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ГОДИШЕН ПЛАН  

ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА 

 

РАЗДЕЛ І.  Кратък анализ за дейността на училището за учебната 2021 – 2022г  

 

 Цялостната дейност в ОУ „Алеко Константинов”, гр.Червен бряг през учебната 2021– 2022г. 

протече съгласно залегналите в годишния план задачи и цели. В училището се обучаваха 81 ученици, 

разпределени в 6 паралелки  / І-ІІІ клас слята паралелка/ и 2 полуинтернатни групи. В училището се 

обучават и 18 ученика в самостоятелна форма на обучение и 9 в индивидуална форма на обучение и 20 

ученика със специални образователни потребности.. 

 От учебната 2013 – 2014г със Заповед № РД-09-129 от29.01.2014г. на Министъра на 

образованието и науката ОУ „Алеко Константинов“ , гр.Червен бряг, е определено като пилотно училище 

в изпълнение на дейност 6 „Осигуряване на подкрепяща среда от психолози, ресурсни учители, логопеди 

и/или други специалисти за деца и ученици, лишени от родителски грижи и ползващи услуги от 

резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация“ по проект BG051PO001-4.1.07 

„Включващо обучение“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, който през 

учебната 01.01.2016г продължи като  Проект BG05M2OP0001 – 3.003-0001  „Подкрепа за равен достъп и 

личностно развитие”, след което училището разполага с екип от специалисти –ресурсен учител, психолог 

и логопед. 

В ОУ „Алеко Константинов”, гр.Червен бряг работят 15  педагогически специалисти. Всички са 

правоспособни учители по съответните учебни предмети. Педагогическите специалисти притежават 

значителен професионален опит и професионални компетентности, които се развиват и усъвършенстват в 

различни квалификационни форми на училищно, регионално и национално ниво. Носители на ПКС са 9 

педагогически специалисти. 

 В последните години ОУ „Алеко Константинов” се развива и утвърждава като училище, с добре 

подготвени кадри, които непрекъснато повишават квалификацията си в съответствие с променящата се 

роля на учителя в възпитателния процес.В училището е създадена система за организация по всички 

видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на 

образователния процес. 

 

 Специфични за училището проблеми и затруднения, произтичащи от условията на работа. 

 

 Отчитайки  факта, че  V - ти  квартал  на  гр.Червен бряг, където  се  намира нашето училище е 

типично ромско селище, а учениците от  ромски произход са от порядъка 96 – 98 %, то целите, които бяха 

залегнали в плана ни за изминалата  учебна  година  бяха  съобразени  именно  с  този  факт  и бяха 

ориентирани преди всичко към привличането и задържане на учениците в училище, към тяхното 

ограмотяване и повишаване на културата.  

На вниманието на училищния екип са проблеми, свързани с: 

✓ Прогресивно намаляващия брой ученици в резултат на демографския срив, което рефлектира 

върху бюджета на училището и осигуряването на ЗНПР за всички учители, води до съкращения 

на работни места. 

✓ Увеличаващата се демотивация за учебна работа, поради което някои ученици проявяват нехайно 

отношение към учебния труд, имат пропуски в знанията си и допускат неизвинени отсъствия.  

✓ Част от учениците нямат ясното съзнание за опазване на материалната база. 

✓ Ниска заинтересованост и посещаемост на родителите на родителските срещи. 

✓ Недостатъчна активност на методически обединения и училищни комисии. 

 

Проблеми: 

За педагогическия колектив продължава да е проблем слабата мотивация за учебен труд на 

отделни ученици. В училището се обучават ученици предимно от ромския етнос. Липсва 

заинтересованост и контрол от страна на  родителите им. Ниска е успеваемостта на учениците на 

входяща и изходяща диагностика. Затова и логично представянето на учениците на НВО е много слабо.  

 

През учебната 2022/2023 година усилията на колектива трябва да се насочат към някои 

направления, където има пропуски или в недостатъчна степен са решени задачите.  

Затова е необходимо да се предприемат следните мерки: 

Към учениците: 



- Включване на учениците в проекти, състезания, олимпиади; 

- Включване в занимания по интереси; 

- Осигуряване на публични изяви на учениците (празници, конкурси, хепънинги и др.); 

- Усъвършенстване на работата с изоставащите ученици, включително чрез осигуряване на обща 

подкрепа; 

Към педагогическите специалисти: 

- Усъвършенстване на педагогическите умения при използване на интерактивни и други методи в 

работата, за мотивиране на учениците за учебен труд като условие за повишаване на активността им в 

образователния процес и резултатите от него; 

- Използване възможностите на извънкласната и извънучилищна дейност като фактор за развитие на 

индивидуалните способности и възможностите на учениците.  

- Прилагане на гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви и засилване 

дейността на Координационния съвет за справяне с тормоза и насилието в училище; 

- Подобряване системата за квалификацията на педагогическите специалисти и подобряване работата 

на комисията по квалификационна дейност; 

- Участие на учители в конференции и други форуми;  

Към родителите: 

- Оптимизация на работата на обществен съвет; 

- Създаване на по-ефективна система за информиране на родителите за учебните резултати и 

поведението на учениците в училище; 

- Въвеждане на алтернативни форми на традиционните родителски срещи; 

- Преодоляване на негативни стереотипи и изграждане на толерантни взаимоотношения родител- 

образователен медиатър-учител-възпитател; 

- Концентриране на усилията на педагогически специалисти, ученици и родители за обогатяване на 

материално-техническата база и библиотечния фонд. 

Към управлението на училището и институциите извън него: 

- Подобряване на вътрешно-училищната комуникация образователен медиатър - класен ръководител – 

възпитател – психолог - директор.  

- Осигуряване на наставничество на новоназначени ПС или такива назначени на нова длъжност;  

- Активно ползване на създадената система за координация и сътрудничество между институциите с 

отговорности към учениците.   

-  

Постигнат напредък по следните направления: 

 

 1.Осигуряване на достъп до образование на всички ученици, подлежащи на задължително 

обучение. 

• Активна работа на екипа по „Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и 

задържане  в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст” и училищния екип; 

• Обхванати са всички ученици, подлежащи на задължително обучение; 

• Реинтегриране-  организиране на самостоятелна форма на обучение; 

• Завръщане на преждевременно напусналите училище към формалната система на образованието; 

• Активна работа на екипите екипите за личностно развитие; 

• Осигуряване на обща подкрепа; 

• Осигуряване на допълнителна подкрепа на 20 ученика; 

• Превантивна  работа с психолога на училището;  

• Организирани срещи с инспектор „Детска педагогическа стая” – Червен бряг; 

• Създадена е организация  за целодневно бучение в начален етап, закуски, плод, мляко и обяд; 

• Превръщането на училището в ПРИЯТНО И ЖЕЛАНО МЯСТО за учениците чрез използване на 

ИНОВАТИВНИ педагогични методи и форми за предаване, преподаване и научаване на учебни 

знания и осигуряване на подходяща интерактивна среда в нови модели на класни стаи и места за 

извънучебни занимания – устройство Тоби – управление с поглед, 2 мултимедии, 1 интерактивна 

дъска, пчела робот, компютърен кабинет, стая за приобщаващо образование 

• Подготовка на учениците за продължаване на образованието – ПРОФЕСИОНАЛНО 

ОРИЕНТИРАНЕ  

2.Повишаване на квалификацията на учителите чрез включването им в подходящи 

квалификационни форми. 

• Планиране на подходящи квалификационни форми; 

• Активна работа за практическо въвеждане на нови, интерактивни методи на обучение; 

• Познаване и прилагане но иновативни подходи и методи в обучението, които да гарантират по-

практически ориентирани знания и умения; 

• Акцент върху повишаване качеството на обучение. 

3.Възпитателна работа с учениците. 

• Наличието  на психолог при решаване на проблемите с обучението, междуличностните 

взаимоотношения и развитието на учениците е наложително; 

4.Интегриране на ученици със специални образователни потребности. 



• Насърчаване включването в образованието на рискови групи и развиване на приобщаващото 

образование – 20 ученика със СОП, от които 8  в индивидуална форма на обучение;  

• Създадена подходяща среда  за приобщаващо образование;  

• Използване на ко-обучение; 

• Насочени саи учениците към занимания, съобразени с неговите потребности; 

• Създадени са условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения – 

занимания по интереси в ЦДО и по Наредбата за приобщаващо образование – 4 групи - Студио 

«Аз обичам театъра, Клуб “Програмирането – лесно и забавно, Клуб “Компютърно моделиране” и 

клуб”Волейбол”. „ Подкрепа за успех” – 4 група, две групи в начален етап по български езек и 

литература и математика и две групи в прогимназиален етап по български език и литература и 

математика, една група кариерно ориентиране. 

• Активна работа с Центъра за обществена подкрепа – Червен бряг. 

• Училището работи със собствен екип  от ресурсен учител, логопед и психолог, които подпомагат 

учениците със специални образователни потребности и ученици с множество увреждани, 

ползващи услуги от резидентен тип. 

• За подпомагане на учениците със специални образователни потребности училището използва 

устройство за управление с поглед  - Тоби. 

• Училището осигурява обучение на ученици в индивидуална форма на обучение. 

5.Обогатяване на материалната база и въвеждане на нови информационни и 

комуникационни технологии. 

• Материалната база се обогатява и обновява ежегодно в съответствие с планувани средства. 

• НП  „Осигуряване на съвременна образователна среда“  

- Модул  „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“ 

- Модул  „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“– 1 класна стая за занимания по 

интереси; 

- Модул  „Осигуряване на ученически шкафчета“ 

- НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и 

училищното образование“ Изграждане на безжични мрежи в държавните и общински 

училища (НАЧАЛНИ И ОСНОВНИ УЧИЛИЩА)  

- Изграждане на нов санитарен възел 

- Реновиране на две класни стаи 

- Библиотека 

6.Работа с родителите. 

• Специално внимание е отделено на работата с родителите за привличането им към училищните 

проблеми. 

- Активно включване на родителите  в тържества и благотворителни базари. 

- НП „ Участвай и променяй- родителят активен  партньор в училищния живот” 

- Отличните родители / отзовавали се на нуждите на учениците и ръководството на училището/ 

поощрени с екскурзия в края на учебната година. 

 

РАЗДЕЛ ІІ. Цели, стратегии и приоритети в дейността на училището през учебната 2022 / 

2023 година. 

 

1. Мисия на училището: 

Превръщането на ОУ „Алеко Константинов“  в модел на съвременно училище, с високо качество 

на образованието. Формиране на личности, притежаващи компетентности, необходими за успешна 

личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности. 

Възпитание и обучение според държавните образователни стандарти, свързани с постигане на 

интелектуално, емоционално, социално, духовно- нравствено и физическо развитие и подкрепа на всеки 

ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му; с придобиване на 

компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански 

живот в съвременните общности; формиране у учениците на устойчиви нагласи и мотиваци за учене 

през целия живот; формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, 

езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин. 

 1. Чрез учебните часове и учебното съдържание по предмети от задължителната подготовка да се 

създадат условия за постигане на общообразователния минимум. 

 2. Възпитателната дейност в училище да се осъществява предимно чрез учебната дейност, 

нейното съдържание, принципи, методи и форми, които да създават умения за поведение и трайни навици 

в учащите се. 

 3. Всички преподаватели да съдействат за разгръщането на инициативността и активността у 

учениците. 

 4. Да се развие ученическа общност в паралелките, да се приобщят учениците към 

общоучилищния живот. 

 5. Усвояване на социален опит и отстраняване на негативното влияние на някои фактори на 

социалната среда върху формирането на младите хора. 



 6. Да възродим добрата традиция и нашето училище да се превърне отново в духовен център за 

просвещение, морално и духовно усъвършенстване и физическо укрепване на младото поколение. 

 7. Издигане нивото на личността на ученика. 

 8. Засилване връзките семейство – училище. 

 9. Активно включване на  Обществен съвет  в училищния живот. 

 

2. Визия на училището 

Утвърждаване на ОУ „Алеко Константинов”, гр.Червен бряг като конкурентоспособно училище, 

способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за 

социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колектив. 

Обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и 

зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на 

УВП. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагогически специалисти да формира знания и 

личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към 

гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие, 

толерантност и разбиране към учениците със специални образователни потребности и учениците със 

множество увреждания. 

       3.  ПРИНЦИПИ 

1.1. Законосъобразност - осигурява съответствие на целите и предлаганите мерки със законите 

и подзаконовите нормативни актове 

1.2. Всеобхватност – училищните политиките да бъдат подчинени на местно, регионално и 

национално ниво и в съответствие с политиките на ЕС. 

1.3. Прозрачност - всички стратегически документи  и вътрешни нормативни актове на 

училището да бъдат публично достъпни. 

1.4. Документиране – документиране на идеите, предложенията и изказванията в процеса на 

изготвяне на вътрешните нормативни актове и тяхното съхранение и архивиране. 

1.5. Обратна връзка– получаване на отговори и реагиране на  предложенията на участниците в 

комисиите и предложенията на ПС.  

1.6. Приемственост–новите политики, свързани с образователната реформа няма да отрекат 

вече поетите ангажиментите в рамките на образователната институция и стратегията няма 

да ги подменя с нови. Добрият опит ще бъде не само съхранен, но и ще продължи да се 

мултиплицира. 

1.7. Равнопоставеност - всички заинтересовани страни трябва да имат равни възможности за 

участие в планирането и реализирането на дейностите по изпълнение на стратегическите и 

оперативни цели.  

 

 

      4. Цели на училището 

 

• Издигане и утвърждаване на престижа на училището 

• Повишаване на качеството на учебно-възпитателната работа 

• Даване на добра общообразователна подготовка 

• Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на 

подрастващите 

• Повишаване на квалификацията на учителите 

• Изграждане на образовани личности с възможности за реализация 

• Създаване на добър психоклимат в педагогическия колектив 

• Изяви в областта на музиката, спорта и изобразителното изкуство на учениците, ангажирани в 

различни извънкласни дейности 

• Интеграция на ученици със СОП и от етнически малцинства 

• Ефективно, ефикасно и икономично изразходване на бюджетни и извънбюджетни средства 

 

          5.Стратегии в дейността на училището 

• Стимулиране на активността на учениците в ЗП, в групите по ИУЧ и извънкласна дейност чрез 

развиване на способностите на талантите и подпомагане на изоставащите ученици, децата в 

неравностойно социално положение 

• Акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и тяхното правилно 

използване 

• Утвърждаване на облика на училището и чувството на принадлежност към него от всеки ученик 



• Обогатяване на материалната база 

• Разнообразяване на творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на нови форми и 

методи на обучение 

• Внасяне на качествени промени в съдържанието и организацията на обучение 

• Повишаване на ефективността на УВР чрез повишаване на професионалната подготовка, 

компетентността и квалификацията на педагогическите кадри 

• Подобряване на вътрешноучилищната и методическата дейност 

• Гражданско образование и възпитание с акцент върху здравното и сексуалното възпитание и 

превенция на зависимостите от алкохол, цигари и наркотици 

• Привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване 

на МТБ. Разработване и спечелване на проекти 

 

6. Стратегически цели 

Повишаване авторитета на ОУ „Алеко Константинов“, чрез изградена единна и ефективна 

система за управление, на която да осигури високо качество на образованието и да повиши авторитета на 

образователната институция, като я направи търсена и конкурентоспособна.  

Стратегическата цел на ОУ „Алеко Константинов“ е ориентирана към постиженията на 

образователните политики в страната ни и тези от ЕС. Отчитат сенационалните традиции, регионалните 

тенденции и общински политики на българското образование. Приоритет е необходимостта от ефективно 

прилагане на информационните и комуникационни технологии, иновации в образованието и изграждането 

на вътрешна информационно-комуникационна структура и връзките в нея за осъществяване на 

образователните цели. На преден план се извежда интелектуалното, емоционално, социално, духовно-

нравствено и физическо развитие и подкрепа на  всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, 

способностите и интересите му, залегнали в дейностите по постигане на опреативните цели. 

Отчетени са състоянието и потребностите на училищните резултати към момента, потребностите 

на човешките ресурси и нуждата им от подкрепа, както и ролята на училището като обществен фактор в 

системата на образователните институции в общината и региона. 

 

7.Приоритети в дейността на училището 

• Повишаване на ефективността на образователния процес чрез подобряване на организацията на 

учебния процес и повишаване на професионалната подготовка, компетентността и 

квалификацията на педагогическите кадри 

• Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност 

• Повишаване на качеството на педагогическия и административния контрол 

• Финансово управление и контрол 

• Гражданско образование 

• Работа за решаване на проблеми, свързани с децата от ромски произход и деца със СОП 

• Осъществяване на задължителното обучение до 16 години; 

• Реинтегриране в образователната система, чрез организиране на различни форми на обучение; 

• Създаване на условия за участие на учениците в извънкласни и извънучилищни дейности, 

съобразени с интересите и потребностите им, за ангажиране на свободното време 

• 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 

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

училищните проблеми  

• Осъществяване на националното външно оценяване за 4 и 7 клас  

• Взаимодействие и подпомагане на дейността, свързана с международни образователни програми 

на различни неправителствени организации. 

 

ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

 

ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ И 

ПОЛИТИКИ  

 

 

 

№ Дейност Срок Отговорни 

лица 

Индикатори Финансиране 

1. Изпълнение на Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 

(2021 - 2025)  



1.1 Прилагане на училищна 

система за проследяване 

движението на учениците, 

обвързана с последващи 

действия за сигнализиране на 

общината и други институции. 

Съгласно срокове от 

РУО 

 Брой ученици в 

периодите на 

отчитане: 

записани/преместе

ни/преминали в 

СФО 

Не е 

необходимо 

1.2 Контрол на редовното 

посещение на училище и 

отсъствията на учениците. 

Учебна 

2022/2023година 

Директор  Брой ученици с 

отсъствия  

Не е 

необходимо 

1.3 Кариерно ориентиране и 

консултиране за избор на 

училище/профил/професия 

съобразно интересите, 

възможностите и перспективите 

за личностна реализация. 

Учебна 2022/2023 

година  

Класни 

ръководители  

Брой ученици, 

продължили 

образованието си 

Не е 

необходимо 

1.4 Регистриране на отсъствията на 

учениците в националния 

регистър на МОН. 

Ежемесечно до 5-то 

число  

Денчо Вълчев Брой отсъствия, 

статистика на 

отсъствията 

Не е 

необходимо 

1.5 Превенция на обучителните 

трудности и ранно оценяване на 

риска – ранно идентифициране 

на учениците в риск чрез 

проучване и оценка на 

потребностите и интересите им, 

откриване и предотвратяване на 

причините, които биха довели 

до отпадане от училище. 

Учебна 

2022/2023година 

Класни 

ръководители 

Брой 

идентифицирани 

ученици в риск 

Не е 

необходимо 

2. Изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2020 – 2025) 

 

2.1 Включване в национални 

прояви – маратон на четенето, 

седмица на четенето, седмица 

на 

Книгата, състезание по 

граматика и др. 

Учебна 2022/2023 

година 

Учители по 

БЕЛ 

Брой инициативи Не е 

необходимо 

2.2 Обогатяване на училищната 

библиотека 

Учебна 

2022/2023година 

Учители по 

БЕЛ 

Брой книги Училищен 

бюджет, 

дарени книги 

2.3 Диагностициране на четивната 

грамотност на учениците от V 

клас. 

Октомври 2022 Анна Генова Брой 

идентифицирани 

ученици в риск 

Не е 

необходимо 

2.4 Прилагане в практиката на ДОС 

за усвояване на книжовния 

български език – Наредба № 6 

от 11 август 2016 г. за 

усвояването на българския 

книжовен език. 

Учебна 2022/2023 

година  

 

Всички 

педагогическ

и 

специалисти 

 Не е 

необходимо 

2.5 Организиране на занимания по 

четене и по български език в 

рамките на ЦОУД. 

Учебна 

2022/2023година 

Учители по 

БЕЛ, учител с 

група 

Брой дейности Не е 

необходимо 

3. Изпълнение на Стратегията за ефективно прилагане на информационните и комуникационните 

технологии в образованието и науката 

3.1 Съдействие за повишаване 

уменията на педагогическите 

специалисти за иновативно 

използване на ИКТ в класната 

стая, при ползване на 

източници на електронно 

учебно съдържание. 

Учебна 

2022/2023година 

 Брой учители Училищен 

бюджет 

3.2 Изготвяне на банка с 

електронни учебни материали, 

използвани или разработени от 

учителите. 

Учебна 2022/2023 

година 

Мариета 

Димитрова 

Брой учители Не е 

необходимо 



3.3 Споделяне на добри 

педагогически практики, 

създадени с ИКТ средства.  

Учебна 2022/2023 

година 

Дарина 

Ненчева 

Пакет 

документация 

Не е 

необходимо 

4. Изпълнение на плана за 2020-2025 г. по Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри 

 

4.1 Проучване на потребностите на 

педагогическите специалисти и 

планиране участието им в 

квалификационни форми, 

насочени към повишаване на 

професионалните компетенции. 

Септември 2022 Директор Брой анкетирани 

педагогически 

специалисти 

Не е 

необходимо 

4.2 Подкрепа на педагогическите 

специалисти по прилагане на 

ЗПУО и ДОС. 

Целогодишно Директор  

 

 

Брой консултирани 

педагогически 

специалисти 

Не е 

необходимо 

4.3 Подкрепа на младите учители в 

училището, продължаване на 

системата за наставничество. 

Целогодишно Директор  

 

Брой консултирани 

педагогически 

специалисти 

Не е 

необходимо 

4.4 Участие на педагогически 

специалисти в 

квалификационни форми, 

предвидени от РУО и по НП 

„Развитие на педагогическите 

кадри“ за учебната година. 

Целогодишно Директор  Максимален 

педагогически 

специалисти, 

включени в 

квалификационни 

форми 

Бюджет на НП, 

училищен 

бюджет 

5. Изпълнение на плана по националните програми за развитие на средното образование 

5.1 Дейности по НП „ИКТ в 

системата на предучилищното и 

училищното образование“. 

 

Съгласно сроковете на 

програмата 

Директор  обновяване на 

компютърната 

техника, достъп до 

съвременни ИКТ, 

електронно 

обучение, 

електронни 

образователни 

ресурси, регистри, 

информационни 

системи, портали и 

онлайн 

образователни 

услуги 

Бюджет на НП 

5.2 Участие на педагогически 

специалисти в 

квалификационните форми на 

НП за квалификация. 

Съгласно сроковете на 

програмата 

Директор  Брой 

педагогически 

специалисти 

Бюджет на НП 

6. Изпълнение на плана по Националната стратегия за учене през целия живот 

6.1 Изпълнение на дейности 

съвместно с Център за кариерно 

ориентиране. 

Учебна 

2022/2023година 

Цветелин 

Цветанов 

Брой консултирани 

ученици 

Не е 

необходимо 

6.2 Изготвяне на предложение за 

училищен план прием за 

учебната 2023/2024 година. 

Декември 2022 Директор  Утвърден и 

реализиран прием 

Не е 

необходимо 

6.3 Подкрепа за дейността на 

ученическите кампании. 

Учебна 

2022/2023година 

Денчо Вълчев Съгласно статута 

на УК 

Не е 

необходимо 

7. Изпълнение на плана по Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства 

7.1 Прилагане на ДОС за 

гражданското, здравното, 

екологичното и 

интеркултурното образование 

във всички компоненти на 

процеса на образование, 

възпитание и социализация в 

училището. 

Учебна 2022/2023 

година 

Всички 

педагогическ

и 

специалисти 

Дейности, планове Не е 

необходимо 

7.2 Изпълнение на училищни Учебна 2022/2023 Всички Реализирани Училищен 



програми за гражданско, 

здравно, екологично и 

интеркултурно образование. 

година педагогическ

и 

специалисти 

дейности бюджет 

7.3 Създаване на условия за 

пълноценно интегриране на 

ученици от други етноси в 

училищна среда. 

Учебна 2022/2023 

година 

Всички 

педагогическ

и 

специалисти 

Реализирани 

дейности 

Не е 

необходимо 

8. Училищни мерки и дейности  за подобряване на резултатите на учениците, показани на националните 

външни оценявания в края на предходната учебна година 

8.1 Диагностициране на учениците 

с обучителни трудности и с 

ниска четивна грамотност. 

Октомври  

2022 

Учителите в 

пети клас 

Картотека  Не е 

необходимо 

8.2 Картотекиране на конкретните 

пропуски на учениците в 

усвояването на задължителния 

общообразователен минимум 

по класове и учебни предмети и 

планиране на предоставяне на 

обща и допълнителна подкрепа 

Октомври  

2022 

Учителите по 

предмети 

Картотека  Не е 

необходимо 

8.3 Провеждане на консултации по 

предмети. 

Учебна 2022/2023 

година 

Учителите по 

предмети 

График за 

консултации, 

дневник на 

консултациите 

Не е 

необходимо 

8.4 Допълнителна и индивидуална 

работа с ученици във връзка с 

НВО и провеждане на пробно 

НВО  

Учебна 2022/2023 

година 

Учителите по 

предметите 

от НВО  

График за 

консултации, 

дневник на 

консултациите 

Не е 

необходимо 

8.5 Включване в ЦОУД на ученици 

с пропуски в усвояването на 

учебния материал или без 

родителски контрол. 

Учебна 202/2023 година Учител с 

група 

Ученици в групата Не е 

необходимо 

8.6 Проследяване на отсъствията на 

учениците и резултатите им от 

учебната дейност. 

Учебна 2022/2023 

година 

Класни 

ръководители 

Брой отсъствия – 

оценки 

Не е 

необходимо 

8.7  Изпълнение на функционални 

задължения на учителите, 

свързани с предварителната 

подготовка, планирането, 

провеждането на 

образователните дейности и 

оценяването. 

Учебна 2022/2023 

година 

Учителите по 

предмети 

 КДД Не е 

необходимо 

8.9 Промяна в образователната 

дейност на учителите: 

• ежедневно планиране на 

урочната дейност; 

• задаване и проверка на 

домашна работа, тетрадки и 

др.; 

• разнообразяване на 

методиката на преподаване 

– интерактивни дейности, 

учебни проекти, 

целенасочено прилагане на 

ИКТ, електронни учебни 

ресурси и др. 

Учебна 2022/2023 

година 

Учителите по 

предмети 

Планове, 

разработки, КДД 

Не е 

необходимо 

8.10 Мотивиране и стимулиране на 

учениците за личностна изява – 

участие в олимпиади, 

състезания, конкурси; 

публичност на постиженията 

им. 

Учебна 2022/2023 

година 

Учителите по 

предмети 

Резултати от 

участия 

Не е 

необходимо 

 
 



ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ УЧИЛИЩНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ  

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ ДЕЙНОСТИ СРОК ОТГОВОРНИ 

ЛИЦА 

ИНДИКАТОР

И 

ФИНАНСИ

РАНЕ 

1. Поддържане на високо 

качество и ефективност в 

процеса на училищното 

образование съобразно 

индивидуалните 

способности и 

потребности на учениците 

чрез привеждане 

дейността на училището в 

съответствие с 

разпоредбите на ЗПУО и 

ДОС 

1.1. Планиране, организация и контрол на дейността на училището 

1.1.1. Изготвяне и актуализация на 

основните училищни документи в 

съответствие със ЗПУО и ДОС: 

стратегия за развитие на училището, 

годишен план, ПДУ, ПВТР, ПБУВОТ, 

етичен кодекс и др.  

м. 09 Директор и 

работна група  

Училищни 

документи 

Не е 

необходимо 

1.1.2. Определяне състава на 

постоянните училищни комисии за 

планиране и организация на основните 

направления в дейността на 

училището. 

м. 09 Директор  Планове  Не е 

необходимо 

1.1.3. Актуализиране на училищната 

програма за часовете, които не се 

водят от учители специалисти, по 

време на заместване на отсъстващия 

учител. 

м. 10 учители Училищна 

програма, 

осигурено 

заместване 

Не е 

необходимо 

     

1.1.4. Осъществяване на ефективен 

контрол на образователния процес от 

директора съобразно целите на 

училищната стратегия и при 

необходимост – своевременно 

предприемане на действия за 

подобряването му. 

През 

учебната 

година 

Директор Протоколи от 

КД на 

директора 

Не е 

необходимо 

1.1.5. Създаване на необходимата 

организация за получаване/връщане на 

безплатните учебници за V – VІІ клас. 

м. 09 

м. 06 

Класни 

ръководители 

учебници Целеви 

средства 

1.1.6. Изготвяне на: 

• график за провеждане на ЧК,  

консултиране на родители и 

ученици и за работа с 

документация и график на 

приемното време на учителите; 

• график за провеждане на класни и 

контролни работи, допълнителна 

работа с учениците и 

консултации; 

• седмичното разписание за 

първия/втория учебен срок. 

Директор Класни 

ръководители 

Училищни 

документи 

Не е 

необходимо 

1.1.8. Изпълнение на дейности и 

процедури по управление на 

качеството на образованието в 

училището. 

През 

учебната 

година 

Директор  Самооценка  Училищен 

бюджет 

1.2. Осъществяване на привлекателен и мотивиращ процес на училищно образование 

1.2.1. Организиране и провеждане на 

образователния процес в 4 клас  

През 

учебната 

година 

Учител в 4 клас Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

1.2.2. Използване на съвременни 

образователни технологии и форми на 

педагогическо взаимодействие за 

мотивиране на учениците и прилагане 

на усвоените знания в практиката.  

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

1.2.3. Промяна на стила и методите на 

работа и ориентиране на обучението 

към потребностите на отделния 

ученик. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година, КДД 

Училищен 

бюджет 



1.2.4. Подкрепа на личностното 

развитие на учениците, превенция на 

обучителните трудности и ранно 

оценяване на риска – ранно 

идентифициране на учениците в риск 

чрез проучване и оценка на 

потребностите и интересите им, 

откриване и предотвратяване на 

причините, които биха довели до 

отпадане от училище. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

1.2.5. Диагностициране на четивната 

техника на учениците в 

прогимназиален етап и провеждане на 

дейности за подобряването ѝ – 

състезания, извънкласно четене, 

читателски дневник, проектна 

дейност. 

м. 09 Учители по 

БЕЛ 

Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

1.2.6. Анализ на резултатите от 

входно ниво и предприемане на мерки 

за преодоляване на констатираните 

пропуски. 

м. 09 Учители по 

БЕЛ 

Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Не е 

необходимо 

1.3. Осъществяване на училищен план-прием   

1.3.1. Изготвяне на предложение за 

училищен план-прием. 

м. 12 Директор  План-прием Не е 

необходимо 

1.3.2. Дейности по осъществяване на 

училищния план-прием. 

м. 12 Директор  План-прием Не е 

необходимо 

2. Изграждане и 

поддържане на 

институционална 

организационна култура 

чрез прилагане на 

училищни политики в 

подкрепа на 

гражданското, здравното, 

екологичното и 

интеркултурното 

образование 

2.1. Гражданско образование 

2.1.1. Насоченост на обучението по 

всички предмети към формиране и 

усвояване на умения за разбиране и 

отговорно поведение в обществото; 

подпомагане процеса на личностно 

развитие и себепознание в контекста 

на взаимодействие с другите хора. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

2.1.2.Целенасочена възпитателната 

работа по класове, съобразена с 

възрастта на учениците и 

особеностите в тяхното развитие и 

интереси, изготвяне на планове за ЧК, 

етичен кодекс на училището и 

паралелките. 

През 

учебната 

година 

Класни 

ръководители 

Училищни 

документи 

Не е 

необходимо 

2.1.3. Изпълнение на дейности за 

повишаване информираността на 

учениците по въпроси като: 

• функциите на институции и 

управленски структури (съд, 

полиция, общинска/областна 

администрация и др.) – 

проект; 

• правата на човека, 

дискриминацията, 

равнопоставеността на 

половете; 

• здравна култура и 

здравословен начин на живот. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

2.1.4. Провеждане на училищни 

дейности, свързани с исторически 

събития, обществено значими 

инициативи, отбелязване на празници: 

откриване на новата учебна година, 

патронен празник на училището, ден 

на народните будители, коледни 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 



тържества, национален празник, ден 

на българската просвета и култура и 

на славянската писменост, ден на 

Ботев и на загиналите за 

освобождението на България, 

изпращане на випуск 7 и др. 

 2.2. Ученическо самоуправление 

2.2.1. Повишаване ролята на съветите 

на класа и Училищния парламент при 

организиране и осъществяване 

дейността на училището. 

През 

учебната 

година 

Класни 

ръководители, 

педагогически 

съветник  

Дейности на 

УП 

Не е 

необходимо 

2.2.2. Участие на представители на 

ученическата общност при обсъждане 

на проблеми и вземане на управленски 

решения, както и при отчитане на 

резултатите от образователния процес. 

През 

учебната 

година 

Педагогически 

съветник 

Резултати в 

края на учеб 

ната година 

Не е 

необходимо 

2.3. Екологична култура и навици за здравословен начин на живот 

2.3.1. Изпълнение на програма за 

здравно образование, спортно-

туристически календар, насочени към 

комплексно здравно образование чрез 

интерактивни дейности и занимания в 

часовете на класа, посветени на 

превенцията на тютюнопушенето, 

наркоманиите и злоупотребата с 

алкохол, активна спортна и 

туристическа дейност. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

2.3.2. Инициативи и мероприятия, 

имащи за цел формирането на навици 

за здравословен начин на живот и 

правилни житейски избори в детска 

възраст и по време на ранното полово 

съзряване. 

През 

учебната 

година 

Денчо Вълчев и 

на.учители 

Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

2.3.3. Обучения:  

• по безопасност на движението; 

• за действия при бедствия, аварии, 

катастрофи и пожари; 

• поведение при кризи и екстремни 

ситуации. 

През 

учебната 

година 

Класни 

ръководители 

Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

     

2.3.4. Изпълнение на училищни 

проекти за подпомагане на 

физическото възпитание и спорта. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Целеви 

средства 

2.4. Превенция на агресията и негативните прояви сред учениците 

2.4.1. Разработване и изпълнение на 

програма за превенция на агресията и 

негативните прояви сред учениците. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

2.4.2. Подобряване на уменията на 

работещите в училището за адекватна 

реакция при предотвратяване на 

случаи на агресия и насилие в 

училищна среда. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

2.5. Подкрепа на личностното развитие на учениците 

 2.5.1. Сформиране на екипи за 

подкрепа за личностното развитие на 

учениците. Изпълнение на план за 

действие съобразно конкретните 

случаи. 

През 

учебната 

година 

Координатор 

механизъм 

Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

2.5.2. Откриване и проследяване на 

развитието на ученици с изявени 

През 

учебната 

Учители, 

психолог  

Резултати в 

края на 

Не е 

необходимо 



дарби, изготвяне на база данни и 

създаване на условия за тяхната изява 

на училищно и извънучилищно ниво. 

година учебната 

година 

2.5.3. Мотивиране на учителите и 

създаване на условия за работа с 

ученици с изявени дарби чрез 

допълнително материално 

стимулиране и факултативни форми. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

2.4.4. Изпълнение на програма за 

превенция на отпадането и/или 

преждевременното напускане на 

училище, която да съдържа: 

• мерки за превенция и 

ограничаване на отпадането; 

• действия за интервенция при 

отпадане и/или преждевременното 

напускане на училище. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

3. Училището – желано 

място за обучение, изява и 

подкрепа за личностното 

развитие на учениците. 

3.1. Извънкласни и извънучилищни форми 

3.1.1. Организиране на учениците в 

извънкласни и форми, стимулиращи 

техните интереси, таланти и творчески 

способности.  

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Бюджет на 

проекта 

3.1.2. Участие на учениците при 

разработване и реализиране на 

проекти по национални и европейски 

програми за развитие на 

извънкласната дейност. 

През 

учебната 

година 

Директор 

и нач.учители 

Проекти  Не е 

необходимо 

3.1.3. Участие на ученици и 

ученически отбори в състезания, 

конкурси, олимпиади. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

3.1.4. Участие на учениците в 

организацията и провеждането на 

училищни празници и активности. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

3.1.5. Предоставяне на свободен 

достъп на училищната база за 

провеждане на различни видове 

дейност. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Не е 

необходимо 

3.2. Създаване и поддържане на благоприятна среда за обучение и развитие 

3.2.1. Осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на обучение и труд, 

подходящо интериорно оформление 

на учебните помещения. 

През 

учебната 

година 

директор  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

3.2.2. Поддържане на благоприятна и 

толерантна атмосфера на общуване, 

доверие и взаимопомощ. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Не е 

необходимо 

3.2.3. Модернизиране на базата по 

проект 

През 

учебната 

година 

Директор  Изпълнение на 

проекта 

Бюджет на 

проекта 

3.2.3. Поддръжка на системата за 

постоянно видеонаблюдение и 

спазване на пропопускателния режим. 

През 

учебната 

година 

Директор Брой камери Училищен 

бюджет 

3.2.4. Поддръжка и поетапно 

обновяване на компютърната и 

комуникационната техника – 

кандидатстване по НП „ИКТ“. 

През 

учебната 

година 

Денчо Вълчев Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет, 

бюджет на 

НП 

3.2.5. Осигуряване на ресурси за е-

обучение, използване на електронни 

образователни ресурси. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 



      

4. Повишаване на 

професионалната 

компетентност и 

квалификация на 

педагогическите 

специалисти  

1.4. Квалификация на педагогическите специалисти 

1.4.1. Изграждане на професионалния 

профил на педагогическите 

специалисти като съвкупност от 

знания, умения и отношения съгласно 

Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за 

статута и професионалното развитие 

на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти – 

изготвяне на портфолио и личен план 

за развитие. 

През 

учебната 

година 

Учители  Портфолио, 

планове 

Училищен 

бюджет 

1.4.2. Осигуряване на условия и 

възможности за подобряване на 

компетентностите на педагогическите 

специалисти за ефективно изпълнение 

на изискванията на изпълняваната 

работа и за кариерно развитие чрез 

квалификационна дейност. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година, участия 

в 

квалификацион

ни форми, 

кредити 

Училищен 

бюджет 

1.4.3. Мотивиране на учителите за 

придобиване на по-висока ПКС, като 

едно от основанията за по-бързо 

кариерно развитие. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Не е 

необходимо 

5. Взаимодействия с 

родители, институции и 

структури, работещи в 

областта на образованието 

и младежките политики 

5.1. Взаимодействие с родителите 

5.1.1. Структуриране и дейност на 

обществения съвет. 

През 

учебната 

година 

Директор    Училищен 

бюджет 

5.1.2. Усъвършенстване на системата 

от взаимовръзки и обратна 

информация в релацията „училище-

семейство“: 

• укрепване на положителното 

отношение към училището като 

институция от страна на ученици 

и родители и проява на 

съпричастност към училищния 

живот; 

• установяване на система от форми 

и средства за сътрудничество и 

взаимодействие с родителите: 

родителски и индивидуални 

срещи, индивидуални 

консултации, обучения и др. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

5.1.3. Информиране на родителите и 

стимулиране на родителската 

активност за основните нормативни и 

училищни документи, по повод 

информация за резултатите от 

учебната дейност, консултиране по 

проблеми, решаване на конфликти и 

налагане на санкции и др. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

5.1.4. Сътрудничество и съдействие от 

родителите: 

• при организиране на училищни 

дейности; 

• в процеса на кариерното 

информиране, ориентиране и 

развитие; 

• при идентифициран риск за 

ученика от отпадане и/или 

преждевременно напускане на 

училище.  

5.1.5. Създаване на информационна 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Не е 

необходимо 



банка с данни и координати за 

своевременна връзка с ученика и 

неговите родители/настойници. 

5.2. Взаимодействие с институции 

5.2.1. Популяризиране дейността на 

училището на общински, областни, 

национални и международни форуми 

и в медийното пространство. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

     

5.3. Присъствие на училището в общественото пространство 

5.3.1. Участие на учители и ученици в 

общински празници, състезания, 

форуми и др. 

През 

учебната 

година 

Учители  Резултати в 

края на 

учебната 

година 

Училищен 

бюджет 

5.3.2. Поддържане и своевременно 

обновяване сайта на училището с 

актуална информация за нормативната 

база, организацията на дейността, 

изявите в различни направления на 

училищния живот и др. 

През 

учебната 

година 

Денчо Вълчев Сайт на 

училището 

Училищен 

бюджет 

5.3.3. Популяризиране на училището 

чрез информация в местните печатни 

и електронни медии. 

През 

учебната 

година 

Директор  Медийно 

отразяване 

Училищен 

бюджет 

 

 

МЕСЕЧЕН КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ 

                                       ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

 
№ ДЕЙНОСТИ СРОК ОТГОВОРНИК 

 

ЗАБЕЛЕЖКА 

 С  Е  П  Т  Е  М  В  Р  И : 

1. Заседание на ПС По План за работата на ПС Директор  

2. Изготвяне на годишен план на 

училището, тематичен план за 

работата на ПС. 

09.09.22 г. Директор  

3. Приемане на форми на обучение 09.09. 22 г. Директор  

4. Актуализиране на училищния 

правилник за дейността на 

училището 

10.09. 21 г. Директор, комисия  

5. Приемане на училищни учебни 

планове 

09.09. 22 г. Директор  

7. Актуализиране на Правилника ва 

вътр. трудов ред 

09.09. 22  г. Директор, комисия  

8. Определяне на класното 

ръководство и възпитатели за 

групите 

07.09. 22  г. Директор  

9. Провеждане на септ. поправителна 

сесия, сесия за учениците в 

самостоятелна форма на обучение 

и приемане на резултатите  

09.09. 22 г. Директор, учители по 

предмети 

 

10. Приемане на дневен режим  14.09.22  г. Директор  

11. Изготвяне и приемане на седмично 

разписание за І учебен срок 

09.09.21  г. Директор, комисия  

12. Запознаване на педагодическия 

персонал с актуалните нормативни 

документи на МОН; писма, 

указания за работа през новата 

учебна година 

09.09.22 г. Директор  

13. Изготвяне и представяне за 

утвърждаване в РУО на Списък – 

Образец № 1 за разпределение и 

утвърждаване на 

преподавателската дейност. 

По график на РУО Директор  



14 Преглед на задължителна 

училищна документация за 

началото на учебната година 

23.09.22  г. Директор  

15. Издаване на заповеди от директора 

за организацията на работата в 

началото на уч. година  и 

запознаване на личния състав. 

15.09.22 г. Директор  

16. Осигуряване на санитарно-

хигиенни условия за нормално 

протичане на образователния 

процес и получаване на санитарно 

разрешително за откриване на 

учебната година 

09.09.21 г. Директор;   

     

17. Утвърждаване на графици за 

провеждане на: 

- консултации с 

учениците през І 

учебен срок; 

- провеждане на час за 

допълнителни спортни 

дейности 

- провеждане на 

часовете по БДП 

- класни и контролни 

работи; 

- дежурство на 

учителите; 

- за придружаване на 

пътуващите ученици 

23.09.2022 г. Директор;  учители  

     

18. Изготвяне и приемане на план за 

квалификация на педагогическия 

персонал, планове за работата на 

МО по предмети. Запознаване на 

колектива с възможностите на 

кариерно развитие на учители и 

директори. 

м.септ.2022  г Директор  

21. Изготвяне на учебни програми за 

ИУЧ  

15.09.2022  г. Учители  

23. Провеждане на входяща 

диагностика с учениците по 

класове и паралелки 

16.09 -06.10.2022 г. Учители  

24. Изработване план за контролната 

дейност на директора  

17- 30 

септ. 2022  г. 

Директор  

25 Изготвяне на тематични 

разпределения ДИ за работата на 

групите в ЦДО  

 

15.09.2022  г.  

  

Директор;  учители 

ЦДО 

 

26. Инструктиране по охрана на труда 

на учениците и целия щатен 

персонал в училището 

17.09.2022 г. Директор, 

Учители, учители 

ЦДО 

 

27. Запознаване с плана за евакуация в 

случай на природни бедствия. 

 

По график. Комисия; кл.р-ли  

28. Участие на учителите в септ. 

Съвещания 

 

по график Учители  

29. Провеждане на родителски срещи 

по класове и паралелки 

м. 09. 2022   г. Класни р-ли  

30. Обявяване на свободни работни 

места и назначаване на персонал 

01.09.2022 г. Директора  

32. Тържествено откриване на 

учебната година 

15.09.2022.г. Янка Вълчева  



О  К  Т  О  М  В  Р  И  : 

 

1. Изготвяне на план за 

хигиенизиране на училищната 

сграда и прилежащите към нея 

дворни площи 

 

03.10.2022  г. ЗАС  

2. Подаване на информация за 

отсъствие в НЕИСПУО 

 

До 4-то число на месеца Класни р-ли; Денчо 

Вълчев 

 

3. Преглед на задължителната учебна 

документация. 

 

20.10.22  г. Директор;   

4. 
Провеждане на медицински 

прегледи на учениците. 

10.10.2022 г. Мед. лице    

5. Анализ на резутатите от входните 

нива 

10.10.2022  г. Учители; Предс. на МО  

6. Изготвяне и представяне на 

формуляри - образци за 

Националния статистически 

институт. 

По график Счетоводител, ЗАС  

7. Изготвяне и приемане на план за 

работа при зимни условия и 

осигуряване на нормален учебен 

процес  

28.10.2022  г. Директора, ЗАС  

8. Проверка и обработка на ИСЗ 28.10.2022  г. Директор, Д.Вълчев  

9. Проиграване на плана за евакуация 

/практ. Занятие 

По график  Зам.директор  

10. Преглед на противопожарните 

съоръжения в училище 

28.10.2022 г. Директор,  ЗАС  

11. Посещение на часове от ЗУЧ и 

ИУЧ. 

По график Директор,   

12. Провеждане на педагогически 

съвет 

По План за работата на 

педагогическия съвет 

Директора  

Н  О  Е  М  В  Р  И  : 

1. Проверка за изпълнение на 

графика за провеждане на часовете 

по БДП И ГЗ 

03-28.11.2022  г. 

 

Директора;  

2. Спазване на графика за 

консултации 

7 - 11.11.2021  г. Директора,  

3. Отбелязване на  „Ден на народните 

будители” 

01.11.2022 г. Я.Вълчева и комисия  

4. Посещение на часове от ЗУЧ и 

ИУЧ 

По график Директор;   

5. Подаване на информация за 

отсъствие в НЕИСПУО 

До4-то число на месеца Директор  

6. Посецение на часовете на 

класовете с целодневна 

организация на учебния процес. 

 

10.11.2022  г. Директора ;   

Д  Е  К  Е  М  В  Р  И : 

1. Отбелязване на 1 декемри – 

Международен ден за борба срещу 

СПИН 

01.12.2022 г. Я.Вълчева и комисия  

2. Провеждане на годишна 

инвентаризация 

Октомври-декември 

2022   г. 

Счетоводител; 

домакин, комисия 

 

3. Подаване на информация за 

отсъствие в НЕИСПУО 

 

До 4-то число на месеца Класни р-ли; Денчо 

Вълчев 

 

4. Посещение на часове от ЗУЧ и 

ИУЧ 

По график Директор;  

5. Административен контрол По график Директор;   

6. Честване на Коледни и 23.12.2022  г. Класни ръководители  



новогодишни празници по класове 

7.  Издаване на заповеди от 

директора, свързани със сроковете 

за ползване на зимната ваканция  и 

опазване живота и здравето на 

учениците по време на нея 

23.12.2022 г. Директора  

8. Провеждане на педагогически 

съвет 

По План за работата на 

педагогическия съвет 

Директора  

Я  Н  У  А  Р  И: 

1. Работна среща във връзка с 

подготовка за приключване на І 

учебен срок 

16-30.01.2023 г. Директор;  

учители и кл. р-ли 

 

2. Изготвяне на седмично разписание 

на часовете за ІІ учебен срок 

 

27.01.2023 г. Комисия  

3.  Работа по плановете за контролна 

дейност 

 

м. І. 2023г. Директор;   

4. Изготвяне на графици, свързани с 

организацията на образователния 

процес през ІІ учебен срок 

 

16-30.01.2023 г. Директор, комисии  

6. Подаване на информация за 

отсъствие в НЕИСПУО 

 

До 4-то число на месеца Класни р-ли; Денчо 

Вълчев 

 

7. Патронен празник на училището 

 

13.01.2023г. 

 

Я.Вълчева и комисия                                                

Ф  Е  В  Р  У  А  Р  И: 

1. Отчитане на резултатите от І 

учебен срок по предметни комисии 

и МО 

До 06.02.2023 г. Председатели на 

комисии и МО 

 

2.  Подаване на информация за 

отсъствие в НЕИСПУО 

 

До 4-то число на месеца Класни р-ли; Денчо 

Вълчев 

 

     

3. Отбелязване на годишнина  от 

обесването на Васил Левски.                                                 

19.02.2023 г. Я.Вълчева и комисия                                                

4. Планиране  и прогнозиране на 

брой постъпващи първокласници 

за новата учебна 2023/2024г. 

м. 02.2023г. Директор, учител  

5. Изпълнение на дейностите, 

заложени в Плана за КД 

По график Директор;   

     

6. Провеждане на педагогически 

съвет 

По План за работата на 

педагогическия съвет 

Директора  

М  А  Р  Т: 

1. Осигуряване достъпна и 

навременна информация за 

ученици и родители за реда, 

условията и сроковете за 

провеждане на  НВО 

До 30.03.2023 г. Директор,  класен р-л  

2. Освобождението на България от 

турско робство 

                                              

03.03.2023 г. Я.Вълчева и комисия                                                

4. Изпълнение на дейностите, 

заложени в Плана за КД 

По график Директор;  

5. Месечна справка за отсъствията на 

учениците/5неизвинени 

До 4-то число на месеца Класни р-ли; техн. 

секретар 

 

     

6. Изпълнение на дейностите, 

заложени в Плана за КД 

По график Директор  

7. Подаване на информация за 

отсъствие в НЕИСПУО 

 

До 4-то число на месеца Класни р-ли; Денчо 

Вълчев 

 



А  П  Р  И  Л: 

1. 22 април – Ден на планетата Земя. м.04.2023г.  Я.Вълчева и комисия                                                

2. Честване на пролетни празници и 

обичаи 

По график Учители;учители ЦДО  

3. Подаване на информация за 

отсъствие в НЕИСПУО 

 

До 4-то число на месеца Класни р-ли; Денчо 

Вълчев 

 

4. Изпълнение на дейностите, 

заложени в Плана за КД 

По график Директор;   

5. Провеждане на педагогически 

съвет 

По План за работата на 

педагогическия съвет 

Директора  

М  А  Й: 

1. Организиране и провеждане на 

дейности извън училище за прием 

на бъдещи първокласници 

м. май 2023г. Директор; учители  

2.  Създаване на организация и 

контрол за провеждане на НВО 

ІV,VІІ клас  

По график на провеждане Директор; Комисии  

3. Провеждане на НВО По график на провеждане Директор; Комисии  

4. Провеждане на екскурзии и 

създаване на организация за 

отдиха на учениците /”зелени”, 

„сини” училища/ 

По плановете на класните 

ръководители 

Класните ръководители  

5. Тържествено отбелязване на Деня 

на българската прасвета и култура 

и на славянската писменост 

24.05.2023 г. Директор;; учители   

     

6. Седмица на безопасността на 

движението. 

 

м. май 2023 г Д.Вълчев  

8. Отбелязване на 31 май – Световен 

ден без цигарен дим. 

 

31 май 2023г. Учител по биология 

Денчо Вълчев 

 

9. Провеждане на сбирки и работни 

срещи по МО и предметни 

комисии във връзка с приключване 

на учебната година 

м. май 2023г. Председатели на МО и 

предметни комисии 

 

10. Подаване на информация за 

отсъствие в НЕИСПУО 

 

До 4-то число на месеца Класни р-ли; Денчо 

Вълчев 

 

11 Изпълнение на дейностите, 

заложени в Плана за КД 

По график Директор;   

12. Провеждане на срещи в детската 

градина с родителите на деца 

подлежащи за І клас. 

Популяризиране и реклама на 

дейностите по обучение и 

възпитание на учениците. 

м.май Директор, учител на 

бъдещите 

първокласници  

 

13. Провеждане на педагогически 

съвет 

По План за работата на 

педагогическия съвет 

Директора  

Ю  Н  И:  

1 Заседания на педагогическия съвет По график Директора  

3. Провеждане на редовна 

поправителна сесия 

По график Директор; учители  

4. Уточняване на наличните 

учебници и потребностите на 

училището от такива.  

м. юни 2023 г. Домакин  

5. Планиране на ремонтни дейности 

и подобряване на МТБ 

м. юни 2023г. Директор; 

счетоводител,ЗАС 

 



6.  Провеждане на изходяща 

диагностика  

По график на учителите по 

предмети 

Учители по предмети  

7. Отбелязване на 1 юни – 

Международен ден за защита на 

детето. 

01.06.2023 г. Учителите в ЦДО  

9. Изготвяне на заповеди, справки, 

информации, отчети за дейността 

на училището през учебната 

2022/2023 година. 

м.юни 2023г. 

 

Директор,  

10. Провеждане на педагогически 

съвет 

По План за работата на 

педагогическия съвет 

Директора  

11  Приключване на учебната година 

за 4-7 клас 

 

 

15юни; 30юни 2023 г. Класни ръководители   

Ю  Л  И  -  А  В  Г  У  С  Т: 

1. Провеждане на годишен 

педагогически съвет 

По  график Директор  

2. Закриване на учебната година 

 

По  график Директор  

3. Извършване на планираните 

строително-ремонтни дейности  

м. юли-август 203г. Директора; 

счетоводител, ЗАС 

 

4. Провеждане на педагогически 

съвет 

По План за работата на 

педагогическия съвет 

Директора  

 
 

ІV. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ (приложение към годишния план) 

 

V. ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ  

№ Време на 

провеждане 

Тематика Организационни 

бележки 

 м. септември 1. Приемане на Училищен учебен план 

2. Приемане  форми на обучение 

3. Приемане Годишен план за дейността на училището за учебната 

2022/2023 г. 

4. Разпределение на ИУЧ,  класно ръководство 

5. Изграждане на училищни екипи за разработване на проекти 

 

 

 м. септември 1. Приемане Правилник за дейността на училището. 

2. Приемане Програма за превенция на ранното напускане на училище 

4. Приемане Програма за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 

5. Приемане Правилник за безопасни условия на обучение, възпитание и 

труд. 

6. Приемане плановете на постоянните комисии и МО. 

7. Запознаване с плана за КД на директора.  

8. Приемане план за квалификационна дейност. 

9. Актуализиране  на Стратегия за развитие на училището 

10. Приемане на резултатите от поправителната сесия и изпитите в дневна 

и самостоятелна форма на обучение. 

11. Представяне на  Списък - Образец № 1 за новата учебна  година. 

12. Приемане на План за действие при бедствия, аварии и катастрофи и 

План при анонимно телефонно съобщение   

 

 

 м. октомври        1. Разглеждане на план за осигуряване на нормален учебен процес през 

зимата. 

      2.Целодневно обучение на учениците от І клас - ІV клас – проблеми. 

       3.Приемане на информацията на методичните обединенияза проведените 

входни нива в ОУ „Алеко Константинов”, гр. Червен бряг. 

      4.Бюджет на училището.Отчет на изпълнението на бюджета. 

       5. Приемане на мерки и дейности за намаляване риска от фиктивно 

записани ученици. 

 6. Отчитане резултатите от проверката по прибирането и задържане на 

задължително обучение деца.  Приемане на Правила за коректно подаване на 

информация за приемане, движение, отписване на ученици, както и 

 



недопускане на фиктивно записани ученици.  Механизъм за контрол на 

редовното и точното отразяване на отсъствията на учениците в училищната 

документация . 

 м. декември        1. Състояние на успеха и дисциплината на учениците по класове – спазване 

на  Правилника за дейността на училището; констатирани нарушения и 

предложения за налагане на наказания. 

      2. Обхват на подлежащите на задължително обучение ученици / отпаднали 

по причини; преместени с удостоверение и получено съобщение/ 

      3. Отчет на работата по ГЗ. 

      4. Спазване на Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците. Ритмичност на изпитванията. 

      5. Приемане на план за провеждане на Коледно тържество и патронен 

празник. 

      6.Предложение за училищен план-прием. 

 

 

    

 м. февруари      1. Отчитане на резултатите от І учебен срок. 

      2. Приемане на резултатите от януарската сесия на учениците в 

самостоятелна форма на обучение. 

      3. Отчет на изпълнение на дейностите, залегнали в плановете на комисиите 

и МО. 

      4. Доклад на директора и зам.директора по учебната дейност за резултатите 

от контролната дейност през първия срок 

      5. Информация за здравното състояние и физическо развитие на учениците. 

      6. Отчет на училищния съвет „Семейството като партньор на училището за 

сигуряване на пълен обхват и намаляване на броя на неизвинените отсъствия” 

     7.Отчет на квалификационната дейност. 

     8.Бюджет на училището за 2023. 

     9.Приемане на резултатите от януарскасесия на учениците в самостоятелна 

форма на обучение. 

 

 

    

 м. април 1. Обсъждане на критерии, изменения и допълнения и приемане на нови карти 

за оценка на труда на педагогическите специалисти 

2.Определяне на числеността и състава на комисия за оценка на постигнатите 

резултати от труда на педагогическия персонал 

3.Определяне на критерии за прием на учениците в първи клас, график на 

дейностите, необходими документи. 

 

 

 м. май      1. Приемане на план за честване на 24 май и решение за награждаване на 

ученици и учители. 

     2. Анализ на състоянието на училищната документация. 

 3.Предложения за  разкриване на занимания по интереси 

 4. Избор на спортните дейности за учебната година от определените по чл. 

92, ал. 1 от ЗПУО 

 5.Избор на предмети за ИУЧ.  

     6. Приемане на резултатите от проучване  на интересите на учениците за  

включене в ЦДО през 2023/ 2024г. 

.  

 

 м. юни       1. Обсъждане и отчитане на резултатите от ОВП през учебната 2022 /2023 

год. 

      2. Отчет за дейността на комисиите и МО. 

       3. Доклад на директора и зам.директора по учебната дейност за 

резултатите от контролната дейност през учебната година 

       4. Обсъждане и анализ на резултатите от НВО през учебната 2022 – 2023г. 

      5. Приемане на резултатите от юнска сесия на учениците в самостоятелна 

форма на обучение. 

      6. Запознаване с  проект на Списък - Образец № 1 за новата учебна година. 

      7.Приемане на график за септемврийска поправителна сесия. 

      8.Предефиниране на политики, приоритети и ценности 

      9.Бюджет на училището.Отчет за изпълнение на бюджета  

      10.Отчет на изпълнение на Стратегията на училището  

      11. Доклад от самооценяването на институцията 

 

 

 



Ръководството на училището си запазва правото да променя графика и дневния ред на ПС при 

необходимост, когато се налага решаването на спешни и неотложни проблеми. 

 

VІ. ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ   

В ОУ „Алеко Константинов”, гр.Червен бряг функционира екип за създаване и изпълнение на 

Програма за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование 

методическо обединение „Класни ръководители“ с разработен план в съответствие с 

Програмата. (приложение към годишния план) 

 

 

VІІ. КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 

ОУ „Алеко Константинов”, гр.Червен бряг функционира комисия по БД с разработен план за 

работа. 

 

 

. 

VІІІ. КОМИТЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД 

В ОУ „Алеко Константинов”, гр.Червен функционира КУТ с разработен правилник и план за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд в 

училището. (приложение към годишния план) 

ІХ. УЧИЛИ УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО 

РАЗВИТИЕ 

Общо представяне 

Училищният план за подкрепа на личностното развитие на учениците от ОУ“Алеко 

Константинов“, гр.Червен бряг е изготвен в съответстие с чл. 176 от ЗПУО 

 

Цел 

 

Целта на плана е осигуряване на подкрепа за личностно развитие с оглед на тяхната личностна, 

професионална и гражданска реализация в общността. 

 

Ключови ценности 

Позитивна образователна среда 

Позитивна дисциплина 

Позитивна училищна общност 

 

Дейности 

Дейност 1. Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти за изграждане на 

позитивен микроклимат и създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения 

на загриженост между всички участници в образователно – възпитателния процес. 

Дейност 2. Консултации по учебни предмети. 

Дейност 3. Осъществяване на връзка между училището и пазара на труда. Кариерно ориентиране на 

учениците. 

Дейност 4. Създаване на условия и реализиране на занимания по интереси. 

Дейност 5.Гарантиране на свободен достъп до информация – библиотечно-информационно обслужване. 

Дейност 6. Грижа за здравето. 

Дейност 7. Изработване на мерки и подходи, гарантиращи усвояването на оптимални поведенчески 

модели у учениците спрямо себе си и останалите. Поощряване с морални и материални награди. 

Дейност 8. Превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение. 

Дейност 9. Превенция и интервенция спрямо обучителните затруднения. 

Дейност 10. Предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие при идентифицирана 

потребност на ученик. 

 

Поддейности, срокове и отговорници 

 

ДЕЙНОСТ ПОДДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК 

Дейност 1 Спазване на Етичен кодекс на 

училищната общност, публикуван на 

интернет страницата на училището. 

постоянен Училищна общност  

 

Дейност 1 Обсъждане на дейностите за обща м. 10.2022 г. Координатор за 



подкрепа, в които се включват 

учениците – обмен на информация и 

на добри педагогически практики с 

цел подкрепа на всички учители и 

възпитатели за повишаване 

ефективността на педагогическите 

подходи. 

м. 01.2023 г. 

м. 05.2023 г. 

 

личностна подкрепа 

психолога към 

училището 

Дейност 1 Провеждане на регулярни срещи 

между малка група учители, 

психолога и други педагогически 

специалисти, съответно между 

класния ръководител, учители и други 

педагогически специалисти за: 

- Преглед и 

обсъждане на информация за 

обучението и развитието на ученика; 

- Набелязване на 

конкретни мерки за обща подкрепа 

само за отделни ученици с 

обучителни затруднения. 

- Предоставяне 

на родителя на информация за 

работата на ученика и  при 

необходимост поканване на 

регулярните срещи. 

График: 

1. След провеждането 

на входните нива – до 

края на м. Х; 

2. След приключване 

на І учебен срок – до 

средата на м. ІІ 

3. За учениците от – до 

първа седмица на м. VІ. 

4. Срещи по 

инициатива на родител 

или педагогически 

специалист при 

установена 

необходимост от обща 

подкрепа – през цялата 

учебна година при 

нужда 

Координатор и 

педагогически 

специалисти 

Дейност 2 Провеждане на консултации по 

учебни предмети. 

По график за всеки 

учебен срок, утвърден 

от директора 

учители 

Дейност 3 Информиране и консултиране на 

учениците в техния самостоятелен и 

осъзнат избор на образование и/или 

професия чрез подходящи теми в часа 

на класа. 

По график в плана за 

ЧК 

Класни 

ръководители 

Дейност 3 Съвместни мероприятия с центъра за 

кариерно ориентиране 

по график на центъра за 

кариерно ориентиране 

Представители на 

центъра за кариерно 

ориентиране и 

класни 

ръководители 

Дейност 4 Проучване желанията на учениците за 

извънкласни дейности по интереси. 

Създаване и функциониране на групи 

за занимания по интереси. 

За проучването: до  

30.09.2022 г. 

За реализирането: по 

график на групата по 

интереси 

Ръководители на 

групи  

Дейност 4 Развитие на способностите и на 

компетентностите на учениците в 

областта на науките, технологиите, 

изкуствата, спорта, глобалното, 

гражданското и здравното 

образование и за придобиване на 

умения за лидерство. 

Съграсно графици на 

групите за занимания 

по интереси и в часа на 

класа 

Ръководители на 

групи за занимания 

по интереси и 

класните 

ръководители 

Дейност 5 Осигуряване на достъп на учениците 

до различни документални източници 

в библиотечния фонд на училището и 

в глобалната мрежа за изграждане на 

навици за четене и компетентности за 

търсене и ползване на информация. 

През учебната година Отговорник за 

училищната 

библиотека, учители 

по БЕЛ и ИТ. 

Дейност 6 Преглед и обсъждане на информация 

от родителите и медицинското лице 

към училището за здравословното 

състояние на ученика 

м. октомври и при 

нужда 

Координатор за 

личностна подкрепа, 

класни 

ръководители и 

възпитатели 

Дейност 6 Прилагане на програми за здравно 

образование и здравословен начин на 

живот 

В часовете по БЗО и по 

график на 

медицинското лице в 

часовете на класа и по 

време на дейностите за 

възпитание, 

Учител по БЗО и 

медицинско лице, 

назначено към 

училището, 

възпитатели 



социализация и 

подкрепа в групите от 

общежитието 

Дейност 7 Поощряване с морални и материални 

награди. 

По предценка на ПС Педагогически съвет 

Дейност 8 Превенция и интервенция на 

училищния тормоз и насилие въз 

основа на Механизма за 

противодействие на училищния 

тормоз между децата и учениците в 

училище и на алгоритъма за неговото 

прилагане, утвърден от министъра на 

образованието и науката. 

При спазавне сроковете 

на Алгоритъма 

Училищен 

координационен 

съвет за справяне с 

училищния тормоз 

Дейност 8 Преодоляване на проблемното 

поведение с въздействие върху 

вътрешната мотивация на учениците 

чрез училищна медиация и работа в 

група за придобиване на социални 

умения. 

При установена нужда 

по график на 

координационния съвет 

за справяне с 

училищния тормоз 

Училищен 

координационен 

съвет за справяне с 

училищния тормоз 

Дейност 8 Психологическа подкрепа на всички 

участници в образователно – 

възпитателния  процес. 

През учебната година – 

при нужда 

Психолог  

Дейност 9 Обсъждане на информация от 

входните равнища по учебни 

предмети, от индивидуалния напредък 

в обучението и от наблюдението на 

развитието на отделни ученици, които 

срещат затруднения в обучението и 

предприемане на конкретни мерки за 

работа с всеки отделен ученик при 

нужда 

Три пъти през учебната 

година – през месеците 

октомври, февруари и 

юли 

и при нужда 

Координатор за 

личностна подкрепа 

Дейност 10 Създаване на екип за подкрепа за 

личностно развитие за всеки отделен 

ученик, нуждаещ се от допълнителна 

подкрепа  

До седмица след 

установяване на 

нуждата от 

допълнителна подкрепа 

Директор 

 

Х. ЕТИЧНА КОМИСИЯ 

В ОУ „Алеко Константинов”, гр.Червен бряг е изградена Етична комисия и е разработен План за 

работата на Етичната комисия в ОУ „Алеко Константинов“, гр.Червен бряг  (приложение към 

годишния план) 

ХІ. КУЛТУРНА И СПОРТНА ДЕЙНОСТ 

В ОУ „Алеко Константинов”, гр.Червен бряг е изградена комисия за културна и спортна дейност и е 

разработен План за работата в ОУ „Алеко Константинов“, гр.Червен бряг   

УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР (приложение към годишния план) 

КУЛТУРЕН  КАЛЕНДАР (приложение към годишния план) 

ХІІ. ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С ПРОТИВООСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И 

НЕПЪЛНОЛЕТНИ УЧЕНИЦИ 

В ОУ „Алеко Константинов”, гр.Червен бряг е изградена Комисия за организация и дейността за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълноленти ученици на  ОУ „Алеко Константинов“, 

гр.Червен бряг  (приложение към годишния план) 



 ХІІІ. ПРЕВАНТИВНА РАБОТА С ДЕЦА, В РИСК ОТ НАСИЛИЕ И ПРИ КРИЗИСНИ 

СИТУАЦИИ, УСТАНОВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО 

В ОУ „Алеко Константинов”, гр.Червен бряг е изградена Комисия за превантивна работа с деца, в риск 

от насилие и при кризисни ситуации, установени на територията на ОУ „Алеко Константинов“, г 

р.Червен бряг и изработен план за дейността и.  (приложение към годишния план) 

ХІV. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ 

В ОУ „Алеко Константинов”, гр.Червен бряг е изграден Училищен координационен съвет за справяне с 

тормоза в училище по изпълнение на „Механизма за противодействие на училищния тормоз“ за учебната 

2019/2020 година В ОУ „Алеко Константинов“, гр.Червен бряг и изработен план за дейността му.  

(приложение към годишния план) 

 
ХV. МЕТОДИЧНИ ОБЕДИНЕНИЯ 

 

В ОУ „Алеко Константинов”, гр.Червен бряг са  изградени две методични обединения – МО на 

педагогическите специалисти в І – ІV кл. и МО на   педагогическите специалисти - учители и класни 

ръководители в прогимназиален етап на основното образование и изработени план за дейността им.  

(приложение към годишния план) 

 

ХVІ. УЧИЛИЩТНИ КОМИСИИ 

 

     1.Комисия за превенция и борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни 

          Председател : Денчо Вълчев 

          Членове: 1.Ивелина Цветанова 

                           2.Зорница Николаева 

     

     2. Комисия по БДП 

      Председател: Денчо Вълчев 

      Членове:  1. Мариета Димитрова 

2.Ваня Димитрова 

3.Зорница Николаева 

         

     3. Комисия за квалификационна дейност 

      Председател: Петя Георгиева 

      Членове:1. Мариета Димитрова 

          2. Янка Вълчева 

                      3. Дарина Ненчева 

 

      4. Комисия   за изпълнение на наредбите за Държавен архивен фонд и прием на документацията. 

    Председател: Цветелин Цветанов 

    Членове: 

                                1. Христина Одаджийска 

  

     5. Комисия за културна и спортна дейност. 

    Председател : Янка Вълчева 

    Членове: 1. Ваня Димитрова 

        2. Дарина Ненчева 

                                 3. Анна Генова 

        4. Зорница Николаева 

        5. Ивелина Цветанова 

        6. Александра Красимирова 

                                7. Милена Петрова 

                                8. Мариета Димитрова 

          

    6. Комисия по професионално ориентиране 

   Председател: Цветелин Цветанов 

   Членове:  1. Денчо Вълчев 

                    2. Янка Вълчева 

                   

    7. Комисия по инвентаризация. 

             Председател: Денчо Вълчев  

    Членове: 1.Дарина Ненчева 

                     2. Христина Одаджийска 



           

  

    8. Комисия за защита от бетствия, аварии и катастрофи. 

             Председател: Петя Георгиева 

    Членове:1. Денчо Вълчев 

         2. Анна Генова 

         

   9. Комисия за безопасни и хигиенни условия на труд 

             Председател: Дарина Ненчева 

    Членове: 1. Христина Одаджийска 

          2. Галя Димитрова 

                              3.Дочка Върбанова 

                              4. Калин Боев 

         

  10. Комисия по   пожаро – техническа безопасност                             

             Председател: Денчо Вълчев 

    Членове:1. Калин Боев 

                                2. Христина Одаджийска 

                                     

         

11. Доброволен противопожарен отряд. 

               Председател: Анна Генов 

      Членове:   1. Дарина Ненчева 

                                  2. Калин Боев 

                                  3.Дочка Върбанова 

                                  4.Галя Димитрова 

         

    

12.Етична комисия 

              Председател: Петя Георгиева - директор 

      Членове:  1. Мариета Димитрова- старши начален учител 

                                 2. Денчо Вълчев- старши учител 

    3. Христина Одаджийска – ЗАС 

 

13. Комисия по гражданско, здравно, екологично  интеркултурно образование 

      Председател: Денчо Вълчев 

      Членове:  1. Мариета Димитрова 

2.Ваня Димитрова 

3.Рени Георгиева 

 

 

14. Комисия за превантивна работа с деца, в риск от насилие и при кризисни ситуации, установени 

на територията на училището. 

 

                 Председател: Мариета Димитрова 

       Членове:   1. Денчо Вълчев  

                                  2.Цветелин Цветанов 

 

15. Училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище по изпълнение на 

„Механизма за противодействие на училищния тормоз“ за учебната 2022/2023 година 

                 Председател: Петя Георгиева 

      Членове:    1. Зорница Николаева 

                                   2. Денчо Вълчев 

                                   3.Мариета Димитрова 

 

 

   Училищен екип за разработване на проекти 

Дарина Ненчева 

Цветелин Цветанов 

Милена Петрова  

Янка вълчева 

        

  1. МО І-ІV клас – председател Мариета Димитрова 

   2.МО педагогическите специалисти - учители и класни ръководители в прогимназиален етап на 

основното образование – председател Янка Вълчева 

 



 Годишният план на училището е приет на Педагогически съвет, Протокол № 10 от 07.09.2022год. 

и утвърден със Заповед № РД – 14 – 514 от 14.09.2022г. 

 

 

 
 

Петя Георгиева 

 

Директор на ОУ “Алеко 

Константинов”, гр.Червен бряг 

 


