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РАЗДЕЛ  І 

 

АНАЛИЗ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ 

ИЗМИНАЛАТА УЧЕБНА ГОДИНА 

  

 През изминалата учебна година, екипът на ОУ “Св.св. Кирил и Методий“, гр. 

Хасково положи много усилия за осигуряване на оптимални условия за по-добро 

образование на учениците в училище. Важно място се отдели на адекватната организация 

на процеса на обучение и на оценяване постиженията на учениците. Във връзка с това 

Учителската колегия търсеше нови образователни ресурси за развитие на позитивни 

нагласи и ценности на учениците, които да доведат до реални промени в техните знания 

и поведение.  

Приоритетите и тяхното последователно реализиране бяха определени за 

учебната 2021/ 2022 г. както следва: 

 повишаване качеството на образование в училище; 

 разширяване на чуждоезиковото обучение; 

 компютризиране на образованието; 

 интегриране на деца и ученици от различен етнически произход; 

 интегриране на деца и ученици със специални образователни потребности 

чрез включването им в различни мероприятия организирани от училището и 

Ресурсен център; 

 участие в благотворителни каузи; 

 провеждане на ефективна вътрешно-училищна квалификационна дейност с 

цел повишаване квалификацията на учителите; 

 подобряване на връзката с родители, училищно настоятелство, 

извънучилищни институции и организации. 

От отчетените  резултати от изходно ниво се вижда, че успеваемостта по отделни 

предмети макар и бавно бележи ръст. 

 През следващата учебна година усилията ще бъдат насочени за търсене и 

внедряване на нови стратегии на преподаване и учене. Почти всички учители се стремяха 

към разнообразяване на дейностите при преподаването на учебния материал. Търсеха се 

и се прилагаха нови методи на обучение с цел постигане на по-високо качество на 

образованието. Резултатите са добра ориентация и основа за подобряване работата през 

учебната 2021/ 2022 година. Стремежът на Учителската колегия ще бъде насочен към 

увеличаване мотивацията, готовността и реалното вземане на участие на учениците в 

процеса на усвояване и прилагане на знанията. 

Мерките, които бяха взети с цел подобряване на успеваемостта и намаляване броя 

на неуважителните отсъствия, са следните:  

 Насочване усилията към създаване на образователна среда, която да отговаря 

на индивидуалните потребности на учениците.  

 Засилване контрола върху ученици с по-голям брой отсъствия по 

неуважителни причини. 

 Разнообразяване стила, методите и дейностите в урочната и извънурочна 

дейност с цел по-голяма мотивация на учениците в образователния процес. 

 Опазване и обогатяване на МТБ и условията на труд. 

 Повишаване квалификационната дейност на учителите и осигуряване на 

достъп до информация, необходима за осъществяване на промените както в 

пряката им преподавателска дейност, така и в основното образование. 

 Реално присъствие и участие на родителите в общо училищния живот. 

Повишаване контрола на УВП от страна на училищното ръководството. 
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Въпреки взетите мерки все още има какво да се желае както в учебния процес, 

така и във възпитателния.  

В началото на учебната година бе планирана, а по-късно и реализирана 

контролно-методическата дейност на директора. От направените проверки се установи, 

че учебно-възпитателният процес в училището се води на необходимото ниво.  

Кадровото осигуряване е на много добро ниво. Учителите имат добра научна и 

методическа подготовка по предметите, които преподават. По-голяма част от тях с 

желание участват в различни курсове с цел повишаване на квалификацията си.  

В началото на учебната 2021/2022 г. учебният процес бе обезпечен с 

необходимата учебна документация, учебници, учебни и дидактически материали. 

Постепенен, но непрекъснат е процесът на подобряване и обогатяване на материалната 

база в училище. Бели дъски, интерактивни бели дъски, ремонтирани чинове и маси в 

класните стаи, сменени плотове, боядисани цокли и фоайета. Целта и през следващата 

учебна година е да се запазят добрите страни от работата, които са постигнати, като 

акцентът бъде поставен върху подобряване успеваемостта и възпитателната работа с 

учениците.  

В началото на новата учебна 2021/ 2022 година бяха актуализирани всички 

документи във връзка с изискванията на ЗПУО. Осигурени и доставени навреме бяха 

всички учебници, помагала и друга документация. 

 

Участие на училището в Национални програми и проекти през 2021/2022 учебна 

година. 

 

Училището участва в различни Национални програми:  

1. НП “ Осигуряване на съвременна образователна среда” модул “ Културните 

институции като образователна среда” 

2. НП” Без свободен час”  

      3.     „Система за национално стандартизирано външно оценяване”. 

      4.   Наука и образование за интелигентен растеж Равен достъп до училищно 

образование в условията на кризи” дейност 1 

      5. Наука и образование за интелигентен растеж “ Подкрепа за успех” дейност 6      

       6. Участие в схема "Училищен плод"  и „Училищно мляко“, които са Финансирани 

от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Държавен фонд Земеделие. 

Отчитайки положителните и отрицателните страни в работата ни през тази 

учебна година ние насочваме вниманието си към новата учебна година. 

  

 

РАЗДЕЛ  ІІ 

ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 

 

             I. Мисия на училището 

  

            1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен 

процес в съответствие с изискванията на ЗПУО, както и на всички поднормативни 

актове, за да отговорим на предизвикателството на времето в което живеем. 

            2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на грамотност. 

          3. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии 

и тяхното практическо приложение в целия образователен процес. 
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             4. Изграждане на стабилни партньорства и взаимоотношения на толерантност и 

разбирателство. 

             5. Изграждане на личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм с 

модерно виждане за света. 

             6. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за 

активен и здравословен начин на живот.  

  7. Отговорно отношение на педагогическия екип към значението на собствената 

му дейност. 

 

II. Визия на училището 

1. Чрез цялостната дейност в училище да се утвърди авторитетът на ОУ „Св.св. 

Кирил и Методий“, като училище със свои облик и традиции даващо много добра 

подготовка на възпитаниците си по всички учебни предмети. 

2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с 

помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат 

успешно да приложат стандартите на новия ЗУПО.  

3. Прилагане на различните форми на обучение, заложени в ЗУПО – дневна, 

самостоятелна, индивидуална и комбинирана с цел да отговорим на потребностите и да 

дадем достъп до образование, както и да предотвратим отпадане и преждевременно 

напускане на училище. 

4. Ще продължим да изграждаме и модернизиране учебната и спортната база за 

постигане на заложените в нашата мисия приоритети. 

5. Ще продължим да осъществяваме целодневната организация на учебния процес 

като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на при 

подготовката за удовлетворяване на потребности и интереси.  

6. В следващия период ще продължим да изграждаме навици за здравословен 

начин на живот, като продължим да участваме в училищните схеми „Училищен плод“, 

„Училищно мляко“ и включването ни в нови такива. 

7. Училищният екип да положи всички условия за запазване на училището като 

приоритетно в района, за което има пълна подкрепа на родителската общественост от 

квартала. 

 

III. Цели на училището 

1. Поддържане на високо ниво на методическата дейност на учителите чрез 

непрекъснато самообразование, различни форми на квалификация ,обогатяване на 

съдържанието и разчупване на методиката, което ще допринесе за добра реализация на 

учениците след завършване на основна степен. 

2. Осъществяване на задължителното училищно обучение до 14-годишна възраст 

и успешно завършване на основното образование. 

3. Усъвършенстване и по-добро координиране на работата с Обществения съвет, 

родителите и другите социални фактори. Опазване и обогатяване на материалната база 

от ученици, учители и родители. 

4. Засилване процесите на самопознание и изграждане на адекватна самооценка у 

учениците. 

 

IV. Стратегии в дейността на училището: 

1. Да се съхрани традицията в центъра на УВП да бъде поставена личността на 

ученика. Да се утвърди атмосфера на уважение и зачитане на правата и отговорностите 

на всеки и привеждането им в съответствие с Правилника за дейността на училището.
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2. Да се съблюдават строго принципите на демократизъм и хуманизъм, при 

обучение и възпитание, при участие в групите за целодневно обучение, както и в 

извънучилищните форми. 

3. Допълнителната работа с учениците, показали образователни постижения, 

създава условия за изява и развитие в областите, в които имат способности. 

4. Периодично установяване на резултатите от УВП и разработването на 

механизми за корекция. 

5. Усъвършенстване на системата за оказване на помощ на ученици със сериозни 

образователни и личностни проблеми. 

6. Професионалното израстване на учителите чрез участието им във вътрешно-

училищната квалификационна дейност. 

7. Активизиране и оптимизиране дейността на МО. 

8. Разширяване и утвърждаване на дейността по проекти от европейските 

структурни фондове, както и други проекти с цел привличане на средства за 

реализацията на основните цели на училището.  

 

V. Приоритети в дейността на училището: 

1. Успешно прилагане на ЗПУО и свързаните с него ДОС. 

1. Поддържане високо качество на обучението по всеки учебен предмет, чрез 

новите учебни програми.. 

2. Издигане равнището на родноезиковата подготовка в начален и 

прогимназиален етап на обучение. Чрез групите по ИУЧ часове се цели да се надграждат 

знанията по основни предмети от учебния план. 

3. Гражданското образование и възпитание и спортът да спомогне за 

изграждането у учениците на култура на поведение и взаимоотношения, основани на 

зачитането на личността и правата на другите, за изграждането на личности достойни за 

съвременния свят. 

 

VІ. Квалификационна дейност: 

1. Утвърждаване на ЕКК, като център за вътрешно-квалификационна дейност в 

училище. 

2. Въвеждане на стратегии и техники за повишаване на ефекта от традиционното 

обучение. 

3.Участие в разнообразни форми на обмяна на информация и повишаване на 

подготовката си и усвояване на положителни практики. 

4. Повишаване на професионалната квалификация на учителите чрез защита на 

по-висока образователна степен. 

5. Организиране на съвместна квалификационна дейност с извън училищни 

институции и участие в различни семинари, курсове и практикуми. 

6. Във вътрешно училищната квалификация залагаме на семинари, конференции, 

бинарни и открити уроци и работни срещи. 

 

VІІ. Взаимодействие с някои фактори от социалната среда: 

 

1. По-добро взаимодействие с държавните институции и Обществения съвет при 

прибиране и задържане на учениците, както и на застрашените от отпадане. 

2. Личният пример на учители и родители – фактор за формиране на правилна 

ценностна система у децата и учениците. 

3.Поддържане на традиционно добрите връзки с детска педагогическа стая, отдел 

„Закрила на детето”. 
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РАЗДЕЛ III 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

 

№ Дейности 

 

Срок Отговорник 

1 ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА   

1.1. Изготвяне Списък Образец №1 09.09.2021 ЗДУД 

1.2. Изготвяне на седмично разписание 12.09.2021 В. Иванова 

1.3. Годишен план за дейността на училището 12.09.2021 Директор 

 Откриване на учебната 2021/ 22 година 15.09.2021  учителски 

екип 

1.4. Годишни тематични планове на учителите за 

ИУЧ, ЧК 

16.09.2021 Учители 

1.5. Годишни планове на ЕКК и училищните 

комисии 

19.09.2021 Председател на 

ЕКК и комисии 

1.6. Актуализация на училищните правилници 13.09.2021  

 Правилник за дейността на училището 13.09.2021 г. ЗДУД 

 Инструктиране по безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд на 

учениците и целия щатен персонал в 

училището 

13.09.2021 г. ЗДУД  и 

класни 

ръководители 

1.7. Изготвяне на графици   

 За срочните контролни работи 19.09.2021 В. Иванова 

 За контролните работи през срока съгласно 

Наредба №11 /за оценяване/ 

19.09.2021 В. Иванова 

 За консултации по учебните предмети. 20.09.2021 В. Иванова 

 За консултации на родители и ученици. 20.09.2021 В. Иванова 

 За дневното дежурство в училище. 17.09.2021 А. Петкова 

 За провеждане на конкурси, състезания и 

олимпиади съобразно Графика утвърден от 

МОН. 

 В. Иванова 

 Представяне дейността на ЕКК 20.10.2021 Председателит

е на ЕКК 

1.8. Изготвяне на графици.   

 График на спортните дейности 27.09.2021 Ан. Иванова 

 Календар на бележити дати и национални 

празници.  

27.09.2021 Д. Тодева 

1.9. Изготвяне на проект - бюджет за 2021/22  г. 30.11.2021 Директор 

2. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ   

2.1. Провеждане, оценяване и анализ  на входно 

ниво на знанията на учениците. 

20.09.2021 

28.05.2022 

Учители 

В. Иванова 

2.2 Използване на  интерактивни методи на 

обучение и на нови възможности за 

дистанционно обучение във всички учебни 

дисциплини. 

 

09. 2021- 06. 

2022 уч. год. 

Учители 

Н. Видева 
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2.4. Провеждане на олимпиади по : 

- БЕЛ 

- Математика 

- История и цивилизация 

- География и икономика 

- Биология и здравно образование 

- Химия и опазване на околната среда 

- Физика 

Съгласно 

националния 

календар 

Учители 

В. Иванова 

2.5 Спортни мероприятия 

Организират се в съответствие със Спортния 

календарна училището, който е неразделна 

част от този план. 

Съгласно 

спортния 

календар 

Начални 

учители, 

у-л по 

физкултура 

3 Гражданско образование 

Дейността се провежда по плана на класните 

ръководители за часа на класа. 

 

09. 2021- 06. 

2022  уч. год. 

Класни 

ръководители 

3.1. Честване на празници и провеждане на 

училищни тържества: 

09. 2021- 06. 

2022  уч. год. 

Училищен 

екип 

 - Тържествено откриване на новата учебна 

2021/2022 година 

Септември Екип за 

откриване на 

Новата учебна 

година 

 - Ден на независимостта на България - 

национален празник – 22 септември 

Септември Д. Тодева 

 - Изложба „Плодът, който най-много обичам“ Октомври Н. Сюлейман 

 -Ден на народните будители Ноември Класни 

ръководители 

 -Коледни тържества Декември Д. Тодева 

 - Конкурс „Най-красива коледна украса“ Декември      Д. Тодева 

 Отбелязване годишнината от гибелта на В. 

Левски- „Поклон на теб Апостоле“ посветено 

на  Васил Левски 

Февруари-

2022  

Д. Тодева 

Класни 

ръководители 

 - Трети март - Ден на освобождението на 

България - национален празник 

Март Д. Тодева 

 - „Да посрещнем заедно Баба Марта“ Март Класни 

ръководители 

 - Първа пролет - спортен празник Април  Д. Тодева 

Класни 

ръководители 

 - Ден за хигиенизиране и озеленяване на 

училището „Ден на земята“ 

Април Н. Сюлейман 

 - Великден Април Класни 

ръководители 

 - 11 май - патронен празник  май Директор 

Екип учители 

 

 

 

- 24 май -Ден на българската просвета и 

култура 

май Директор 

Екип учители 

 - М. Май - Спортен празник 

- Провеждане на ученически екскурзии 

май Директор 

Екип учители 
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 - Изготвяне на изложбени табла по повод 

различни празници 

През годината Класни 

ръководители 

4 КВАЛИФИКАЦИОННА И МЕТОДИЧЕСКА 

ДЕЙНОСТ 

  

4.1 Форми на квалификационна и методическа 

дейност. Курсове, семинари, тренинги, 

практически обучения, конференции. 

2021- 2022 уч. 

год. 

Директор 

4.2 Тематична насоченост на дейностите: 

- интерактивни методи на обучение 

- формиране на мотивация за учене през 

целия живот 

- превенция на отпадащи ученици от 

училище 

- кариерно развитие 

Дейностите за реализиране на основните 

задачи на квалификационната дейност са 

включени в плана за квалификационната 

дейност, който е неразделна част от 

годишния комплексен план на училището. 

Към него са приложени плановете на ЕКК. 

 

2021- 2022 уч. 

год. 

 

Директор  

ЗДУД 

5 РАБОТА ПО ПРОЕКТИ   

5.1. Проучване на желанията и професионалните 

възможности на колегията за участие и работа 

по проекти от европейските структурни 

фондове и включване в НП. 

01.10.2021 Комисия 

5.2 Сформиране на екипи за работа по проекти.  15.11.2022 Комисия 

5.3 Контрол и отчетност по одобрените проекти. 2021- 2022 уч. 

год. 

 

Директор 

6.  СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА 

ДЕЙНОСТ 

  

6.1 Определяне на приоритетите при придобиване 

УТС и други по материално-техническата база.  

01.12.2020 Комисия 

6.2 Разработване на план за естетизация на 

училищната среда - училищна сгради и двор. 

01.12.2020 Комисия 

7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ   

7.1. Осъществяване на взаимодействие с 

родителската общественост чрез различни 

съвместни дейности. 

01.11.2020 Кл. р-ли 

7.2 Проучване на родителското мнение относно 

целодневното обучение и през следващата 

година. 

01.02.2022г. Кл. р-ли 

7.3 Проучване на родителското мнение относно 

проблеми в обучението на децата. 

2021- 2022 уч. 

год. 

 

Кл. р-ли 

Учители 

7.4 Родителски срещи:   

 - Първи срок 20.09.2021 Кл. Р-ли 

 - Втори срок 15.02.2022 Кл. Р-ли 

 - Преди края на втори срок 18.05.2022 Кл. Р-ли 
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1. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ 

 

Олимпиадите (училищен, областен и национален кръг) се организират и 

провеждат съгласно указание за провеждане на олимпиадите в основните училища през 

учебната 2021 / 2022 година  утвърдено от Министерство на образованието и науката и 

График за провеждане на олимпиадите в основните училища през 2021 / 2022 г.  

отг. Заместник-директор и учители по предмети         

    срок: по график на МОН 

2. СЪСТЕЗАНИЯ 

 

2.1.Състезание „Знам и мога” за учениците от III – IV клас 

                            Отг  .: Нач . учители 

   срок: по график  

2.2.Пробна НВО по български език и литература за ученици от VII клас.  

             отг.: учител по БЕЛ                                    

  срок: по график 

2.3. Пробно НВО по математика за ученици от VII клас.  

             отг.: учител по математика                                     

Срок :по график 

 

3. ПОСЕЩЕНИЕ НА ТЕАТРАЛНИ ПОСТАНОВКИ, ИСТОРИЧЕСКИ 

ОБЕКТИ И КОНЦЕРТИ 

 

При необходимост и в помощ на учебно възпитателната работа могат да бъдат 

организирани различни извънучилищни мероприятия при спазване на установените 

изисквания, правила и норми на поведение. 

 

4. УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР 

 Изготвя се на базата на Национален спортен ученически календар и Указанието за 

провеждане на ученически игри през учебната 2020/ 2021 г. При провеждането им се 

спазват установените единни правила, норми и изисквания. Целта е подпомагане на 

общото развитие на подрастващия организъм и развитие на физическите умения и 

качества. 

 

 

Вид Срок Отговорник 

Ученически игри 

2021- 2022 уч . год. 

 Класни ръководители 

Вътрешно-училищни –

Волейбол м. ноември Д. Тодева 
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- Баскетбол - Общински 

игри по график Д. Тодева 

Турнир по мини 

футбол м. март 2022 г. Класни ръководители 

Туристически 

поход 

м. октомври 2021 

г.- юни 2022 г. Класни ръководители 

 

5.ЕКСКУРЗИИ 

Провеждане на екскурзии по класове, съгласно график изготвен от класните 

ръководители.  

Отг. Класните ръководители                        

 срок: м. ХІ и м. V 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ 

 

1. Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане на 

синхрон между семейното и училищното възпитание. 

2. Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия. 

3. Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите. 

4. Изготвяне на табло за информация на родителите. 

5. Провеждане на индивидуални консултации и разговори с родители. 

6. Създаване на условия за равнопоставеност на отговорностите от страна на семейство 

и училище чрез системен обмен на информация, което дава възможност за провеждане 

на превантивни мерки за пълноценно възрастово, познавателно, социално и 

емоционално израстване на ученика. 

7. Провеждане на родителски срещи:  

 

7. КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И 

МЕТОДИЙ“ 

 

Септември 

1. Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището и училищния 

учебен план.  

2. Приемане на правила за взаимодействие между училището, родителите и 

учениците. Правила за противоепидемичната обстановка и плана на училището 

3. Препоръки към родителите за предотвратяване на  ПТП „Да запазим децата на 

пътя” 

4. Запознаване на родителите на първокласниците с целодневната организация на 

учебния процес.  

  5. Запознаване с Етичен кодекс на училищната общност 

  6. Избраните учебници 

7. Права и задължения на учениците и родителите 

  8. Възможности за обща и допълнителна подкрепа 

9. Откриване на учебната година 

10. Отбелязване на Ден на независимостта- 22.09. 

 

Октомври 

1. Анализ на резултатите от входно ниво- председателите на ЕКК 

2. Провеждане на вътрешноучилищни квалификации-председателите на ЕКК 
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3. Отбелязване на Ден на народните будители – беседа за празника, изработване на 

постери, презентация. 

   4. Посещение на Паскалевата къща 

   5.Изложба „Народни будители”       

     6.Рецитал на ученици от начален етап     

 

Ноември 

1. Ден на будителите 

2. Световен ден на децата 

3. 21 ноември –Ден на християнското семейство  

 

Декември 

1. Коледни тържества. Коледна изложба. 

 

2. Изложба  „Коледно вдъхновение”  /начален етап/ 

3. Конкурс „Коледна магия” – разказ, стихотворение, рисунки /начален етап/ 

4. Макети „ Рождество Христово” 

 

Януари 

1. Готовност на учениците за приключване на I учебен срок.  

2. Освобождението на Хасково 

  3. Отбелязване на обредно-празничен календар 

 Февруари 

 

1. Посрещане на баба Марта: изложба на мартеници, изработени от учениците. 

2. Изложба „Баба Марта е дошла”/начален етап/ 

 

Март 

1. Почит към националните герои:   

- Делото на Апостола; 

- Животът на Васил Левски – посещение на библиотеката. 

2. Трети март – Национален празник. 

3. Колективно изпълнение на химна на Република България от учениците  в 

началото на учебните часове 

4. Пролетен карнавал / начален етап/ 

5. Изложба за „ Първа пролет“ 

6. Здравословно хранене и движение- проект за проучване и популяризиране на 

природосъобразен начин на живот 

7. Празник на буквите „Ние вече сме грамотни“ . 

 

Април 

1.Целодневната организация на работа в училище – силни страни и проблеми. 

2. Запознаване с Наредбата за кандидатстване с прием след 7 клас. 

  3. Проблеми с успеха и дисциплината на учениците. 

4. Честване на Международния ден на планетата Земя – инициативи: 

Ден на космонавтиката-изложба 

 

-Изложба посветена на Деня на Земята. Засаждане на дърво в двора на училището от 

учениците в начален етап. Рисунка на асфалт. 
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-Почистване района на училището и засаждане на цветя;  

-Изработване на макети на    планетата Земя; 

 -„Земята е моят дом“ – изложба на постери. 

 

„Пролетна работилница“ – съвместна изява на учениците от начален етап с НЧ „Пейо 

Яворов“      

 

      Май 
1. Ден на Европа –ученическо самоуправление 

2. Тържествено отбелязване на 24 май. 

 

Юни 
1. Среща с родителите на бъдещите първокласници. 

2. Приключване на учебните занятия за учениците. 

Приложение: 1 

 

 

VІ. ТЕМАТИЧЕН ПЛАН ЗА РАБОТАТА И 

 ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА  

 

Педагогическия съвет 

през учебна 2021 - 2022 година 

 

1. Съгласно чл. 262 (1) ПС е специализиран орган за разглеждане и решаване на основни 

педагогически въпроси. 

2. ПС включва в състава си всички педагогически специалисти.  

3. Директорът на училището е председател на ПС. 

4. Заседанията се провеждат редовно по предварително изготвен план. За всяко заседание 

на ПС се води протокол от секретар.  

 

 

№ Дневен ред Срок Доклад 

ва 

1. 1. Отчет за изпълнение на решенията на предходния 

педагогически съвет. 

2. Определяне на секретар на ПС. 

3. Зачитане на годишните нормативи на учителите след 

изготвяне на Списък-Образец 1, разпределение на 

класното ръководство, утвърждаване на групите за ИУЧ. 

4.. Приемане на училищния учебен план за 1,2,3,4,5, 6 и 

7кл. за 21-22г. 

5. Приемане на формите на обучение и вариант за 

организация на УВП. 

6. Мерки КОВИД-19 

7. Приемане на Правилник за дейността на училището. 

8.Актуализиране на Стратегия за развитие на 

училището. 

9.Приемане на мерки за повишаване на качеството на 

образование. 

10. Приемане на Програма за превенция на ранно 

Септември Директор 

зам. директор 

2. Директор 

зам. директор 
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напускане на училище. 

11. Приемане на програма за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване на деца и ученици от 

уязвими групи. 

12.Приемане на годишния план на училището 2021 -

2022г. 

7.Приемане на Плана за квалификационната дейност. 

8. Приемане на Училищната програма за целодневна 

организация на учебния ден. 

9.Приемане на Плановете за действие при бедствия, 

аварии, катастрофи и пожари. 

10.Приемане на плановете на постоянните комисии /по 

БДП, УКБПМН, спорт и туризъм/. 

11.Приемане на Правилника за вътрешния трудов ред на 

училището. 

12.Приемане на Механизъм за противодействие на 

училищния тормоз на учениците в училище. 

13. . Гласуване на групи за занимания по интереси и 

работа по проекти 

14. Приемане на ИУП на учениците от ЦСОП. 

15. Приемане на неучебни дни за 2021/2022 година. 

 

3. Тематичен ПС-отчет на резултатите от входното ниво по 

предмети и набелязване на мерки за преодоляването на 

затрудненията и пропуските на учениците. 

Октомври Директор 

зам. директор 

4. 1.Запознаване с плана за осигуряване на нормален 

учебен процес през зимата. 

2.Информация за отсъствията на учениците от учебни 

занятия - състояние и проблеми. 

Ноември Директор 

зам. директор 

5. 1.“Разглеждане на нарушения на Училищния правилник 

и Правилника за вътрешния ред в училище“. 

 

Януари Кл. ръково 

дители 

6. 

 

 

 

 

1.Отчет за резултатите от учебно-възпитателната работа 

през ПЪРВИЯ учебен срок. 

Мерки за преодоляване на пропуските и затрудненията 

на учениците 

 

Февруари 

 

 

 

 

Директор 

Учители 

 

 

 

7. 1.Обсъждане и приемане на критерии за прием на 

първокласници. 

2.Избор на учебници за учебната 2022-2023 г. 

3. Организация и провеждане на НВО 4 - 7 клас.  

Март Председатели 

на ЕКК 

8. Тематичен съвет: Мерки за преодоляване на 

затрудненията и пропуските на учениците и подготовка 

за НВО 4-7 клас „Взаимодействие с родителите за 

постигане на оптимални резултати в образователно 

възпитателната дейност“. 

Април Кл. ръково 

дители 

 

9. 

 

 

1. Завършване на учениците от начален етап. 

2.Определяне на учениците на допълнителна работа. 

 

Май зам. директор 

10. Тематичен ПС: Повишаване качеството на обучение и Юни Директор 
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образование за 2022/2023 уч. година и пълняемостта на 

паралелките. 

11. 1. Отчет за резултатите от учебно-възпитателната работа 

през учебната година на учениците от начален етап и 

прогимназиален етап. 

2.Приемане на графика за поправителните сесии-юнска 

и септемврийска. 

3. Доклад на комисиите и  анализ за резултатите от 

дейностите през учебната година. 

Юли Кл. 

Ръководители 

Директор 

Учители 

 

 

ДИРЕКТОР:____________ 

ИВАНКА СТОЯНОВА 

 

Годишният план на  училището е приет с решение на ПС, протокол №  10/ 

14.09.2021г.
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