
 



ГОДИШЕН ПЛАН 

НА 145 ОУ “СИМЕОН РАДЕВ“ 

за учебната 2018/2019 година 

 

 

РАЗДЕЛ I 

 

Кратък обективен анализ и оценка на действителното състояние на дейността на 

училището 

 

 

РАЗДЕЛ II. 

 

 

Мисия на училището  

Визия на училището 

Цели на училището 

Стратегии в дейността на училището 

Приоритети в дейността на училището 

 

РАЗДЕЛ III. 

 

 

Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите: 

• Административна дейност в училище.  

• Социално битова и стопанска дейност в училището. 

• Честване на празници и провеждане на училищни тържества 

• Провеждане на олимпиади в училища 

• Провеждане на външно оценяване на учениците. 

• Квалификационна дейност на педагогическия персонал. 

• Контролна дейност в училището. 

• Теми и график на заседанията на педагогическия съвет. 

• Интеграционни мерки на училището. 

• Задачи и форми за работа на Комисията за борба с противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните.-план за посредничество 

• Задачи и форми за работа на комисията по безопасност на движението, охрана на 

труда и защита при природни и други бедствия. 

• Културно-масова и спортно- туристическа дейност 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ І 

КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО 

СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

1. Силни и слаби страни: 

 

1. Прием на голям брой ученици в училище от всички райони на Столична община. 

2. Двата пола са представени поравно  

3. Висока пълняемост на паралелките от I до VII клас.  

4. Няма движение на ученици през учебната година. 

5. Няма повтарящи ученици. 

6. Няма допуснати неизвинени отсъствия. 

7. Целодневна организация за всички ученици от I до IV клас 

8. По всички общообразователни предмети има назначени учители и няма незаети 

щатни бройки.  

9. Учителите участват в квалификационни дейности. 

10. В училището има педагогически съветник, психолог и логопед.        

11. Среден годишен успех на училището за начален етап и за прогимназиален е 

отличен и е постоянна величина. 

12. Високи резултати на учениците от външното оценяване – IV и VII клас. 

13. Много добри постижения при участия в конкурси, олимпиади и  състезания на 

общинско, областно и национално ниво. 

14. Реализация на ученици след IV клас в специализирани математически паралелки 

15. Прием при кандидатстване след VІІ клас за периода 2017 – 2018 г. - 100 %. 

16. Осигуреност със задължителна документация. 

17. Наличие на информационни програмни продукти. 

18. Наличие на стол, логопедичен кабинет, библиотека, лекарски кабинет, кабинет на 

психолог и кабинет на педагогически съветник, кабинет по музика, природни 

науки, обществени науки и компютърни - с терминални станции, включително с 

интерактивна дъска и мултимедии проектори и компютри във всяка стая, 

устройство 3- D за моделиране (Z- space) и VAR очила за виртуална реалност. 

19. Наличие на 2 физкултурни салона и басейн. 

20. Добро управление на финансови средства в условията на делегиран бюджет. 

21. Разработване и управление на проекти и програми. 

22. Изградени   силни връзки с учениците и  семействата и повишено доверие и   

споделена  отговорност - включване на родители за разширяване на извънкласните 

и извънучилищни дейности на работа с учениците. 

23. Реализиране на партньорски проекти и съвместни инициативи с други 

организации. 

24. Добро взаимодействие   с образователни и общински институции. 

 

  



2. Възможности и опасности: 

 

1. Определен единен разходен стандарт за едногодишна издръжка на ученик. 

2. Въведена система за делегирани бюджети. 

3. Редовно финансиране. 

4. Възможности за реализация на собствени приходи. 

5. Наличие на  високо квалифицирани  педагогически кадри. 

6. Разработване и утвърждаване на програма за развитие на средното образование. 

7. Разработване и актуализиране на законови и подзаконови нормативни документи. 

8. Децентрализация на правомощията.        

9. Нестабилно икономическо и финансово състояние в държавата.  

10. Ниско заплащане на труда   и     нарастващ обществен негативизъм към 

учителската професия и прояви на агресивност. 

11. Нисък   единен разходни стандарти за 1 ученик, паралелка и училище, които в 

рамките на една бюджетна година не се актуализира  в съответствие с реалната 

пазарна икономика на услугите, доставките, материалите и непрекъснати промени 

в нормативната уредба. 

12. По-нисък ЕРС за най-малките ученици в ПГ за които е нужен по –голям ресурс. 

Унифициране на нормите за собствени приходи и ограничаване на инициативите 

за реализирането на такива приходи. 

13. Трудно планиране на финансови ресурси, поради разминаване но учебна с 

финансова  година.  

14. Съществуващите педагогическите специалисти   не са подготвени за новите 

изисквания на образователната система. 

15. Учител - нежелана и непрестижна  професия за  младите квалифицирани кадри, 

поради голяма отговорност и малък   материален стимул.  

16. Няма осигурена въвеждаща в професията квалификация за прекъсналите кадри. 

17. Постоянни изменения в нормативната уредба.  

18. Задължение по прилагане на специфични нормативни актове, непряко касаещи 

системата на образованието. 
 

3.  Препоръки:  

 

1. Да продължи работата по здравно и гражданско образование на учениците; 

2. Да се работи съвместно с местните комисии за борба с противообществени прояви 

на малолетни и непълнолетни към район Младост при наличие на 

противообществени прояви и засилване дейността на училищната комисия за 

борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и се търси 

съдействие от отдела за закрила на детето; да се изработи план за посредничество 

при решаване на конфликти 

3. Да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите; 

4. Да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество; 



5. Специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат 

възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да 

се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния 

живот;  

6. Обогатяване на материално-техническата база и библиотечния фонд; 

 

РАЗДЕЛ II 

1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

145 ОУ “Симеон Радев“  е общинско училище и се намира в гр. София, район           

„Младост“ на територията на Столична община. Училището предлага обучение, 

възпитание и социализация на  ученици от подготвителен до VIII клас. Училището 

осигурява целодневна  общообразователна подготовка по съответните държавни 

образователни изисквания, съчетана с интензивно обучение на чужди езици - немски и 

английски в извънкласни форми.  Осигуреният широк спектър от извънкласни и 

извънучилищни  дейности   създават условия децата и учениците   да  развиват умения в 

областта на  изкуствата,  спорта и информационните технологии. Образователните 

продукти и услуги, които предлага училището дават възможност на учениците  да се 

реализират в желаните от тях училища след завършване на VII клас.  Приоритет на 

училището  е качеството на образованието, издигането му до рейтинг на преуспяващо 

училище с безопасна и естетически издържана среда. За възпитанието, обучението и 

социализацията на учениците се грижат  и отговарят учители с висока квалификация, 

съобразяващи се  с индивидуалните особености и стилове на учене на учениците. 

Акцентът във възпитанието на учениците е изграждането на личности с интелигентен и 

творчески подход към средата и света в който живеем и тяхното бъдеще. 

 

2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

145 училище -  притегателен образователен,  културен, информационен и спортен 

център. Грижите от квалифицирани и отговорни учители, стабилната и безопасна 

вътрешна среда, както и различните дейности, осигуряват споделянето на училищните 

ценности и уважаване правото на индивидуалност на всеки ученик. Качествената 

подготовка е определящ критерий за измерването и оценяването на резултатите 

(ключовите компетентности) от нея. Завършилите ученици имат висока степен на 

реализация в желаните от тях видове училища. Удовлетвореността от живота в 

училището е основание за увереността на учениците и стремежът им да се развиват и 

след неговото завършване. За 145 ОУ “Симеон Радев“   е характерна финансова  

устойчивост, ефективни партньорства, основани на взаимно уважение и откритост. 

 

 

 



3. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

1. Качествено: управление, учене, преподаване, процес на обучение, качествени 

резултати от обучението и изграждане на навици за  здравословен начин на живот 

и екологично възпитание. 

2. Висока материална и технологична обезпеченост на образователно-възпитателен  

процес. 

3. Привличане на ресурси от  вътрешната и  външната среда. 

4. Прозрачност и ефективност  на училищното управление и високо равнище на  

комуникативност и информираност. 

5. Издигане и утвърждаване престижа на училището. 

6. Повишаване квалификацията на учителите. 

7. Изграждане на образовани личности с възможности за реализация. 

8. Създаване на добър психоклимат в педагогическия колектив 

9. Ефективно, ефикасно и икономично изразходване на бюджетни и извънбюджетни 

средства. 

 

4. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

1. Стимулиране активността на учениците в ЗП/ЗУЧ, в групите по ЗИП/ИУЧ и 

извънкласна дейност, чрез развиване способностите на талантите и подпомагане 

на изоставащите ученици, децата в неравностойно социално положение. 

2. Утвърждаване облика на училището и чувството на принадлежност към него от 

всеки ученик. 

3. Обогатяване на материалната база. 

4. Разнообразяване творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на 

нови форми и методи на обучение. 

5. Да се внесат качествени промени в съдържанието и организацията на обучение. 

6. Повишаване ефективността на УВР чрез повишаване професионалната 

подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри. 

7. Подобряване на вътрешно-училищната и методическата дейност. 

8. Привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности 

и подобряване на МТБ. Разработване и спечелване на проекти. 

9. Утвърждаване на УН и ОС като органи, подпомагащи цялостната УВР. 

 

5. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

1. Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване организацията на учебния 

процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и 

квалификация на педагогическите кадри. 

2. Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност. 

3. Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол. 



4. Финансово управление и контрол. 

5. Създаване на условия за участие на учениците в извънкласни и извънучилищни 

дейности, съобразени с интересите и потребностите им, за ангажиране на 

свободното време. 

6. Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени 

за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за 

подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ. 

7. Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в 

решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното 

настоятелство (УН) като орган, подпомагащ цялостната УВР. 

8. Реализиране на националното външно оценяване за 4 и 7  клас 

9. Взаимодействие и подпомагане на дейността, свързана с международни 

образователни програми на различни неправителствени организации. 

 

РАЗДЕЛ III 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ 

 

Дейности за постигане на реални резултати от учебно- възпитателния процес: 

 

1. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

 

1. Изготвяне на годишни тематични разпределения на учебния материал и на плановете 

на класните ръководители. От 20 септември до 5 октомври да се установи входно 

ниво по всички предмети, като се използват подходящи форми и методи. До 15 

октомври да се обобщят и анализират резултатите на работни срещи. 

отг.  Учителите,  зам. директори   срок: 17.09. 2018 г. 
 

2. Изготвяне на график за провеждане на допълнителна работа с учениците. 

отг. Заместник директор     срок: 21.09.2018 г. 

 

3. Изготвяне на график за провеждане на консултации с учениците. 

отг. Заместник директор     срок: 21.09.2018 г. 

 

4. Изготвяне на Списък - Образец № 1 за учебната 2018/2019 година. 

отг. Директорът      срок: 20.09.2018 г. 

5. Преглед на задължителната документация за началото на учебната година. 

отг. Директор,      срок: 14.09.2018 г. 

6. Запознаване на педагогическия и непедагогическия персонал с формите на 

насилие и с механизма за противодействия на училищния тормоз между децата и 

учениците в училище 

Срок: до 14.09.2018 г. 



7. Oпределяне на координатор за организиране и координиране на процеса на 

осигуряване на обща и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата 

и учениците в училище със заповед на директора на училището 

Срок: до 14.09.2018 г. 

8. Запознаване на учениците и родителите с формите на насилие и с механизма за 

противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище по 

ред, определен от директора на училището 

Срок: на първа родителска среща 

9. Планиране на: 

- Училищния план-прием; 

отг.Директора                   срок: до 30 март 

- броя на пенсиониращите се педагогически кадри; 
отг. Директор    срок: до края на финансовата година 

- нуждите от педагогически кадри; 
отг.Директор   срок: до месец юни 

- необходимата учебна и училищна документация; 

отг. Директор, Зам. директор    срок: до месец април 

- мероприятия за честване на патронния празник на училището; 

отг. Педагогически съветник  и Комисия  срок: 15.01.2018 г. 

- извършване на оценката на тормоза между учениците в училище се 

извършва в началото и в края на учебната годината 

отг. Педагогически съветник  и Комисия Срок: 20.11.2018 г.  

 

10. Координиране и взаимодействие с: 

• Легитимни институции във връзка с осигуряване на безопасни условия на 

обучение, възпитание и труд; 

• РЗИ за осигуряване на санитарно-хигиенни условия за провеждане на учебно- 

възпитателния процес; 

• КАТ за организация и съдействие при обучението по „Безопасно движение”, 

организиране на конкурси и мероприятия; 

• Взаимодействие и подпомагане на дейността, свързана с неправителствени 

организации, фирми, общински организации.  

 

2.  СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

1. Технологизиране на основните процеси на въвеждане на информацията. 

отг. Учители по ИТ     срок: до началото на учебната година 

 

2. Получаване на санитарно разрешително за началото на учебната година. 

отг. Директор      срок: до 14.09. 2018 г. 

3. Определяне на приоритетите при пoдобряване на материално-техническата база. 

отг.Директор     срок: до месец май  



4. Задоволяване на най-неотложните потребности от учебно-технически средства.-

е-дневник, училищен сайт 

отг. Директор, УН     срок:15.09.2018 г. 

5. Реализация на планираните ремонтните работи-ограда, двор, парково 

пространство. 

отг.Директор      срок: до края на годината 

6. Провеждане на медицински прегледи на учениците. Мерки за подобряване на 

здравната хигиена в училище. 

отг. Мед.лице     срок: 21.09.2018 г.  

7. Осигуряване на подходящи условия за отдих на учениците от първи клас и 

учителите. 

отг. Директор      срок: до началото на учебната година 

8. Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен 

процес. 

отг. Комисия      срок: до края на месец октомври 

 

3. ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ 

ТЪРЖЕСТВА 

 

1. Тържествено откриване на новата учебна година.  

отг.УК      срок:14.09.2018 г 

2. Ден на независимостта на България - национален празник. 

отг.кл. р-ли,      срок: 21.09.2018 г. 

3. Ден на народните будители 

Отг.кл. р-ли     срок: 31.10.2018 г. 

4. Коледни тържества.Украса 

отг. Кл.р-ли      срок: 21.12.2018 г 

5. Обесването на Васил Левски.  

отг.Кл.р-ли     срок: 15.02.2019г. 

6. Трети март - Ден на Освобождението на България (нац. празник) 

отг. Кл.р-ли,      срок: 01.03.2019 г. 

7. Посрещане на първа пролет 

отг. Кл.р-ли, Ученически съвет,   срок: 21.03.2019 г. 

8. Празник на буквите - I клас. 

отг. Кл.р-л І кл.,  учител    срок: месец април 

9. Великденско тържество и украса 

отг. Кл.р-л ІІІ кл.     срок: 25.04.2019 г. 

10. Патронен празник – 18.01.2019 г. 

11. Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 

отг. Кл.р-ли,      срок: 23.05. 2019 г. 



12. Първи юни - международен ден за защита на детето. 

отг. Кл.р-ли      срок: 31.05.2019 г. 

13. Ден на Ботев и на загиналите за освобождението на България 2.VI. 

отг. Педагогически съветник   срок 31.05.2019 г. 

14. Закриване на учебната година.  

отг. Педагогически съветник   срок: 28.06.2019 г. 

 

4.ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ  

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

провеждат съгласно указание за провеждане на олимпиадите в средните училища 

през учебната 2018/2019  година - утвърдено от Министерство на образованието 

и науката и График за провеждане на олимпиадите в средните училища през 

2018/2019 г.  

Отг. Зам директори       срок. по график 

 

5. ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА IV И VII КЛАС 

  Отг: Зам директори         Срок: по график 

 

6. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

Извънинституционална и вътрешноинституционална квалификация  

 

1. Теми: 

• “ИКТ в преподаването по отделни учебни предмети”.Работа с е-дневник. 

• "Намаляване на стреса на учениците чрез въвеждане на нестандартни форми и 

методи в учебната дейност и прилагане на ИТ" 

• "Оценката на ученическите знания като мотивиращ и  възпитателен фактор в 

учебно- възпитателния процес." 

• „Усъвършенстване на интерактивните методи в обучението за повишаване на 

мотивацията и резултатите от УВР” 

• Обучение по БАК и БДП. 

• Разработване на проекти. 

• "Ролята на ученическите съвети“ 

• Обучение по компютърно моделиране за IV клас  

• Работа с учебната станция на z-Space – виртуални STEM лаборатории 

• Работа със софтуер MozaBook 

 

2. Форми: 

 

Самообразование; семинари; открити уроци; практикуми; тренинги; лектории; 

научно-практически конференции; дебати; други. 



3. Дейности: 

 

Дейностите за реализиране на основните задачи на квалификационната дейност са 

включени в плана за квалификационна дейност, който е неразделна част от годишния 

план на училището. Към него са приложени плановете на методическите обединения и 

предметните комисии. 

 

7. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

1.  Обект и предмет на контролната дейност: 

• учебната работа на учениците и техните учебни резултати; 

• учебната, педагогическата и организационната работа на учителите и  учителите; 

• работата на обслужващия и помощния персонал; 

• косвен контрол върху организации, свързани с училищните дейности. 

• счетоводна дейност; 

• финансово управление и контрол. 

2.  Форми на контролната дейност: 

➢ педагогически проверки: 

• превантивни; 

• тематични; 

• текущи. 

➢ административни проверки: 

• на училищната документация, свързана с учебния процес;  

• на другата документация - техническа и технологична, документи за 

материалните и стоковите дейности, по трудово-правните отношения с 

персонала; финансово-счетоводната документация; 

• проверки на социално-битовата и стопанската дейност; 

• проверка по спазването на: 

 - СФУК; 

- стратегия за управление на риска; 

- вътрешни правила за финансово управление и контрол; 

- правила за документообработване 

- правилника за вътрешния трудов ред в училището; 

- училищния правилник; 

- изготвените графици; 

- правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд; 

- седмично разписание; 



• проверка по изпълнението на препоръките, дадени от старши експерти от РУО на 

МОН. 

3.  Срокове: 

Контролната дейност в училище се осъществява на базата на изготвеният план за 

контролна дейност на директора, където са упоменати конкретните срокове. 

 

8. ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 

м. СЕПТЕМВРИ 

1. Приемане стратегия за развитие на училището за следващите четири години с 

приложени към нея план за действие и финансиране. 

2. Приемане провеждане на форми на обучение. 

3. Приемане вариант на провеждане на УВП. 

4. Приемане разпределението на часовете от учебния план на педагогическия 

персонал. 

5. Приемане на училищния учебен план. 

6. Приемане на: 

• Годишния план на училището. 

• Седмично разписание; 

• План на УКБППМН 

• План на комисията по БДП.  

• Модулите за провеждане на трети допълнителен час по ФВС. 

7. Избор на комисии- 

• временни: за извършване на определена дейност, след което тяхното 

съществуване се прекратява; 

• постоянни: Комисия за организация и провеждане на външно оценяване 7 клас,4 

клас; Комисия по безопасност на движението, охрана на труда и защита при 

бедствия; аварии и катастрофи, за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните; Комисия за изработване на седмичното 

разписание; Комисия по квалификацията; Комисия по планирането, Комисия за 

защита на личните данни и Комисия за дигитализацията на училищната среда. 

8.  Приемане на: 

• Правилник за дейността на училището. 

• План за БУОВТ 

• Плана за ЗНБАК 

9. Приемане мерки за повишаване качеството на образованието. 

10. Приема програма за превенция на ранното напускане на училище. 

11. Приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

децата и учениците от уязвими групи. 

12. Приема етичния кодекс на училищната общност. 



13. Предлага на директора разкриване на занимания по интереси. 

14.  Разни. 

 

м. ОКТОМВРИ 

1. Приемане на плана за осигуряване на нормален учебен процес през зимата. 

2. Приемане на плановете на постоянните комисии и методическите обединения. 

3. Информация за реализиране на седмокласниците 

4. Запознаване с плана за контролната дейност на директора. 

5. Информация за здравословното състояние на учениците от медицинското лице, 

обслужващо училището. 

6. График за класните и контролни работи.  

 

м. НОЕМВРИ 

1. Тематичен педагогически съвет. ”Изработване портфолио на ученика” и практическо 

приложение 

2.План за патронния празник. 

3. Други. 

 

м. ДЕКЕМВРИ 

1. Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно обучение. 

2. Разглеждане на нарушенията на училищния правилник.  

3. Обсъждане на предложения за налагане на наказания на ученици - 

"предупреждение за преместване в друго училище", "преместване в друго 

училище до края на учебната година" и "преместване от дневна форма в 

самостоятелна форма на обучение. 

 

 

м. ФЕВРУАРИ 

1. Отчет на резултатите от учебно- възпитателната работа през първия учебен срок 

и на дейността на постоянните комисии и методически обединения.  

2. Информация за резултатите от контролната дейност през първия учебен срок. 

Приемане график за провеждане на класни и контролни работи през втори срок.  

 

м. МАРТ 

1. Тематичен педагогически съвет ”Сътрудничеството на педагогическия екип, 

семейството и обществеността”-фокус детето и неговото бъдеще-добри практики, 

проблеми. 

2. Информация за работата на МО. 

м. МАЙ  

1. Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени учители по 

случай 24 май. 

2. Определяне на начина за приемане на ученици в училището при спазване 

изискванията на нормативните актове - критерии 



3. Ритмичност на проверка и оценка на знанията. Набелязване на мерки за 

приключване на учебната година.  

 

м. ЮНИ 

1. Отчет на резултатите от учебно- възпитателната работа през учебната година и 

изпълнението на годишния план на училището. Обсъждане на резултатите от 

проверката на изходното равнище на учениците. 

2. Отчет на резултатите от проведените тестове за външно оценяване 

3. Отчет на дейността на училищните комисии и методически обединения. 

4. Информация за резултатите от контролната дейност през учебната 2018/2019  

година. 

5. Обсъждане на задачите за подготовка на училището през новата учебна година. 

6. Определяне на учениците за допълнителна работа. 

 

9. ИНТЕГРАЦИОННИ МЕРКИ 

 

1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения. 

2. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел 

ефективно подпомагане на многообразното училищно въздействие върху 

подрастващите. 

3. Развитие на връзките с други образователни институции и частни образователни 

и издателски фирми, които биха били полезни на училището. 

4. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен 

на практически опит и идеи между учители и специалисти. 

5. Установяване на по-тесни контакти с частни фирми за съвместни дейности с цел 

подобряване на материалната база в училище. 

6. Работа със следните институции: 

• Център за гражданска защита; 

• Противопожарна охрана; 

• Детска педагогическа стая; 

• Център за работа с деца; 

• Нестопански организации; 

• Етнографски музей;; 

• Исторически музей; 

• Природонаучен музей; 

• Общинска библиотека; 

• Медии 

• Читалище 

 

7. Съвместна дейност с: 

• полиция 

• здравни органи; 

• общинска администрация; 

• РУО на МОН; 

• училищно настоятелство; 



• спортни клубове и дружества; 

• социално-педагогически кабинет за превантивна работа с деца с отклонения в 

поведението; 

• педагогически консултативен кабинет; 

• национален съвет по наркотични вещества; 

• център за обществена подкрепа 

• охранителни фирми и агенции. 

• нестопански организации 

8. Взаимодействие с родителите 

• Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез съвместна 

дейност с училищното настоятелство. 

• Ангажиране на училищното настоятелство при решаване на проблеми по 

прибирането и задържането на ученици, подлежащи на задължително обучение и 

при решаване на въпроси, свързани с подобряване на материалната база, избор на 

учебници, форми за извънкласна и извънучилищна дейност 

• Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане на 

синхрон между семейното и училищното възпитание. 

• Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни 

мероприятия. 

• Изготвяне на анкетни карти за попълване от родителите, относно училищни 

проблеми, както и такива за родителите на бъдещите първокласници. 

• Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите. 

• Изготвяне на табло за информация на родителите. 

• Провеждане на родителски срещи:  

м. септември 

Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището, училищния 

учебен план и по проекти по програми. 

м. декември 

Готовност на учениците за приключване на I учебен срок. Запознаване с 

училищната програма за борба с наркоманията, сектите и детската престъпност. 

м. април 

Запознаване с Наредбата за кандидатстване с прием след 7 клас. 

Готовност за приключване на учебната година и обсъждане на проблеми на учениците и 

училищната база. 

м. юни 

Среща с родителите на бъдещите първокласници и деца от подготвителните групи  

 

10. ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И 

НЕПЪЛНОЛЕТНИ 

 

1. Задачи: 

• картотекиране на проблемни ученици с асоциални прояви; 

• изясняване на причините, довели до извършване на противообществени прояви; 

• организиране на превантивна работа с ученици и родители. 

2. Форми на работа- 

• провеждане на индивидуални разговори; 

• провеждане на психологически изследвания; 

• проучване на социални контакти;  



• работа чрез методите на психодрамата. 

• изработване на портфолио на децата в риск 

3. Дейностите за реализиране на основните задачи са включени в плана за работа на 

комисията- план за посредничество при решаване на конфликти. 

 

11. ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ 

НА ДВИЖЕНИЕТО, ОХРАНА НА ТРУДА И ЗАЩИТА ПРИ ПРИРОДНИ И 

ДРУГИ БЕДСТВИЯ 

1. Задачи: 

• формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за 

успешната адаптация към живота; 

• прецизиране конкретните особености на училището и авариите, които могат 

да възникнат в и около него; 

• осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите 

на движението по пътищата; 

• поддържане на готовност за своевременен и адекватен отговор от страна на 

съответните органи, сили и средства в случай на необходимост; 

• формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при 

бедствия, отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и 

придобиване на практически умения за оказване на първа помощ. 

2. Форми на работа: 

• теоретическо и практическо обучение на учениците; 

• провеждане на семинари, тренинги, практикуми и други с учителите;  

• превантивна работа. 

3. Дейностите за постигане на целите и реализиране на задачите са включени в плана 

на училищната комисия. 

 

12. КУЛТУРНО - МАСОВА И СПОРТНО - ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ. 

 

1. Да се организират участия на учениците от училището в концерти, конкурси и 

спортни мероприятия на територията на район Младост и СО. 

срок: по покана, представителни изяви  отг. Педагогически съветник и 

учителите по ФВС. 

 

2. ФВС, здравословният начин на живот са фактори, които адаптират младите 

хора към новите условия на живот, като се противопоставят на непрекъснато 

усложняващата се здравословна и екологична обстановка. 

3. Да се изработи план за спортната дейност за учебната година. 

срок:м.септември  отг: Учителите по ФВС и Зам. директори 

4. По заповед №1038/27.07.04г. на Министъра на МОН се въведе допълнителен 

трети час по ФВС, разработен на модулен принцип по приложен график. 

5. Поддържане на тревните площи в двора на училището и оформяне на цветни 

алеи 

срок: м.октомври-април                              отг.Учител по технологии, домакин 



6. Стимулиране работата на ученически съвет, който да обобщава 

предложенията и мненията на всички ученици за осмисляне и организиране 

на свободното им време 

срок: постоянен         отг.Директор 

7. Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време 

на учениците и създаване на условия за тяхната личностна изява, инициатива 

и творчество-изложби, конкурси, състезания 

срок: м.09, м.12, м.03.                           отг.кл.ръководители и Зам. Директори 

8. Организиране и провеждане на ежегодна рекламна кампания с цел 

популяризиране на достиженията на училищния екип 

срок: постоянен                  отг. Педагогически съветник 

 

9. Популяризиране на успехите и постиженията на учениците сред родителите, 

обществеността и връстниците им чрез постоянни изложби, медийни изяви, 

на уеб-сайта на училището и други. 

срок: постоянен,                отг: Педагогически съветник 

 

 

 

 

Годишният план е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол  

№ 5/14.09.2018 г. и е  утвърден със заповед №: 1283/14.09.18 г. на директора на 

училището. 


