната 

среда и биология и здравно образование; 

 Формиране на умения за оценяване на аргументи и анализи, интерпретиране на получените 

резултати при решаване на проблем, описание на ситуации чрез обучението по математика и 

физика и астрономия; 

 Възпитаване на естетическа култура в часовете по изобразително изкуство, музика и технологии 

и предприемачество и информационни технологии и компютърно моделиране; 

 Възпитаване на бързина, ловкост и издръжливост в обучението по ФКС. 

 

 

6. Дейности в  разширена подготовка: ИУЧ– І,ІІ,ІІІ,ІV, V, VІ и VІІ клас ; 

  Тържества на буквите  и математиката в І клас; 

  Правилно изградена литературна реч на децата-билингви и децата от ромския етнос. 

 
 

7. Чествания и училищни дейности: 

№ Наименование 

на дейностите 

 

Вид и кратко 

описание на 

дейността 

Време на 

провеждане 

Отговорник/ 

екип за 

реализиране на 

дейностите 

Участници-

прогнозен брой 

 

 

1. 

 

Тържествено 

откриване на 

учебната година  

за I и V клас 

 

Тържествено 

посрещане на  

I и V клас. 

 

 

 

м. септември 

2021 г. 

 

I клас – 

Тодорова, 

Янкова, Мехмед 

V клас – 

Стефанова, 

Еюб, Русева 

 

 

 

Учители – 6 бр. 

Ученици:  

І-V клас – 10 бр. 

 

 

2. 

 

 

Ден на чуждите 

езици 

 

 

Представяне на 

чуждите езици 

чрез 

кът от постери 

 

 

 

м. септември 

2021 г. 

  

 

Еюб, Димитров 

 

 

 

Учители – 2 бр. 

Ученици: 

V-VII клас – 10 бр. 

 



 

 

 

 

3. 

 

 

„Златна есен“ 

 

Подреждане на 

есенна изложба-

икебана от цветя, 

посветена на 

Международния 

ден на учителя 

 

 

 

м. октомври 

2021 г. 

 

 

Класни 

ръководители 

Учители ЦОУД- 

НЕ и ПЕ 

 

 

Учители – 7 бр. 

Ученически 

парламент – 6 бр. 

 

4. 

 

Международен 

ден на учителя 

 

 

Поздрав към 

учителите от II 

клас 

 

м. октомври 

2021 г. 

 

Кямил, 

Учител ЦОУД 

 

Учители –  2 бр. 

Ученици – 10 бр. 

 

 

 

5. 

 

Виртуална 

изложба 

„Интересното 

през моите очи“ 

 

 

 

Видеостена-

презентация  от  I-

IVклас 

 

 

 

м. октомври 

2021 г. 

 

 

Реджеб, 

Кортелова,  

Кямил, Тодорова 

 

 

Учител – 4 бр. 

Ученици – 10 бр. 

 

6. 

 

Маратон на 

четенето  

 

Прочит на 

интересни книги, 

осигурени от 

НЧ „Йордан 

Йовков-1899“ 

 

 

18-21 

октомври 

2021 г. 

 

Димитров,  

Учители ЦОУД 

 

Учители  – 5 бр. 

Ученици:   

 І- VII клас 

 

 

7. 

 

Ден на народните 

будители 

 

Рецитал, посветен 

на 100 години от 

смъртта на 

 Иван Вазов 

 

26-29 

октомври 

2021 г. 

 

Стефанова, 

Русева, Еюб, 

Димитров, Али 

Учители  – 5 бр. 

Ученици:  

V-VІІ клас – 15 бр. 

Ученически 

парламент 

 

 

 

8. 

 

Международен 

ден на 

толерантността 

„Живеем на един 

адрес“ 

 

Толерантността в 

училище. 

Разиграване на 

различни ситуации 

на поведение  

 

 

 

16 ноември 

2021 г. 

 

 

Кямил, 

Кортелова, 

Реджеб, 

Тодорова,  

 

 

 

 

Учители – 4 бр. 

Ученици:   

І-IV клас  

 

9. 

 

Ден на отворените 

врати 

 

Открити уроци по 

предмети ,свързани 

с креативността  на 

учителя и 

проектно-

базираната дейност 

на учениците. 

 

 

 

м. ноември-

декември 

2021 г. 

 

 

 

Преподаватели 

по предмети 

 

 

 

Учители  – всички 

Ученици:  

І -VІІ клас 

 

10. 

 

Земята – нашият 

космически дом 

 

Бинарен урок по 

ЧП И ГИ с V клас 

 

м. ноември 

2021 г. 

 

Юлми, Русева, 

 Али, 

Червенкова  

 

 

Учители – 4 бр. 

Ученици: V клас  

 



 

 

 

 

11. 

 

 

Коледна украса 

 

Коледна украса на 

училището и по 

класове 

 

м. ноември- 

декември 

2021 г. 

 

 

Учители ЦОУД, 

Класни 

ръководители 

 

Учители – 4 бр. 

Групи  ЦОУД 

 

12. 

 

Международен 

ден за борба 

против СПИН  

 

Постери, дипляни,  

беседи  за борбата 

против 

наркотиците  в ЧК 

 

 

1 декември 

2021 г. 

 

 

Учители  ЦОУД 

-– ПЕ 

Класни 

ръководители  – 

ПЕ 

 

 

Учители –  ЦОУД 

Ученически 

парламент 

 

 

 

 

13. 

 

 

„В навечерието на 

Коледа -  

„Елхата ни е на 

гости“ 

 

Тържествено 

запалване  на 

коледната елха на 

06.12.2021 в 

присъствието на 

училищно 

ръководство, 

учители, ученици. 

 

 

 

6 декември 

2021 г. 

 

 

Педагогическа 

колегия, 

Обществен 

съвет, 

Родителски 

активи по 

класове 

Учители – всички 

Ученици: 

І - VII клас,  

Ученически 

парламент, 

Родителски 

активи по класове 

(онлайн при 

пандемия) 

 

 

14. 

 

Празник на 

цифрите  

 

Открит урок 

посветен на 

магията на 

цифрите  

 

м. декември 

2021 г. 

 

Тодорова, 

Янкова 

 

 

Учители – 2 бр. 

Ученици: І клас 

Родители 

 

15. 

 

Коледен базар 

 

Коледно тържество 

и Коледен базар с 

лакомства 

 

23 декември 

2021 г. 

 

Стефанова, Еюб, 

Русева, Класни 

ръководители  – 

НЕ 

 

Учители – 3 бр. 

Ученици: 

 І-VII клас,  

Родители 

 

 

16. 

 

Олимпиади по 

предмети, 

състезание на 

СБНУ, 

„Знам и мога“ и 

др. 

 

 

Участия на 

ученици в 

общински, 

областни и 

национални 

олимпиади и 

състезания 

 

 

м. декември- 

февруари 

2021–2022 г. 

 

 

Преподаватели 

по предмети 

 

 

Учители – 6 бр. 

 Ученици: 

III-VІІ кл. – 15 бр. 

 

 

17. 

 

 

„Зимни игри “ 

 

Зимни игри, зимна 

пързалка, правене 

на снежни човеци,  

 

 

м. януари 

2022 г. 

 

 

Преподаватели  

ЦОУД, ФВС, 

Учители – 6 бр. 

Ученически 

парламент 

Ученици: І-VІІ кл. 

 

 

 

18. 

 

„Лъвски скок“, 

посветен на  

149 години от 

безсмъртието на 

Левски 

 

 

 

Скок дължина 

 

 

18 февруари 

2022 г. 

 

 

Червенкова 

Учители  ЦОУД 

 

Учители – 6 бр. 

Ученици по 

желание,  

Ученически 

парламент 

 

19. 

 

Не на алкохола и 

 

Беседи и постери 

 

м. февруари- 

 

Класни 

 

Учители – 5 бр. 



 

 

тютюнопушенето посветени на 

месеца  на 

трезвеността  

 

2022 г. ръководители 

Учители  ЦОУД 

Ученици: 

V-VІІ клас 

 

 

 

20. 

 

 

„Пътят към 

безсмъртието“ 

 

Ученическо 

творчество, 

посветено на 

живота и делото на 

Васил Левски 

 

 

 

м. февруари 

2022 г. 

 

 

Русева, Али 

Димитров, 

Юлми 

 

Учители – 4 бр. 

Ученици:  

V-VІІ клас- 15 бр. 

Ученически 

парламент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. 

 

Патриотична 

седмица, 

посветена на 

националния 

празник на 

Република 

България : 

- Бели и червени, 

като слънцето 

засмени - I клас; 

 

-Посрещане на 

Баба Марта с 

родители 

 

-Състезание „Аз 

обичам 

България“; 

 

-„Поколенията 

помним“ 

 

- 3 март 

 

 

 

-5 март 

„Българската 

конституция“ 

 

 

 

 

 

 

 

Изработване на 

мартеници от I 

клас, 

съвместно с НЧ 

“Йордан Йовков-

1899“; 

 

Изработване на 

мартеници от II-IV 

клас с родители; 

 

ТV състезание НЕ 

и видео клип; 

 

Викторина; 

 

 

Поднасяне на 

венец пред 

паметника в  

с. Добротица; 

 

Постер, посветен 

на 

конституционното 

дело в България 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01- 05 март 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тодорова, Юлми 

 

 

 

Кямил, Реджеб, 

Кортелова 

 

 

Кортелова, 

Реджеб, Кямил 

 

Русева, 

Стефанова 

 

 

 

Русева 

 

 

 

Димитров, Али, 

Юлми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учители  – 10 бр., 

Ученици: 

І-VІІ  клас,  

Ученически 

парламент 

 

 

22. 

 

Отворено писмо 

до мама 

 

 

Пожелания към 

майките 

 

м. март 

2022 година 

 

Класни 

ръководители 

Учители ЦОУД 

 

 

Учители – всички 

Ученици: 

I-VІІ  клас 

 

 

 

23. 

 

Ден на числото 

„пи“ 

 

Изписване на 

числото “пи“ чрез 

подредба на 

 

 

14 март 

2022 г. 

 

 

Червенкова, 

Юлми, Али 

 

Учители – 3 бр., 

Ученици: 

I-VII клас – 10 бр. 



 

 

учениците  

 

 

 

24. 

 

Открита практика  

по АЕ И ИТ 

 

Бинарен урок по 

АЕ и ИТ в 7 клас – 

„Аз и моята 

професия“ 

 

 

м. март 

 2022 г. 

 

Червенкова, 

Еюб, 

Мюсрефова, 

Мехмед 

 

Учители – 4 бр., 

Ученици: 

VII клас – 13 бр. 

 

 

 

 

25. 

 

 

Празник на 

буквите 

 

Открит урок 

посветен на 

Буквара и буквите 

 

м. април 

2022 г. 

 

Тодорова, 

Янкова 

 

Учители – 2 бр. 

Ученици: 

І клас 

Родители 

 

 

 

 

26. 

 

 

 

Денят на Земята 

 

- Модно ревю от 

отпадъчни 

материали с 

ученици;  

- Ретро изложба на 

стари уреди; 

- Посади цвете 11 

 

 

 

20 април  

2022 г. 

 

 

Янкова, Мехмед 

Учител ЦОУД 

Червенкова, 

Юлми  

 

 

 

Учители – 5 бр., 

Ученици: 

I-IV клас;  

V-VІІ клас; 

 

 

 

27. 

 

 

 

Великден е! 

 

 

 

Изложба посветена 

на Великден 

 

 

м. април 

2022 г. 

 

Учители по 

Изобразително 

изкуство, 

Начален и 

Прогимназиален 

етап 

Учители ЦОУД 

 

 

 

Учители – 5 бр. 

Ученици: 

І-VІІ клас 

 

28. 

 

Външно 

оценяване  

 

Подготовка на 

външно оценяване  

 

 

м. април 

 2022 г. 

 

 

Кортелова, 

Стефанова, 

Червенкова 

 

 

Учители – 3 бр. 

Ученици: 

IV и VІІ клас 

 

 

29. 

 

9 май – Ден на 

Европа 

 

Отбелязване на 

Деня на Европа 

 

 

9 май 

2022 г. 

 

Еюб, Димитров, 

Русева 

 

Учители – 3 бр. 

Ученици: 

V-VІІ клас 

 

 

 

30. 

 

11май – Празник 

на местните 

общности. 

Съвместна проява 

с НЧ „Й.Йовков-

1899“  

 

 

Участие на група – 

деца към проект 

“Бащино огнище 

не забравяй, стари 

обичаи не 

презирай“ 

 

 

 

11 май. 

2022 г. 

 

 

Русева, 

Стефанова 

 

Учители – 2 бр. 

Ученици: 

II-VII клас 

 

31. 

 

„Издирих, 

намерих и 

показах“ 

 

 

 

Постери по 

класове, посветени 

на 24 май 

 

 

м. май  

2022 г. 

 

Янкова, Али, 

Димитров 

Класни 

ръководители 

 

 

 

Учители – 6 бр. 

Ученици: 

 I-VII клас 



 

 

 

 

8.   Дейности с учителите: 

 Участие по график от РИО по проект за повишаване на квалификацията  

                                                                                           Срок: по график                                                                                                                              

                           Отг.: учители, подали заявления 

 

 Вътрешно-училищна квалификация: 

                    - открити уроци – начален етап; 

                    - открити уроци – прогимназиален етап; 

                                                                                         Срок: през учебната година                                                                                                                              

                        Отг. : учители по предмети 

 

                   - участия в изнесени между училищни семинари; 

                   - участия в срещи, тренинги, конференции, обучения и открити практики по планирани 

дейности от център „Амалипе“. 

 

      Изработване на информационни табла за БАК и оказване на първа помощ. 

                         Срок: м. септември 

                         Отг. : комисия 

 

 

 

   Участия на  ученици  при честване на местни и общински празници. 

                                                                                        Срок: постоянен 

                                                                                        Отг. : кл. Ръководители 

 

32. 

 

25 май – Майски 

спортен празник. 

 

Спортни прояви по 

класове. 

 

 

25 май 

2022 г. 

 

Юлми, Али, 

Димитров, 

Янкова 

 

 

Учители  – 4 бр. 

Ученици: 

I-VII клас 

 

 

 

33. 

24 юни- 

Еньовден. 

Съвместни прояви 

с НЧ „Й.Йовков-

1899 г.“,  

свързани с проект 

„Бащино огнище 

не забравяй, стари 

обичаи не 

презирай“ 

 

 

 

 

 

Според календара 

на  НЧ „Й.Йовков-

1899 г“ 

 

 

 

 

м. май 

2022 г. 

 

 

 

 

Русева, Али, 

Стефанова 

 

 

 

 

Учители – 3 бр., 

Ученици: 

V-VІІ клас – 10 бр. 

 

 

 

 

 

34. 

 

Тържествено 

закриване на 

учебната година 

„Ние открехнахме 

врата към 

знанието" 

 

 

 

Тържествено 

изпращане на 

випуск 2021 – 2022 

 

 

 

м. юни 

2022 г. 

 

 

 

Кортелова, Еюб, 

Мехмед, 

Мюсрефова, 

Димитров 

  

 

 

 

Учители – 5 бр. 

 Ученици: 

 І-VІІ клас 

 

 

35. 

 

 

Участие в 

конкурси  

 

 

 

Конкурси по 

график 

 

По 

национален 

календар 

 

 

Учители по 

предмети 

 

Учители – 6 бр. 

Ученици: 

 І-VІІ клас 

 



 

 

 

   Участия при изпълнение на общо училищни дейности, спортния календар и професионалното 

ориентиране на учениците. 

                       Срок: постоянен 

                                  Отг. : учители  

 

     Работа по временни и дългосрочни проекти, свързани с донорски програми на европейски и 

национални фондове. 

                      Срок: през годината 

                      Отг.: Директор, учители 

 

 Организиране на екскурзии с различни възпитателни и учебни цели. 

  

 

9. Задълбочаване на сътрудничеството с родителите: 

 Участие на родителите в обсъждане и осъществяване на образователните промени в училището. 

Участие на родител в обучителен семинар в гр.Велико Търново, съвместно с център „Амалипе“. 

Изграждане на кът на родителя в ОУ-с.Добротица / присъствено и онлайн/ 

                                                                                       Срок: през м. февруари 2022 г. 

                                                                                         Отг.: ц-р „ Амалипе “, зам. директор 

 

  Информация за родителите относно резултатите и напредъка на децата им. 

                                                                                        Срок: през годината; за ІV-м. май 2022 

                                                                                                         и VІІ клас- м. юни 2022 г. 

                       Отг. зам. директор, учители 

 

 Беседи с родителите по актуални теми, регулярни срещи в ромските махали в с. Любен и      с. 

Златоклас. 

                                                                                         Срок: Началото на I и II срок 

                                                                                         Отг.: зам. Директор, учители 

 

  Съдействие от страна на родителите при извършване на ремонтни дейности в училище. 

                                                                                         Срок: постоянен 

                                                                                         Отг. Директор, учители  

 

    Укрепване на контактите с родителите и привличането им при честване на общо училищни 

празници, изработка на костюми и сценографии. 

                                                                                         Срок: ноември-февруари 

                                                                                         Отг. Учители 

 

 Работа на родителския актив по фондонабиране в полза на учебното заведение. 

                                                                                         Срок: постоянен 

                                                                                         Отг. Директор, зам. директор                   

10.  Задълбочаване на партньорството с местни бизнес среди с цел набиране на средства за училището. 

                                                                                          Срок: постоянен 

                                                                                          Отг.: Директор, учители 

 

11.   Сътрудничество с неправителствени и културни институции – РБ „Партений Павлович“-гр.Силистра, 

БЧК- Силистра НЧ”Й.Йовков”-с.Добротица, кметства – с.Добротица, с.Босна, с.Любен, с.Ирник, 

неправителствени организации и медии.Традиционни донорски акции от ОУ „Иван Вазов“ и ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“-гр. Силистра за дрехи и обувки за социално слаби семейства от региона на учебното 

заведение в с.Добротица. 

               Срок: постоянен 

               Отг.: Директор, учители 



 

 

  

12.  Поддържане на постоянен интерес към донорски програми и проекти на МОН и други министерства с 

цел писане и кандидатстване с проектни идеи , с цел подобряване качеството на ползваната МТБ и 

условията за работа. 

                          Срок: постоянен                                                                                                                             

                          Отг.: зам. директор и екип   

                                                                         

 

 

 

Осъществяване на самостоятелна и активна училищна политика с европейска насоченост, 

отговаряща на динамичните изисквания на настоящето и бъдещето, поставяща в центъра на 

образователния процес детето, с неговите заложби, интереси и потребности.Предоставяне на максимално 

добри условия за качествено обучение, възпитание, труд и реализация на подрастващите в демократичното 

общество. Предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за 

качество. Всички участници в образователно- възпитателния процес да се чувстват еднакво отговорни, 

ангажирани и значими. 

 Издигане равнището на родно-езиковата подготовка; 

 Засилване на чуждоезиковата подготовка; 

 Засилена компютърна подготовка и овладяване на информационни технологии; 

 Интегриране на деца  от етнически малцинства; 

 Разширяване и утвърждаване на работата по образователни проекти и проекти от европейските 

структурни фондове, с цел привличане на средства за реализиране на основните цели на 

училището. 

 

 

 Ниска пълняемост на паралелките; 

 Необходимост да се усъвършенства и надгражда вътрешноучилищната система за 

квалификационната дейност на учителите и дейността на МО 

 Недостатъчно участие на родителите в дейността на училището ,особено на децата от ромски 

произход; 

 Малко са средствата за повишаване на компютърната грамотност на учителите, закупуване и 

използване на мултимедийни продукти и образователен софтуер; 

 Все по труден избор при назначаване на учители ,поради отлив от учителската професия; 

 Недостатъчна взискателност към учениците от I до VІІ клас за опазване на училищното 

имущество 

 Необходимост от нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот 

и обогатяване на материално-техническата база; 

 Недостатъчно използване на ИКТ в обучението; 

 Незадоволителен маркетинг и реклама на училището и училищния живот; 

 Малко средства за извънучилищни дейности, тържества, чествания, спортни, здравни и 

туристически прояви; 

 Не особено висока активност на колегията за участие и работа по проекти 

 

3.3.   КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В УЧИЛИЩЕ   

3.3.1.  ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ 

3.3.2.  ДЕФИЦИТИ 



 

 

 Усъвършенстване работата с изоставащите и талантливите ученици. 

 Усъвършенстване на управлението и ресурсното подпомагане. 

 Оптимизиране на педагогическата дейност чрез: квалификационна дейност за актуализация на 

научната и методическа компетентност; самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната 

система за квалификация; педагогически контрол и методически консултации от експерти от 

РУО- Силистра, актуализиране на педагогическите технологии и УТС; обмяна на добри 

практики в МО; участие в извънучилищни квалификационни форми. 

 Делегиране на права. 

 Търсене на алтернативни източници за ресурсно осигуряване на процеса. 

 Оптимизиране на училищната среда и организационната култура в училището: текуща 

поддръжка на материално-техническата база и хигиената; оптимизиране на интериора на 

класните стаи и кабинетите с цел естетизация, функционалност и познавателно – възпитателно 

въздействие; диагностика на проблеми в отношенията между основните групи в училищна 

общност.  

 Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на 

училищните проблеми . 

 Активно взаимодействие с родителите не само по въпросите на МТБ, но и за съвместна дейност 

по въпросите на възпитанието на учениците. 

 Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на знанията на учениците. 

 
 

 

 

 сбирки на методическите обединения; 

 попълване на анкетни карти; 

 презентиране на темите от учители, минали курсове на обучение пред цялата педагогическа 

колегия с цел актуализиране на УВП; 

 провеждане на семинари, тренинги с  учителите. 

 

 

 Повишаване квалификацията на учителите. 

 Усъвършенстване на научната, педагогическа и методическа подготовка на педагозите и 

подпомагане на мотивацията за учене през целия живот. 

 Издигане и утвърждаване престижа на училището. 

 Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа. 

 Осигуряване на по-добри условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на 

подрастващите. 

 

 

3.3.3.  ПОТРЕБНОСТИ 

3.3.4. ИЗПОЛЗВАНИ ФОРМИ И МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ПОТРЕБНОСТИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА 

КВАЛИФИКАЦИЯТА 

3.3.5.  ЦЕЛИ 

3.3.6.  ЗАДАЧИ 



 

 

 Разработване на система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част 

от годишния план на училището /към него се добавят и плановете на методичните обединения/. 

 Стимулиране на учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно преподаване 

и обучение чрез обмяна на педагогически опит. 

 Създаване на условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на 

успехи и неуспехи, трудности и проблеми. 

 Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по 

предмети. 

 Създаване на  трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми за 

проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания. 

 Усъвършенстване на организацията и методиката на преподаване  и стимулиране на 

професионалните изяви на учителите. 

 

 

         (ФОРМИ – самообразование, самоусъвършенстване, семинари, сбирки, практикуми /открити уроци,  

работа с проблемни групи, делови игри и решаване на казуси /, работни срещи/) 

 Обсъждане на учебните програми и учебниците по съответните учебни дисциплини на ООП,  на  

разширена подготовка, техните особености и изисквания.  

                                                            Срок: юни-септември 2021 г. 

 Отг.: Директор , Зам. директор УД 

 

 Проучване на желанията на учителите за участие в квалификационни форми по План на РУО и 

МОН 

Срок: септември 2021 г. 

Отг.: Директор, Зам. Директор 

 

 Разработване на План за квалификационна дейност. 

Срок: септември 2021 г. 

Отг.: Директор, , зам. директор и МО 

 

 Оказване на методическа и педагогическа помощ на млади колеги. 

Срок: при необходимост 

Отг.: Директор,  зам. директор, Старши 

учители 

 

 Обсъждане на изискванията за провеждане на външното оценяване в ІV и VІІ клас. 

Срок: м. февруари 2022 г. 

Отг.: Директор,  зам. Директор 

  

 Разработване и приемане на планове за дейността на методическите обединения. 

Срок: 04.10.2021 г. 

Отг.: председателите на МО 

 

 Заседание на МО за изготвяне на единни критерии за оценяване знанията и уменията на 

учениците. 

Срок: 17.09.2021 г. 

Отг.: председателите на МО 

 Открити уроци и презентации по учебни предмети. 

3.3.7.  ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНИ ФОРМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА 

КВАЛИФИКАЦИЯТА 



 

 

Срок: м.ХІ-ХІІ.2021 г.;ІV.2022 г. 

Отг.: Директор , зам. директор    

                                                                            

 Прилагане на мултимедийни продукти в практиката на учителите и използване ИТ в обучението. 

Срок: ІХ.2021-VІ.2022 

Отг.: учителите 

 

 Организиране на „Дни на отворени врати” за наблюдение на уроци. 

Срок: м. ноември 2021 г. - м. април 2022 г 

Отг.: зам. директор  

 

 Провеждане на сбирки на МО. 

Срок: веднъж месечно 

Отг.:  председателите на МО 

 

Обучение от вътрешен обучител „Електронен дневник-решение на ефективна комуникация между учители, 

родители и ученици. Удобно администриране на учебния процес“ 

Отговорник: Д. Червенкова,  Н. Кортелова 

Срок: 13.ІХ.2020 г.  

 

Открит урок за споделяне на добри практики „Иновации в преподаването на чужд език и ИТ с деца билингви“ 
съвместно с РУО 

Срок: до III.2022г. 

Ден на отворените врати: „Дейности за повишаване на индивидуалните резултати по учебни предмети. 

Четене с разбиране  – проблеми и перспективи“ 

Отговорник: преподаватели по предмета 

            Срок: XI-2022 г.   

Ден на отворените врати: „Креативността и инициативността на  учителя“ 

Отговорник: преподаватели по предмета 

Срок: II-III 

 

Ден на отворените врати: „Оценяване и насоки от учителя  в съответното учебно направление. Подготовка 

за НВО 2022г“ 

 

Тема Вид 

дейност 

Прогнозен 

брой 

участници 

Време на 

провеждане 

Очаквани резултати Приложи-

мост на 

наученото 

„Ползване на електронно 

четими учебници от 

учениците за повишаване 

на техните резултати”  
 МО Прогимназиален етап 

Работна 

среща 

6 Ноември-

2021 г. 

Покриване на ДОС 

Разнообразяване на 

часовете. Подобряване 

на резултатите от НВО 

Консултации, 

Учебен час 

Открити уроци на МО на 

начален етап- 

Открити 

уроци 

6 Ноември – 

декември 

Повишаване на 

индивидуални 

 

3.4. ДЕЙНОСТИ ПО МЕТОДИЧЕСКИ ОБЕДИНЕНИЯ 



 

 
Отворени врати 2021 г. резултати на 

учениците; 

иновативност в начин 
на преподаване 

Открити уроци на МО на 

филолозите- 

Отворени врати 

 Открити 

уроци 

4 Ноември – 

декември 

2021 г. 

Повишаване на 

индивидуални 

резултати на 
учениците; 

иновативност в начин 

на преподаване при 
деца-билингви 

 

Открити уроци на МО на 

природните науки-

Отворени врати 

уроци 5 Ноември – 

декември 

2021 г. 

Повишаване на 

индивидуални 

резултати на 
учениците; 

иновативност в начин 

на преподаване при 
деца-билингви 

 

„Популяризиране на 

четенето за повишаване на 

грамотността” МО 
Начален етап. 

Дискусия 

Интердисц

иплинарно 
състезание 

7 Януари 

2022 г. 

Покриване на ДОС 

Успешно представяне 

на НВО 

Учебен час 

ИКД 

Провеждане на  за занятия 

по интереси. 

Учители 

Работна 

среща 

5 февруари 

2022 г. 

Разнообразяване на 

учебния ден 

Занятия в 

ЦОУД 

 

 
Тема Форма Брой 

участниц

и 

Време на 

провеж 

дане 

Продъл

жител 

ност 

Място на 

провеждане 

Водещ Прогнозна 

стойност 

„Основни пропуски и 
преодоляването им при 

работа с електронния 
дневник” 

Вътрешно-
институционална 

квалификация 

15 13.09. 
2021г. 

3 часа ОУ „Отец 
Паисий“ 

Н.Кортелова 
Д.Червенкова 

0 

Тъчскрийн монитор Вътрешно-
институционална 
квалификация 

15 Октомври-
ноември 

2 часа ОУ „Отец 
Паисий“ 

Г.Али 
Х.Мехмед 

0 

Споделяне на добри 
практики по НП 

„Иновации в действие 

 Дискусии и открити 
практики 

 

Според 
изискван

ията на 
НП 

По график 4 часа Разменни 
начала  

ОУ“Отец 
Паисий “ 

ОУ“Свети 
Климент 
Охридски“, 
гр.Попово 

Директори и 
учители 

от НП 

ДОС  
Гражданско, Здравно, 

Екологично, 
Интеркултурно 
образование. Изготвяне 
годишно планиране на 
класния ръководител 

изнесен семинар 15 03-
06.07.2022г

. 

6ч Троян Директор 
ЗДУД 

 

       

 

 

 

3.5.   ОБЩОУЧИЛИЩНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТ  



 

 

    И още: 

 Обогатяване на библиотечния фонд с подходяща научна, методическа и художествена 

литература. Изграждане и поддържане на кът „Книги на месеца“ 

Срок: при необходимост 

Отг.: Н. Еюб 

 

 Изготвяне на анализи на резултатите от входно ниво, за края на първия и втория учебни срокове. 

Определяне на основните проблеми и представяне на предложения за решаването им. 

Срок: октомври 2021, февруари-юни 2022 г 

Отг.: Зам. Директор 

 

. 

 Участие в конкурси,състезания и олимпиади.              

Срок: по график 

Отг.:  зам. директор, учители по предмети 

  

 Изграждане на структури за повишаване на ефективността в часовете по физическа култура и 

спорт. 

Срок: септември 2021 г 

Отг.: Русева и Юлми 

. 

 Организиране на спортни състезания по случай празниците на училището и подготовка на 

учениците за участие в общински и областни състезания. 

Срок: по график 

Отг.: Русева, Юлми  и учители 

 

 Изготвяне на каталог на наличната в училищната библиотека научна,  методическа и учебно-

помощна литература и своевременното му актуализиране. 

Срок: октомври 2021 г. 

Отг.: Н.Еюб 

 

 Организиране и провеждане  на изнесени семинари за педагогическата колегия 

Срок: септември 2021 и юли 2022 

Отг.:   Директор, Зам. директор, МО 

 

 

 

 Обмяна на опит и споделен опит с учители от основни училища в областта и страната по проект 

на център ”Амалипе”.  /ОУ Добротица и партньорско ОУ/ 

 Срок: през годината 

 Отг.: Директор,  Зам. директор  

 

 Участие в учителски форуми и конференции, изготвяне на доклади. 

Срок: постоянен 

Отг.: Директор, Зам. директор, старши 

учители 

 

 Участие в проектни предложения по Европейските структурни фондове, Европейски 

образователни програми и др. и реализирането им. 

Срок: при предложение от донорски 

програми                                                                  

Отг.: Директор, Зам. директор  учители                                                       

3.6.   ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ФОРМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА 



 

 

                                                                       

 Проучване на желанията на учителите за участие в квалификационни форми и участието им в 

такива. Попълване на анкета  и заявено желание за участие.        

Срок: септември 2021                                                                                 

Отг.: Директор,  зам. директор                                                          

 Осигуряване на необходимите условия за повишаване на квалификацията на учителите в 

извънучилищни форми, организирани на регионално и национално ниво 

Срок: през  годината 

Отговорник: Директор 

                                                                                           

 Мотивиране на учителите за придобиване на ПКС. 

Срок: през  годината 

Отговорник: Директор 

 

 Осигуряване на информационни бюлетини за участие на учителите в извънучилищни 

квалификационни форми                    

Срок: през  годината 

Отговорник: Директор 

 Осъществяване на контакти със звена за след дипломна квалификация на педагогическите кадри 

към ВУЗ и с Департаменти за усъвършенстване на учители – гр. София. 

Срок: през  годината 

Отговорник: Директор, зам. директор 

 

 Консултиране и подпомагане на училищни екипи при кандидатстване с проекти и тяхното 

осъществяване.                                                          

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, зам. Директор 

 

 Организиране на курс по компютърна грамотност за напреднали учители, запознаване с 

мултимедийни продукти и нов образователен софтуер. 

Срок: .февруари 2022 г. 

Отговорник: Директор, зам. Директор и 

лице, поддържащо компютърната база в 

училище 

 

 

Приложен е списък на учителите и дейностите към плана. 

 

1,2 % от фонд РЗ  

 

3.7.  УЧАСТИЯ НА ПЕДОГОГИЧЕСКАТА КОЛЕГИЯ ВЪВ ФОРМИ ЗА 

КВАЛИФИКАЦИЯ ВКЛЮЧЕНИ В ПЛАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА   РУО – 

СИЛИСТРА 

3.8.   ЗАЛОЖЕНИ СРЕДСТВА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ     

РАЗДЕЛ 4.    КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА И ЗАМ. ДИРЕКТОРА 



 

 

 

 Превантивни; 

 Тематични; 

 Текущи. Осъществяване на постоянни контакти с председателите на МО и училищните комисии                                                                 

 Осъществяване на ежедневни контакти с всички учители и текущи проверки. 

Срок: през уч. година 

Контрол на: 

 Учебната работа на учениците и техните учебни резултати; 

 Учебната, педагогическата и организационната работа на учителите; 

 Косвен контрол върху организации, свързани с училищните дейности 

Срок: през уч. година 

 Провеждане на планираните тематични проверки. 

 Участие на директора и заместник-директора в сбирки на МО и в заседания на училищните 

комисии. Изказване на мнения и препоръки.  

Срок: през уч. година 

 Провеждане на заседания на ПС на актуални за учителите теми. 

Срок: през уч. година 

 Участие на директора и заместник-директора в разработването на плановете на МО и на 

училищните комисии. 

Срок: 04.10.2021 г. 

 Осигуряване на оптимални условия за работа и кариерно развитие на учителите. 

Срок: през уч. година 

 Проверка и заверяване на плановете за дейността на методическите обединения и училищните 

комисии. 

Срок: октомври, 2021г. 

 Периодична проверка на извършените дейности на МО и комисиите във връзка с изготвените 

планове. Изискване на протоколи.                     

Срок: през уч. година 

 Съдействие при осъществяването на контакти между учителите и образователните институции. 

Срок: през уч. година 

 

 

 

 Учебната работа на учениците и техните учебни резултати 

 Учебната, педагогическата и организационната работа на учителите и възпитателите 

 Работата на обслужващия и помощния персонал 

 Косвен контрол върху организации свързани с училищната дейност   

 

 

  Административни проверки, педагогически проверки, проверки на социално-битовата и стопанска 

дейност,проверка по спазването на :Правилника за вътрешния трудов ред в училище,училищния 

4.1.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ И ГРАФИК НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ ПО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА 

4.2.   ВЪТРЕШНО УЧИЛИЩЕН КОНТРОЛ – ОБЕКТИ, ФОРМИ, СРОКОВЕ 

4.2.1.  ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

4.2.2.   ФОРМИ 



 

 

правилник,изготвените графици,Правилника за  осигуряване на безопасни условия за обучение и труд и 

седмичното разписание. 

 

 

 Непосредствени наблюдения 

 Проверка на документацията 

 Прилагане на единен инструментариум за проверка, регистриране и оценяване на резултатите от 

дейността на учениците и учителите 

 

1. Проверка на училищната документация свързана с учебния процес 

Срок :м. ноември, м. януари за І-ви срок 

         м. март, м. май, юни за ІІ-ри срок 

Отг.: Директор 

2. Проверка на друга документация 

 Главна класна книга 

 Книга за подлежащи 

 Годишни разпределения в ел. дневник 

 Планове на класни ръководители 

 Проверка на учебните програми по ЗИП 

                                                                                                        Срок: м. октомври, декември, май и юни 

                                                                                                        Отг.: Директор 

 

3. Проверка на системата за дежурства 

         Срок : постоянен                                                                                                  

         Отг.: зам. директор, дежурни учители 

 

4. Проверка спазването на изискванията за техническа безопасност,охрана на труда и противопожарна 

охрана от учениците и училищния персонал 

                                                                                                      Срок: м .ноември, м. март 

                                                                                                      Отг.: лица определени със заповеди 

5. Проверка посещаемостта  в ЦОУД и избираема  подготовка. (Форма: Разговор с учители и ученици) 

                                                                                                      Срок: постоянен 

                                                                                                      Отг.: Директор и зам. директор 

 

 

1. Проверка за установяване на входно, междинно и изходно ниво (Форми:  Проверка чрез тестове) 

                                                                              Обект: Учениците 

                                                                              Отг.: Преподаватели по предмети 

                                                                              Срок: м. октомври, м. февруари, м. май и юни 

 

2. Посещения на уроци. Тематични проверки 

 

           2.1  „Начална и базова грамотност по учебния предмет“                      

                                                                            Срок : м. ноември – декември 2021 г. 

                                                                            Отг.: Директор и зам. директор 

 

           2.2. „Спазване на изискванията на Стандарта за оценяване на учениците при провеждане на класни и 

контролни работи. Анализ на писмените изпитвания.“  -м. януари .2022 г. 

4.2.3.   МЕТОДИ 

4.3.   АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ 

4.4.   ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ 



 

 

          2.3. Ефективност в учебния процес от работата на учител- учител ЦОУД- проверка в І-VІІ клас                                                                              

                                                                          Срок : по график 

   Отг.: Директор и зам. директор 

          2.4. „Подготовка за НВО 2022 година 

                                                                                     Срок : м. април 2022 г. 

                                                                                     Отг.: Директор и зам. Директор 

 

         2.5 „Ефективност в работата на методическите обединения“-м.ІІІ-ІV.2021 г. 

                                                                         Срок : м. март – април 2022 г. 

                                                                         Отг.: Директор и зам. Директор 

 

         2.6. „Личностното развитие на ученика, съгласно Стандарта за приобщаващото образование“- 

                                                                         Срок : м. април 2022 г. 

                                                                         Отг.: Директор и зам. Директор 

 

3. Установяване обхвата на учениците и посещаемост на учебните занятия. 

                                                                         Срок :м. октомври, м. февруари 

                                                                         Отг.: Директор и зам. Директор 

 

4. ЦОУД и избираема  подготовка– подготовка и провеждане 

                                                                         Обект: преподаватели 

                                                                         Форма: посещение на учебни часове 

                                                                         Срок: м. януари – февруари 

 

5. Допълнителен  час по „Физкултура и спорт” – организация и провеждане 

                                                                         Срок: м. ноември и април 

                                                                         Отг.: Директор и зам.-директор 

 

6. Проверка на организацията, провеждането и резултатите от обучението на учениците за действие 

при БАК в рамките на Часа на класа. 

                                                                                   Срок:по график 

                                                                                   Отг.: Директор и зам.-директор 

 

7. Проверка върху ритмичността на изпитванията,консултации,работа с родителите. 

                                                                       Срок: ежемесечно 

                                                                       Отг.: Директор и зам. Директор 

 

8. Контрол върху работата с изоставащите ученици и проведената допълнителна работа от учителите.  

                                                                                  Срок: постоянен 

                                                                                  Отг.: Директор и зам. директор 

 

 

1. Подготовка за началото на учебната 2021/2022 година 

                                                                                              Срок:10.09.2021 г. 

                                                                                              Отг.: Директор и зам. директор 

 

2. Приемане на ученици за самостоятелна  форма на обучение 

                                              Срок: 20.09.2021г. 

                      Отг.: Директор и зам. директор 

РАЗДЕЛ 5.  ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ 

5.1. ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ   



 

 

 

3. Анализ на входно ниво и набелязване на мерки за повишаване на резултатите в УВП.Ефективност 

на работа в ЦОУД.  

Срок:15.12.2021 г. 

Отг.: Директор и зам. директор 

 

4. Анализ от тематична проверка, планирана в контролната дейност на директор и зам.-директор. 

Разглеждане нарушенията на училищния правилник и обсъждане предложенията на класните 

ръководители за налагане на наказания на ученици. 

                                                                                               Срок: м. януари 2022 г. 

                                                                                               Отг.: Директор и зам. директор 

 

5. Педагогически съвет за отчитане на резултатите от учебно-възпитателната работа през първия 

учебен срок и дейността на екипите.                                                     

 Срок: м. февруари 2022 г. 

                                                                                               Отг.: Директор и зам. директор 

 

6. Педагогически съвет за ефективността  работа по класове по проект „Подкрепа за успех“ през 

учебната 2021/2022 г. 

                                                                                               Срок: април 2022 г.    

Отг.: Директор и зам. директор 

 

7. Приемане план-график за приключване на учебната година и обсъждане дисциплината на 

учениците. 

                                                                                               Срок: м. май 2022 г. 

                                                                                               Отг.: Директор и зам. директор 

 

8. Годишен съвет за отчитане резултатите от учебно – възпитателната работа през изминалата година. 

                                                                                               Срок: м. юли 2022 г. 

Отг.: Директор и зам. директор 

 

 

 

 

 

 Изграждане на действащ училищен актив и Обществен съвет; 

 Подпомага изграждането и поддържането на материално – техническата база 

 

 Постоянна ясно определена двустранна връзка, основана на взаимно доверие. 

 Разнообразен начин на ангажиране: празници и чествания, информативни писма и срещи. 

 Иновации  в работата в ІІ час на класа 

             

 Проучване на интересите и потребностите на учениците и опит за осмисляне и ангажиране на 

свободното време с цел изграждане естетически ценности. 

 

 

РАЗДЕЛ 6.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЪС СОЦИАЛНАТА СРЕДА 

6.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЪС СДРУЖЕНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ   

6.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛИТЕ   

6.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЪС КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ   



 

 

 

 

 

 

1. Насочване усилията на учителите и възпитателите за противодействие срещу 

учениците,нарушаващи реда и дисциплината в училище,чрез различни форми и методи на 

учебно-възпитателната дейност. 

2. Създаване на връзки на училището с обществените и правозащитни органи за ограничаване и 

недопускане отклонения в поведението на подрастващите. 

3. Запознаване на учители, родители и ученици със „Закона за закрила на детето”. 

 

1. Актуализиране на плана за работа на Училищната комисия за превенция на 

противообществените прояви.   

                                                                                            Срок: 30.09.2021 г 

                                                                                                           Отг.: комисията 

 

2. Завеждане на отчет учениците извършващи нарушения и такива с отклонение в поведението. 

                                                                                                           Срок: постоянен 

                                                                                                           Отг.: кл. р-ли 

 

3. Изготвяне на ежемесечна справка за броя на отпадналите и преместени ученици. 

                                                                                                          Срок: до 5-то число на месеца 

                                                                                                          Отг.: кл. р-ли 

 

4. Проучване на конкретни причини,условия и фактори влияещи негативно върху поведението на 

учениците.Набелязване на мерки за индивидуално възпитателно въздействие. 

 

5. Организиране на срещи с родители на ученици с противообществени прояви и морално 

застрашени. 

 

6. Училищната комисия да съдейства на кл. ръководители при провеждане на беседи и лекции с 

родители по правни, педагогически и здравни теми. 

                                                                                                              Срок:постоянен 

                                                                                                              Отг.: ПС 

7. Комисията да набележи мерки за предотвратяване на негативните прояви сред учениците и да ги 

предложи на ПС. 

 

8. Да прави предложения за наказание на ученици с особено рисково поведение,дръзки прояви и 

груби нарушения на реда и дисциплината в училище. 

                                                                                                              Срок :постоянен 

                                                                                                              Отг.: комисията 

 

9. Да отчита своята работа пред педагогическия съвет в края на първия и края на втория срок. 

                                                                                                              Срок: по график 

                                                                                                              Отг. Комисията 

 

РАЗДЕЛ 7.   УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ 

7.1.  ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

7.2.    ФОРМИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 



 

 

 

 

 

1. В начален курс І-ІV клас на основата на знания да се формират и задълбочават уменията на децата 

да бъдат самостоятелни участници в движението,да започне формирането на безопасно поведение 

на пътя,като участници в обществения транспорт, а за някои и като велосипедисти. 

2. В прогимназиален  курс V-VІІ клас в резултат на учебно възпитателния процес учениците да могат 

да правят точни анализи,оценки и да прогнозират развитието на пътно-транспортната ситуация,на 

поведението на участниците в нея и на своето собствено поведение.Да могат да вземат правилни 

решения за действие в различни  ситуации на пътя.Да се движат безопасно в и извън населено 

място.Да проявяват отговорност за собственото си поведение на пътя. 

3. Да се поддържа постоянна готовност за действие на личния състав и евакуация при бедствия, 

аварии и катастрофи. 

 

1. Разпределение на учебните часове по БДП. 

                                                                                                             Срок:12.09.2021 г 

                                                                                                             Отг.: Директор 

 

2. Съвместно с кметското ръководство да се осигури обезопасяване на района на училището. 

                                                                                                             Срок:13.09.2021 г. 

                                                                                                             Отг.: Директор, кмет 

 

3. .Планиране квалификационната дейност с учителите,които ще преподават правилата за безопасно 

движение по пътищата.                                 Срок: 13.09.2021 г. 

                                            Отг.: кл. р-ли 

 

4. За всеки ученик от І и ІІ клас да се определи съвместно с родителите му най-безопасният път от 

дома до училището и обратно. На останалите ученици да се припомнят безопасните маршрути. 

                                           Срок: 15.09.2021 г.       

                                                                           Отг.: кл. р-ли 

 

5. С учениците от І-VІІ да се провеждат ежедневно в края на последния час минутка краткотрайно 

занимание, напомняне за безопасността на движение и задълженията на учениците за безопасно 

поведение на улицата при завръщане вкъщи.След завършване на учебните занятия учителите от 

съставните села и дежурните учители да извеждат учениците от улицата и да ги изчакват да се 

разотидат.Провеждането на петминутката се отразява в материалната книга. 

                                                                                                        Срок: постоянен 

                                                                                                        Отг.: всички преподаватели 

 

6. Класните ръководители да провеждат беседа-разговор за поведението на учениците като участници 

в движението.                                                                    Срок: постоянен 

                                                                                                        Отг.: кл. р-ли 

 

7. Извършване на  текущ контрол на учебния процес по БДП. 

                                                                                                        Срок: постоянен 

                                                                                                        Отг.: Директор 

 

РАЗДЕЛ 8.    КОМИСИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО 

ПЪТИЩАТА 

8.1.  ОСНОВНИ ЦЕЛИ  

8.2.  ЗАДАЧИ И ФОРМИ НА РАБОТА 



 

 

8. При възникване на ПТП с деца и ученици задължително да се информира РУО – Силистра и 

Министъра на образованието и науката в срок от 24 часа при смъртен случай, а в срок до 3 дни при 

нараняване. 

                                                                                                        Срок: постоянен 

                                                                                                        Отг.: Директор 

 

 

    Годишният план е приет на заседание на Педагогически съвет с Протокол №12/  

14.09.2021 и  утвърден със заповед на директора №383/14.09.2021г.и остава отворен за допълване в раздел 

“Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес”.                                                                   
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